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Zotit i Duhen 
Misionarë

Tetorin e kaluar në konferencën e përgjithshme 
unë bëra thirrje për më shumë misionarë. Çdo 
i ri i denjë, i aftë duhet të përgatitet për të shër-

byer në mision. Një shërbim i tillë është detyrë priftërie 
– një detyrim që Zoti e pret nga ne që na është dhënë 
kaq shumë. Të rinj, unë ju lajmëroj të përgatiteni për 
shërbim si misionarë. Mbajeni veten të pastër dhe të ku-
lluar dhe të denjë për të përfaqësuar Zotin. Mirëmbani 
shëndetin dhe forcën tuaj. Studioni shkrimet e shenjta. 
Atje ku është e mundur, merrni pjesë në seminar dhe 
në institut. Familjarizohuni me manualin e misionarit 
Predikoni Ungjillin Tim.

Motra, ndërsa nuk keni të njëjtën përgjegjësi priftërie 
si të rinjtë për të shërbyer si misionare me kohë të plotë, 
ju gjithashtu jepni një ndihmesë të çmuar si misionare 
dhe ne e mirëpresim shërbimin tuaj.

Vëllezërve dhe motrave më të rritura të Kishës, unë ju 
kujtoj juve se Zoti ka nevojë për shumë-shumë më tepër 
nga juve që të shërbeni si misionarë me kohë të plotë. 
Nëse ju nuk jeni ende në kohën e duhur të jetës për të 
shërbyer si misionarë çift, unë ju nxis të përgatiteni tani 
për ditën që, kur rrethanat tuaja do ta lejojnë, ju dhe 
bashkëshortja juaj të mund ta bëni këtë. Ka pak raste 
në jetën tuaj kur ju do të gëzoni shpirtin e ëmbël dhe 
kënaqësinë që vjen nga dhënia e një shërbimi me kohë 
të plotë së bashku në punën e Mjeshtrit.

Tani, disa nga ju mund të jenë të ndrojtur nga natyra 
ose e konsideroni veten të papërshtatshëm t’i përgjigjeni 
pozitivisht thirrjes për të shërbyer. Kujtoni se kjo është 
puna e Zotit dhe kur ne jemi në porosi të Zotit, neve na 
jepet ndihma e Zotit. Zoti do të formojë shpinën për të 
mbajtur barrën e vendosur mbi të.

Të tjerët, edhe pse të denjë për të shërbyer, mund 
të ndjehen se kanë përparësi më të rëndësishme. Mirë, 
unë kujtoj mirë premtimin e Zotit: “Sepse unë nderoj ata 
që më nderojnë” (1 Samueli 2:30). Asnjë nga ne nuk do 
ta nderojë Atin tonë Qiellor dhe Shpëtimtarin tonë më 
shumë sesa duke shërbyer si një misionar i përkushtuar 
dhe i dhembshur.

Një shembull shërbimi të tillë ishte përvoja misionare 
e Julius dhe Dorothi Fusek, që u thirrën të kryenin një 
mision në Poloni. Vëllai Fusek lindi në Poloni. Ai e fliste 
gjuhën. Ai i donte njerëzit. Motra Fusek lindi në Angli 
dhe dinte pak nga Polonia dhe aspak rreth popullit të 
saj. Duke besuar në Zot, ata filluan me detyrën e tyre. 
Puna ishte vetmi, detyra e tyre gjigande. Mision nuk 
ishte krijuar në atë kohë në Poloni. Detyra që u ishte 
dhënë Fusekëve ishte të përgatisnin rrugën që të mund 
të ngrinin një mision.

A u dëshpëruan Plaku dhe Motra Fusek nga tepria e 
detyrës së tyre? Për asnjë çast. Ata e dinin që thirrja e tyre 
ishte nga Perëndia. Ata u lutën për ndihmën e Tij hyjnore 
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dhe ata iu përkushtuan me gjithë zemër punës së tyre.
Me kohë Plaku Rasell M. Nelson i Kuorumit të Të 

Dymbëdhjetë Apostujve, Plaku Hans B. Ringer, atëherë i 
Të Shtatëdhjetëve dhe unë, të shoqëruar nga Plaku Fusek, 
u takuam me ministrin e çështjeve fetare, Adam Vopatka, 
i qeverisë polake. Ne e dëgjuam atë të thoshte: “Kisha 
juaj është e mirëpritur këtu. Ju mund të ndërtoni godinat 
tuaja; ju mund të dërgoni misionarët tuaj. Ky burrë,” duke 
treguar Julius Fusekun, “i ka shërbyer mirë kishës suaj. Ju 
mund të jeni mirënjohës për shembullin dhe punën e tij”.

