
111N ë n t o r  2 0 1 4

Nga Linda K. Barton,
Presidente e Përgjithshme e Shoqatës së Ndihmës

S E S I O N I  I  P Ë R G J I T H S H Ë M  I  G R AV E  | 27 Shtator 2014

Kur vajza jonë më e vogël u kthye 
në shtëpi pas ditës së parë të saj 
në shkollë, e pyeta: “Si ia kalove?”

Ajo u përgjigj: “Ishte mirë”.
Megjithatë, të nesërmen në mëngjes 

kur e zgjova për në shkollë, ajo i mblo-
dhi krahët e saj dhe tha prerazi: “Unë 
shkova një herë në shkollë!” Me sa 
duket unë nuk e kisha përgatitur atë 
ose nuk ia kisha shpjeguar se të shku-
arit në shkollë nuk ishte një ngjarje që 
ndodhte vetëm një herë, por që nga 
ajo pritej të shkonte në shkollë pesë 
ditë në javë për shumë, shumë vite.

Ndërsa e shqyrtojmë parimin e 
të qenit të përgatitur, përfytyroni me 
mua skenën që vijon. Jeni ulur në 
dhomën çelestiale të tempullit dhe 
vini re një numër nusesh dhe dhën-
durësh që shoqërohen brenda dhe 
jashtë në mënyrë nderuese, ndërsa 
presin të martohen për kohën dhe 
gjithë përjetësinë. Një nuse hyn në 
dhomën çelestiale, dorë për dore 

me të dashurin e saj. Ajo ka veshur 
një fustan tempulli të thjeshtë por të 
bukur, dhe ka një buzëqeshje të qetë, 
paqësore e të ngrohtë në fytyrën e saj. 
Ajo është rregulluar mirë, por nuk ta 
tërheq vëmendjen. Ajo zë vendin e saj, 
vështron përreth dhe më pas, mbushet 
papritur me emocion. Duket sikur 
lotët e saj vijnë për shkak të druajtjes 
dhe nderimit që ajo ka si për vendin 
ku është, ashtu edhe për ordinancën 
e shenjtë që e pret atë dhe të dashu-
rin e jetës së saj. Sjellja e saj duket se 
thotë: “Sa mirënjohëse jam që të jem 
sot në shtëpinë e Zotit, gati për të fi-
lluar një udhëtim të përjetshëm me një 
shok të dashur, të përjetshëm”. Ajo du-
ket e përgatitur për shumë më tepër 
se sa thjesht një ngjarje.

Mbesa jonë e bukur adoleshente, 
kohët e fundit la një shënim për mua 
mbi jastëkun tim, ku pjesërisht thuhej: 
“Një gjë që më bën përshtypje kur hyj 
në tempull, është shpirti paqësor dhe 

[Të] Përgatitur në një 
Mënyrë që Nuk Ishte 
Parë Ndonjëherë
U përgatitshim për t’i marrë me denjësi ordinancat shpëtuese, 
pikë pas pike, dhe për t’i mbajtur me gjithë zemër besëlidhjet 
që i shoqërojnë ato.

me ndihmesë jo vetëm ndaj bashk-
anëtarëve tanë, por edhe ndaj atyre 
që nuk janë të besimit tonë. Ndërsa 
shoqërohemi me ta, e tregofshim res-
pektin tonë për ta.

Ka nga ata që ndeshen çdo ditë me 
sfida. Le t’u drejtojmë atyre shqetësi-
min tonë, si edhe një dorë ndihmëtare. 
Teksa kujdesemi për njëri- tjetrin, ne 
do të bekohemi.

I kujtofshim të moshuarit dhe ata që 
nuk lëvizin dot jashtë shtëpisë. Teksa 
gjejmë kohë që t’i vizitojmë, ata do ta 
dinë se i duan dhe i çmojnë. E ndjek-
shim porosinë që të “ndihmo[jmë] të 
dobëtit, ngr[emë] duart që varen posh-
të dhe forco[jmë] gjunjët e këputur” 1.

Qofshim ne njerëz me ndershmëri 
dhe integritet moral, duke u përpjekur 
të bëjmë gjënë e drejtë në të gjitha ko-
hët dhe në të gjitha rrethanat. Qofshim 
ne pasues besnikë të Krishtit, shembuj 
drejtësie, duke u bërë kështu “pishtarë 
në botë” 2.

