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Kur isha i ri, shërbeva në Kishë si këshilltar i një 
presidenti të urtë distrikti. Ai po përpiqej paresh-
tur të më mësonte. Më kujtohet këshilla që më 

dha dikur: “Kur të takosh dikë, trajtoje atë sikur të ishte në 
telash të madh dhe do të kesh të drejtë më shumë se gjys-
mën e herëve”. Në atë kohë mendova se ai ishte pesimist. 
Tani, më shumë se 50 vjet më vonë, mund ta shoh se sa 
mirë e kuptonte ai botën dhe jetën.

Ne të gjithë kemi sprova me të cilat përballemi – 
nganjëherë, sprova shumë të vështira. Ne e dimë se Zoti na 
lejon të kalojmë sprova në mënyrë që të bëhemi të ndritur 
e të përsosemi që të mund të jemi me Të përgjithmonë.

Zoti i mësoi Profetit Jozef Smith në burgun e Libertisë 
që shpërblimi për durimin mirë të sprovave të tij do ta 
ndihmonte për t’u kualifikuar për jetën e përjetshme:

“Biri im, paqe i qoftë shpirtit tënd; fatkeqësia jote 
dhe mjerimet e tua do të jenë veçse një çast i shkurtër;

Dhe atëherë, në qoftë se i duron mirë ato, Perëndia do 
të të lartësojë nga lart; ti do të triumfosh mbi gjithë armiqtë 
e tu” (DeB 121:7–8).

Na godasin kaq shumë gjëra gjatë një jete saqë mund të 
na duket e vështirë të durojmë mirë. Mund t’i duket ashtu 
një familjeje që varet nga të korrat kur nuk ka shi. Ata 
mund ta pyetin veten: “Për sa kohë mund të mbahemi?” 
Mund t’i duket ashtu një të riu/reje që po sfidohet t’i bëjë 
qëndresë vërshimit gjithnjë e më të madh të fëlliqësive 
e tundimeve. Mund t’i duket ashtu një djali të ri që po 

mundohet të marrë arsimimin apo përgatitjen që i nevoji-
tet për një vend pune, për të mbajtur gruan dhe familjen. 
Mund t’i duket ashtu një njeriu që nuk mundet të gjejë një 
vend pune ose që i ka humbur vendet e punës njërin pas 
tjetrit pasi bizneset falimentojnë. Mund t’u duket ashtu aty-
re që përballen me gërryerjen e shëndetit dhe forcës fizike, 
gjë që mund të vijë herët a vonë në jetë për ata ose për 
njerëzit që ata duan.

Por një Perëndi i dashur nuk i ka vënë prova të tilla 
përpara nesh thjesht për të parë a mund ta durojmë vështi-
rësinë, por përkundrazi për të parë nëse mund t’i durojmë 
mirë dhe kështu të bëhemi të ndritur.

Presidenca e Parë i dha mësim Plakut Parli P. Prat 
(1807–1857) kur ai qe një anëtar i sapothirrur i Kuorumit 
të Dymbëdhjetë Apostujve: “Je rekrutuar në një kauzë që 
kërkon vëmendjen tënde të plotë; . . . bëhu një shigjetë e 
ndritur. . . . Duhet të durosh rraskapitje të madhe, punë 
të rëndë dhe shumë mungesa për t’u bërë përsosurisht i 
ndritur. . . . Ati yt Qiellor e kërkon atë; fusha është e Tija; 
vepra është e Tija dhe Ai do të të . . . japë zemër . . . dhe 
do të të përkrahë.” 1

Në librin e Hebrenjve, Pali flet për frytet [që vijnë] kur 
durojmë mirë: “Çdo ndreqje, pra, aty për aty, nuk duket se 
sjell gëzim, po hidhërim; por më pas u jep një fryt drejtësie 
atyre që janë ushtruar me anë të tij” (Hebrenjve 12:11).

Sprovat tona dhe vështirësitë tona na japin mundësinë 
të mësojmë e të rritemi dhe mund edhe të na e ndryshojnë 

M E S A Z H I  I  P R E S I D E N C Ë S  S Ë  P A R Ë ,  K O R R I K  2 0 1 7

Shpërblimi kur 
Durojmë Mirë

Nga Presidenti  
Henri B. Ajring,

Këshilltar i Parë në  
Presidencën e Parë



2

vetë natyrën tonë. Nëse mund t’i drejtohemi Shpëtimtarit 
në situatat tona më të skajshme, shpirtrat tanë mund të 
bëhen të ndritur teksa durojmë.