Vëllezërit dhe motrat e mia, ju fa-
lënderoj për lutjet tuaja në emrin tim. 
Ato më forcojnë dhe më lartësojnë 
teksa përpiqem fort me gjithë zemër 
e forcë që të bëj vullnetin e Perëndisë 
dhe t’i shërbej Atij e t’ju shërbej juve.

Ndërsa largohemi nga kjo konfe-
rencë, i kërkoj bekimet e qiellit mbi 
secilin prej jush. Ju që jeni larg shtëpi-
së, u kthefshi të sigurt atje dhe e gjet-
shi gjithçka në rregull. I përsiatshim të 
gjitha të vërtetat që kemi dëgjuar, dhe 
na ndihmofshin ato që të bëhemi di-
shepuj më të guximshëm nga sa ishim 
kur filloi kjo konferencë.

Derisa të takohemi sërish pas 
gjashtë muajsh, kërkoj që bekimet e 
Zotit të jenë mbi ju dhe, madje, mbi të 
gjithë ne, dhe e bëj këtë në emrin e Tij 
të shenjtë – madje Jezu Krishtit, Zotit 
dhe Shpëtimtarit tonë – amen. ◼
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i dashur që banon atje. . . . Njerëzit 
mund të shkojnë në tempull për të 
marrë frymëzim.” 1 Ajo ka të drejtë. 
Ne mund të marrim frymëzim dhe 
zbulesë në tempull – dhe gjithashtu 
fuqi për t’u përballur me fatkeqësitë 
e jetës. Ajo që mbesa po mëson për 
tempullin ndërsa merr pjesë vazhdi-
misht në çuarjen e emrave të vetë fa-
miljes së saj për të bërë pagëzime dhe 
konfirmime në tempull, do ta përgatitë 
atë që të marrë ordinanca, besëlidhje 
dhe bekime të tjera të tempullit, si për 
veten e saj edhe për ata që janë në 
anën tjetër të velit.

Plaku Rasëll M. Nelson dha mësim: 
“Ndërsa tempuj përgatiten për nje-
rëzit, njerëzit duhet të përgatiten për 
tempullin” 2.

Teksa po lexoj sërish rreth kapiten 
Moronit në Librin e Mormonit, më vjen 
në mendje se, një nga arritjet më të 
mëdha të Moronit, ishte përgatitja me 
kujdes e nefitëve nga ana e tij, që t’i 
bënin ballë ushtrisë frikësuese lamani-
te. Ai e përgatiti popullin e tij kaq mirë 
sa ne lexojmë: “Vini re, për çudinë e 
pabesueshme të [lamanitëve], [nefitët] 
qenë përgatitur për ta, në një mënyrë 
që nuk ishte parë ndonjëherë” 3.

Ajo frazë, “përgatitur . . . në një më-
nyrë që nuk ishte parë ndonjëherë”, 
ma tërhoqi vërtet vëmendjen.

Si mund të përgatitemi më mirë për 
bekimet e shenjta të tempullit? Zoti dha 
mësim: “Dhe përsëri, unë do t’ju jap 

një model në gjithçka” 4. Le të shqyr-
tojmë një model të shkrimit të shenjtë 
që të na ndihmojë të përgatitemi mirë. 
Përgatitja e Moronit për armikun kër-
koi zell të vazhdueshëm e besnik, dhe 
ky model do të kërkojë të njëjtën gjë.

Duket sikur nuk lodhem kurrë nga 
shëmbëlltyra e bukur që Shpëtimtari 
tregoi për pesë virgjëreshat e mençu-
ra dhe pesë budallaçkat. Megjithëse 
kjo shëmbëlltyrë i referohet të qenit 
të përgatitur për Ardhjen e Dytë të 
Shpëtimtarit tonë, ne mund ta për-
shtatim atë me të qenit të përgatitur 
për bekimet e tempullit, të cilat mund 
të jenë si një gosti shpirtërore për ata 
që janë të përgatitur mirë.

Te Mateu 25 lexojmë:
“Atëherë mbretëria e qiejve do t’u 

ngjajë dhjetë virgjëreshave, të cilat 
i morën llampat e tyre, dhe i dolën 
para dhëndrit.

Tani pesë nga ato ishin të mençura 
dhe pesë budallaçka. . . .

[Ato që ishin] të mençura morën 
edhe vajin në enët e tyre.

Tani, duke qenë se dhëndri po 
vononte, dremitën të gjitha dhe i zuri 
gjumi.

Aty nga mesnata u dëgjua një brit-
më: ‘Ja, po vjen dhëndri, i dilni para!’

Atëherë të gjitha ato virgjëreshat u 
zgjuan dhe përgatitën llampat e tyre.

Dhe budallaçkat u thanë të men-
çurave: ‘Na jepni nga vaji juaj, sepse 
llampat tona po na fiken’.

Por të mençurat duke u përgjigjur 
thanë: ‘Jo, sepse nuk do të mjaftonte 
as për ne e as për ju; më mirë shkoni 
te tregtarët dhe e blini’.

Tani kur ato shkuan ta blejnë, er-
dhi dhëndri; virgjëreshat që ishin gati, 
hynë bashkë me të në dasmë; dhe 
dera u mbyll.

Më pas erdhën edhe virgjëreshat 
e tjera, duke thënë: ‘Zot, zot, hapna’.

Por ai, duke u përgjigjur, tha: ‘Në të 
vërtetë po ju them se nuk ju njoh’.” 5

Nuk mendoj se ka njeri, veçanërisht 
midis atyre njerëzve me zemër të butë, 
që nuk ndihet i trishtuar për të rejat 
budallaçka. Dhe disa prej nesh duan 
t’u thonë të tjerave: “A nuk mund ta 
ndani [vajin] kështu që gjithsecila të 
mund të jetë e lumtur?” Por mendoni 
për këtë. Kjo është historia që tregoi 
Shpëtimtari dhe Ai është personi që i 
quan pesë prej tyre “të mençura” dhe 
pesë prej tyre “budallaçka”.

Ndërsa e marrim në shqyrtim këtë 
shëmbëlltyrë, si një model për përga-
titjen për në tempull, merrini parasysh 
fjalët e një profeti shenjtor të ditëve të 
mëvonshme, i cili dha mësim se “vaji 
i përgatitjes shpirtërore nuk mund 
të ndahet” 6. Presidenti Spenser W. 
Kimball ndihmoi për të qartësuar përse 
pesë të rejat “e mençura” nuk mund 
ta ndanin vajin në llambat e tyre me 
ato që ishin “budallaçka” kur ai tha: 
“Pjesëmarrja në mbledhjet e sakramen-
tit iu shton vaj llambave tona, pikë pas 
pike, përgjatë viteve. Agjërimi, lutja 
familjare, mësimi i shtëpisë, kontrolli 
i orekseve trupore, predikimi i un-
gjillit, studimi i shkrimeve të shenjta 
– çdo vepër përkushtimi dhe bindjeje 
është një pikë e shtuar në rezervën 
tonë. Veprat e dashamirësisë, pagimi 
i ofertës e i të dhjetave, mendimet 
dhe veprimet e dëlira . . . – edhe këto 
ndihmojnë shumë te vaji me të cilin ne 
mund t’i mbushim në mesnatë llambat 
tona të shteruara.” 7
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A mund ta shihni modelin e gatish-
mërisë – pikë pas pike – që mund të 
na ndihmojë ndërsa mendojmë për 
mënyrën se si mund të jemi më të zell-
shme në përgatitjen tonë për t’i marrë 
ordinancat e shenjta për vetveten e 
për të tjerët? Çfarë gjërash të tjera të 
vogla e të thjeshta mund të bëjmë për 
t’i shtuar pika vaji të çmuar shpirtëror 
llambave tona të përgatitjes?

Ne mësojmë nga Plaku Riçard G. 
Skot se “denjësia vetjake është një 
kërkesë thelbësore për të gëzuar beki-
met e tempullit. . . . Karakteri i denjë 
farkëtohet më mirë nga një jetë me 
zgjedhje të qëndrueshme e të drejta, të 
përqendruara te mësimet e Mësuesit.” 8 
E dua fjalën të qëndrueshme. Të jesh 
i qëndrueshëm do të thotë të jesh i si-
gurt, i vazhdueshëm dhe i besueshëm. 
Çfarë përshkrimi i mrekullueshëm i 
parimit të denjësisë!