Prandaj, gjëja e parë për t’u mbajtur mend është të 
lutemi kurdoherë (shih DeB 10:5; Alma 34:19–29).

Gjëja e dytë është të përpiqemi fort vazhdimisht për t’i 
zbatuar urdhërimet – cilido qoftë kundërshtimi, tundimi 
ose trazira rreth nesh (shih Mosia 4:30).

Gjëja e tretë vendimtare për t’u bërë është t’i shërbejmë 
Zotit (shih DeB 4:2; 20:31).

Kur i shërbejmë Mësuesit, ne arrijmë ta njohim e ta 
duam Atë. Nëse ngulmojmë në lutje dhe shërbim besnik, 
ne do të fillojmë ta dallojmë dorën e Shpëtimtarit dhe 
ndikimin e Frymës së Shenjtë në jetën tonë. Shumë prej 
nesh për një periudhë kanë dhënë një shërbim të tillë dhe 
e kanë ndier atë shoqërim. Nëse mendoni përsëri për atë 
kohë, do t’ju kujtohet se pësuat ndryshime. Tundimi për 
të bërë keq u duk se u zvogëlua. Dëshira për të bërë mirë 
u shtua. Ata që ju njihnin më mirë dhe që ju donin, mund 
t’ju kenë thënë: “Je bërë më i sjellshëm dhe më i duruar. 
Nuk dukesh si i njëjti njeri.”

Nuk ishit i njëjti njeri. Ju ndryshuat nëpërmjet Shlyerjes 
së Jezu Krishtit për shkak se u mbështetët tek Ai në kohën 
e sprovës suaj.

Ju premtoj se Zoti do t’ju vijë në ndihmë në sprovat 
tuaja nëse e kërkoni dhe i shërbeni Atij dhe që shpirti juaj 
do të bëhet i ndritur gjatë këtij procesi. Ju sfidoj që ta vini 
mirëbesimin tuaj tek Ai në të gjitha fatkeqësitë tuaja.

Unë e di se Perëndia, Ati, jeton dhe se Ai e dëgjon 
dhe i përgjigjet çdo lutjeje që bëjmë. E di se Biri i Tij, Jezu 
Krishti, e pagoi çmimin për të gjitha mëkatet tona dhe se 
Ai dëshiron që ne të shkojmë tek Ai. E di se Ati dhe Biri 
kujdesen për ne dhe kanë përgatitur një udhë që ne të 
durojmë mirë e të kthehemi sërish në shtëpi.

SHËNIM
1. Autobiography of Parley P. Pratt, red. Parley P. Pratt Jr. (1979), f. 120.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Ne të gjithë kemi sfida që e vënë në provë besimin 
tonë dhe aftësinë tonë për të duruar. Merrini parasysh 
nevojat dhe sfidat e atyre të cilëve u jepni mësim. Përpa-
ra vizitës, mund të luteni për udhërrëfim që të dini si t’i 

ndihmoni më shumë për të duruar mirë. Mund të merrni 
parasysh të diskutoni edhe për parimet edhe për shkri-
met e shenjta që përmend Presidenti Ajring, përfshirë 
lutjen, shërbimin dhe zbatimin e urdhërimeve. Mund 
të tregoni edhe përvoja vetjake për mënyrën se si jeni 
bekuar në mënyra që ju kanë ndihmuar të duroni mirë.

RINIA
Kur Vdiq Shoqja Ime
Nga Samanta Linton

Gjatë vitit të dytë në shkollën e mesme, shoqja ime 
pësoi një aneurizëm në tru dhe ndërroi jetë të 

nesërmen. Ndonëse isha anëtare e Kishës, prapësepra-
pë e pata të vështirë. Më kishin mësuar gjatë gjithë 
jetës sime që mund t’i drejtohesha Atit Qiellor dhe 
Shpëtimtarit për gjithçka, por nuk më ishte dashur 
kurrë të kaloja diçka të tillë më parë.

Qava për orë të tëra, duke u përpjekur të gjeja diçka 
– çfarëdolloj gjëje – që të më jepte paqe. Natën pasi 
ajo ndërroi jetë, mora librin e himneve. Teksa shfletoja 
faqet, ndalova te himni “Me Mua Rri; Ësht’ Muzg Tani” 
(Himne, nr. 93). Strofa e tretë më tërhoqi vëmendjen:

“Me mua rri; ësht’ muzg tani,
N’vetmi kjo nat’ do shkoj’
Nëse me Ty dot s’bisedoj
E dritën Tënde s’gjej.
Err’sirës s’botës i druhem,
Se mos n’shtëpi më vjen.
O Shpëtu’s, pran’ k’të nat’ më rri;
Shiko, ësht’ muzg tani.”