Në Bible Dictionary [Fjalorin Biblik] 
na sillet në mendje se: “Vetëm shtëpia 
mund të krahasohet me tempullin në 
shenjtëri” 9. A i përputhen këtij përshkri-
mi shtëpitë dhe apartamentet tona? Një 
e re e mrekullueshme e lagjes sonë 
erdhi në shtëpinë tonë kohët e fundit. 
Duke e ditur se vëllai i saj sapo ishte 
kthyer nga misioni, e pyeta se si ishte 
ta kishte të vëllanë të kthyer në shtëpi. 
Ajo tha se ishte e mrekullueshme por, 
me raste, ai pyeste nëse mund të ulej 
volumi i muzikës. Ajo tha: “Dhe nuk 
ishte as muzikë e keqe !” Por mund jetë 
me dobi që ne ta kontrollojmë veten 
tonë tani dhe pastaj të sigurohemi se 
shtëpitë tona janë vende ku ne jemi të 
përgatitura ta ndiejmë Shpirtin. Ndërsa 
i përgatitim shtëpitë tona për të qenë 
vende ku Shpirti është i mirëpritur, ne 
do të jemi të përgatitura për t’u ndier 
më shumë “në shtëpi” kur të hyjmë në 
shtëpinë e Zotit.

Ndërsa përgatitemi të hyjmë de-
njësisht në tempull dhe jemi besnike 
ndaj besëlidhjeve të tempullit, Zoti 

do të derdhë mbi ne “një shumëlloj-
shmëri bekimesh” 10. Mikesha ime e 
mirë, Boni Oskarson, kohët e fundit e 
ndryshoi tërësisht formulimin e shkri-
mit të shenjtë kur tha: “Atje ku shumë 
është kërkuar, shumë do të jepet” 11. 
Jam plotësisht dakord! Për shkak se ne 
vijmë në tempull për të marrë bekime 
të përjetshme, nuk duhet të çuditemi 
që kërkohet një standard më i lartë 
që të kualifikohemi për ato bekime. 
Përsëri Plaku Nelson dha mësim: 
“Për shkak se tempulli është shtëpia e 
Zotit, standardet e pranimit vendosen 
prej Tij. Njeriu hyn si i ftuari i Tij. Të 
mbash një rekomandim tempulli është 
një privilegj i paçmuar dhe një shenjë 
e prekshme e bindjes ndaj Perëndisë 
dhe profetëve të Tij.” 12

Atletët më të mirë të botës dhe 
studentët e doktoraturës në universitet 

harxhojnë orë e ditë dhe javë e muaj, 
dhe madje vite përgatitjeje. Kërkohen 
pika të përditshme përgatitjeje për t’ia 
dalë mbanë. Në mënyrë të ngjashme, 
nga ata të cilët dëshirojnë të kualifiko-
hen për ekzaltim në mbretërinë çeles-
tiale pritet që të jetojnë një standard 
më të lartë të bindjes, që vjen duke 
e ushtruar virtytin e bindjes ditë pas 
dite dhe pikë pas pike.

Teksa i shtojmë vaj në mënyrë 
të vazhdueshme dhe me zell, pikë 
pas pike, llambave tona shpirtërore, 
duke i bërë këto gjëra të vogla dhe 
të thjeshta, ne mund t’i kemi llambat 
tona “të rregulluara e të ndezura” 13 me 
përgatitje mahnitëse. Bashkëshorti im 
i dashur, i cili është president kunji, 
së fundi vuri në dukje se gati përherë 
ai mund ta dallojë kur dikush është 
i përgatitur dhe i denjë për të hyrë 
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pagëzimi është bërë një e nga një. 
Gjithsecili i veshur me të bardha, ata 
ishin aty – gati dhe të gatshëm me 
gjithë zemrën e tyre tetëvjeçare që të 
bënin besëlidhjen e tyre të parë me 
Perëndinë.

Silleni ndërmend dhe përfytyroje-
ni ditën e pagëzimit tuaj. Qoftë nëse 
kujtoni shumë apo vetëm pak hollësi, 
përpiquni ta ndieni tani domethënien 
e besëlidhjes që bëtë individualisht. 
Pasi u thirrët në emër, ju u zhytët në 

Nga Xhin A. Stivens,
Këshilltare e Parë në Presidencën e Përgjithshme të Fillores

Të dashura motra, ju përshëndes 
me kaq shumë dashuri. Pikërisht 
tani, kudo qofshi në botë, unë 

shpresoj që ju e ndieni dashurinë e 
Zotit për ju personalisht dhe Shpirtin 
t’i dëshmojë zemrës suaj mesazhin e 
sapokënduar nga ky kor i bukur. Zërit 
të tyre, unë i shtoj zërin e dëshmisë 
sime: e di se rron Shëlbuesi im dhe 
se Ai e do secilën prej nesh.