Ky varg më mbushi me shumë paqe. Atëherë e 
kuptova se Shpëtimtari jo vetëm që mund të rrinte me 
mua atë natë, por edhe që Ai e dinte saktësisht se si 
ndihesha. E di se dashuria që ndjeva nëpërmjet himnit, 
jo vetëm që më ndihmoi ta kaloja atë natë, por më ka 
ndihmuar të kaloj shumë sprova të tjera që kam duruar.
Autorja jeton në Juta të SHBA- së.

Mund ta shkarkoni himnin “Abide with Me;  
’Tis Eventide” [“Me Mua Rri; Ësht’ Muzg Tani”] në  
lds .org/ go/ 7176.
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“Jezusi arriti unitet të përsosur 
me Atin duke ia nënshtruar 

veten e Tij, si mishin dhe shpirtin, 
vullnetit të Atit”, dha mësim Plaku 
D. Tod Kristoferson, i Kuorumit të 
Dymbëdhjetë Apostujve.

“. . . Sigurisht që ne nuk do të 
jemi një me Perëndinë dhe Krishtin 
derisa t’i bëjmë vullnetin dhe 
interesin e Tyre dëshirën tonë më 
të madhe. Një nënshtrim i tillë nuk 
arrihet brenda një dite por, nëpër-
mjet Shpirtit të Shenjtë, Zoti do të 
na mësojë nëse jemi të gatshëm 
derisa, me kalimin e kohës, të mund 
të thuhet me saktësi se Ai është në 
ne sikurse Ati është në Të.” 1

Linda K. Barton, Presidente 
e Përgjithshme e Shoqatës së 
Ndihmës, na e mësoi si të punoj-
më drejt këtij uniteti: “Bërja dhe 
mbajtja e besëlidhjeve tona është 
shprehje e zotimit tonë për t’u 
bërë si Shpëtimtari. Idealja është të 
përpiqemi të kemi qëndrimin që 
shprehet më mirë në pak fraza të 

Që të Jenë Një

një himni të parapëlqyer: ‘Do shkoj 
ku ti do që të shkoj. . . . Do them 
çfar’ ti do që un’ të them. . . . Do 
jem çfar’ ti do që të jem.’” 2

Plaku Kristoferson na kujtoi gjith-
ashtu se “ndërsa orvatemi ditë pas 
dite dhe javë pas jave që ta ndjekim 
shtegun e Krishtit, shpirti ynë e po-
hon epërsinë e tij, beteja në brendë-
si qetësohet dhe tundimet pushojnë 
së krijuari probleme” 3.

Nil F. Mariot, Këshilltare e Dytë 
në Presidencën e Përgjithshme të 
Të Rejave, jep dëshmi për bekimet 
e përpjekjes për ta pajtuar vullne-
tin tonë me atë të Perëndisë: “Kam 
hasur vështirësi për ta fashitur 
dëshirën e vdekshmërisë për t’i 
pasur gjërat sipas mënyrës sime, 
duke e kuptuar përfundimisht 
se o sa e mangët, e kufizuar dhe 
e dobët është mënyra ime ndaj 
mënyrës së Jezu Krishtit. Udha e 
[Atit tonë Qiellor] është shtegu që 
të çon drejt lumturisë në këtë jetë 
dhe jetës së përjetshme në botën 

që vjen.” 4 Le të përpiqemi fort 
dhe përulësisht që të bëhemi një 
me Atin tonë Qiellor dhe Birin e 
Tij, Jezu Krishtin.

Shkrime të Shenjta dhe 
Informacion i Mëtejshëm
Gjoni 17:20–21; Efesianëve 4:13; 
Doktrina e Besëlidhje 38:27; 
reliefsociety .lds .org
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Studiojeni këtë material me lutje dhe kërkoni frymëzim për të ditur se çfarë të thoni. 
Si do t’i përgatitë bijat e Perëndisë të kuptuarit e qëllimit të Shoqatës së Ndihmës për 
bekimet e jetës së përjetshme?

Merreni Parasysh Këtë
Si na ndihmon bërja e vullnetit 
të Perëndisë për t’u bërë më 
shumë si Ai?

Besim Familje Ndihmë