Sonte, ne mblidhemi si bija të besë-
lidhjes së Perëndisë. Mosha, rrethanat 
dhe personalitetet tona nuk mund të 
na ndajnë, pasi mbi të gjitha ne jemi të 
Tijat. Ne kemi bërë një besëlidhje për 
ta kujtuar gjithmonë Birin e Tij.

Fuqia e asaj besëlidhjeje vetjake u 
ngulit në zemrën time tri javë më parë 
kur mora pjesë në një shërbim pagë-
zimi. Atje përpara meje, tetë fëmijë të 
bukur ishin ulur të emocionuar plot 
nderim që më në fund dita e tyre e ve-
çantë kishte mbërritur. Por teksa shihja 
fytyrat e tyre rrezatuese, nuk pashë 
thjesht një grup fëmijësh. Përkundrazi, 
i pashë ata në mënyrën se si mendoj 
se Zoti do t’i shihte ata – individua-
lisht. Unë pashë Emën e Sofien dhe Ië-
nin e Loganin dhe Eidënin e Uilliamin 
dhe Sofinë e Majkën. Secila besëlidhje 

Bija të Besëlidhjes 
së Perëndisë
Kur bijat e Perëndisë përqendrohen tek tempulli dhe te 
besëlidhjet e tyre të shenjta, Perëndia është në gjendje të 
dërgojë bekime në mënyra personale dhe të fuqishme.

në tempull, sepse “ata e ndriçojnë 
dhomën” kur vijnë të kërkojnë një 
rekomandim tempulli.

Në lutjen përkushtuese të tempullit 
të Kirtlandit, Profeti Jozef Smith i kër-
koi Zotit “që të gjithë njerëzit që do të 
hyjnë në pragun e shtëpisë së Zotit, të 
mund të ndiejnë fuqinë tënde, . . . që 
ata të mund të rriten në ty e të marrin 
një plotësi të Frymës së Shenjtë, . . . 
dhe të përgatiten për të fituar çdo gjë 
të nevojshme” 14.

Është lutja ime që për ne, vajtja në 
tempull do të jetë më shumë se një 
ngjarje që ndodh vetëm një herë. U 
përgatitshim për t’i marrë me denjësi 
ordinancat shpëtuese, pikë pas pike, 
dhe për t’i mbajtur me gjithë zemër 
besëlidhjet që i shoqërojnë ato. Ndërsa 
e bëjmë këtë, e di se do të kualifiko-
hemi për t’i marrë bekimet e premtua-
ra për një plotësi të Frymës së Shenjtë 
dhe fuqinë e Zotit në shtëpitë dhe 
jetën tonë vetjake. Në emrin e Jezu 
Krishtit, amen. ◼
SHËNIME
 1. Shënim vetjak nga Aydia Kaylie Melo për 

Linda K. Burton, 31 gusht 2014.
 2. Rasëll M. Nelson, “Përgatituni për Bekimet 

e Tempullit”, Liahona, tetor 2010, f. 41.
 3. Alma 49:8; theksimi i shtuar; shih edhe 

vargjet 6–7.
 4. Doktrina e Besëlidhje 52:14.
 5. Mateu 25:1–2, 4–11; Përkthimi prej Joseph 

Smith- it, Mateu 25:12 (te Mateu 25:12, 
shënimi a në fund të faqes).

 6. Marvin J. Ashton, “A Time of Urgency”, 
Ensign, maj 1974, f. 36.

 7. Spencer W. Kimball, Faith Precedes the 
Miracle (1972), f. 256.

 8. Richard G. Scott, “Receive the Temple 
Blessings”, Ensign, maj 1999, f. 25; 
Liahona, korrik 1999, f. 29.

 9. Bible Dictionary, “Temple”.
 10. Doktrina e Besëlidhje 104:2.
 11. Bonnie L. Oscarson, “Greater Expecta-

tions”, (Transmetim satelitor për Semina-
ret dhe Institutet e Fesë, 5 gusht 2014); 
lds.org/broadcasts; shih edhe Lluka 12:48; 
Doktrina e Besëlidhje 82:3.

 12. Russell M. Nelson, “Personal Preparation 
for Temple Blessings”, Liahona, korrik 
2001, f. 38.

 13. Doktrina e Besëlidhje 33:17.
 14. Doktrina e Besëlidhje 109:13, 15.