Ashtu si Fusekët, le të bëjmë ne atë që duhet të bëjmë 
në punën e Zotit. Pastaj ne mundemi, me Julius dhe 
Dorithi Fusekun, t’i bëjmë jehonë Psalmit:

“Ndihma më vjen nga Zoti, që ka bërë qiejtë dhe tokën.
. . . Ai që të mbron nuk do të dremitë.
Ja, ai që mbron Izraelin nuk dremit dhe nuk fle”  

(Psalmet 121:2–4).

MëSiMdhëNia Nga Ky MeSazh

Teaching, No Greater Call (Mësimdhënia, Nuk ka  
Thirrje më të Madhe) thotë: “Tregoni një përvojë vetjake 
mbi atë se si të jetuarit e një parimi të ungjillit ka bekuar 
jetën tuaj. Ftoni ata që po u jepni mësim të tregojnë 
shkurtimisht përvojat e tyre” ([1999], f. 159). Lexojeni 
këtë mesazh dhe pastaj pyesni anëtarët e familjes se për 
cilin Presidenti Monson ka thënë se duhet të shërbejë në 
mision. Tregoni përvoja vetjake ku ju ose të tjerë kanë 
pas shërbyer si misionarë me kohë të plotë. Ose tregoni 
planet tuaja për të shërbyer si misionar në të ardhmen. 
Kërkojuni anëtarëve të familjes të tregojnë planet e tyre 
dhe përvojat pozitive.

RiNia
Udhëtim me Biçikletë në të ardhmen
Nga Peter evans dhe Riçard M. Romni

Plot të rinj përgatiten financiarisht për të shërbyer në 
mision. në afrikë një pjesë e asaj përgatitjeje është 

të fitosh mjaft para për një pasaportë. sedrik Tshiambine 
fitoi çka i duhej me një mënyrë sipërmarrëse: duke shitur 
banane nga pjesa e pasme e një biçiklete.

sedriku jeton në Luputa në republikën demokratike 
të Kongos. ai është një nga 45 të rinjtë në distriktin e 

Luputas që po punon për të kursyer para për një pasa-
portë për të shkuar në një mision. në rd të Kongos një 
pasaportë kushton 250 dollarë amerikanë, që është rreth 
dy të tretat e kostos së ndërtimit të një shtëpie.

Por sedriku ishte i patrembur. ai fitoi paratë e tij të 
misionit duke përshkuar me biçikletë 15–30 kilometra 
nga Luputa për në fshatra të vogla, ku ai shiste banane, 
pastaj me biçikletë përsëri nëpër savanën e nxehtë afri-
kane, biçikleta e tij e ngarkuar rëndë me fruta për t’i shi-
tur në qytet. Çdo javë ai udhëtonte rreth 180 kilometra 
nëpër rrugë ranore dhe vetëm një herë një ngarkesë e 
padrejtpeshuar i shkaktoi një rrëzim.

Për përpjekjet e tij sedriku fitoi rreth 1.25 dollarë në 
javë, ose 65.00 në vit. iu deshën katër vite për të kursyer 
paratë që kërkoheshin për të blerë pasaportën, por tani 
ai e di se e ardhmja e tij do të ketë një mision me kohë 
të plotë, sepse ai është financiarisht gati t’i përgjigjet 
thirrjes për të shërbyer.

FëMijë
Unë do të Përgatitem  
në Kohën që jam i Ri

Për të ndihmuar fëmijët kujtoni thirrjen e Presidentit 
Monson për t’u përgatitur për të shërbyer në mision, 

shqyrtoni përgatitjen e një certifikate me tekstin e 
mëposhtëm për fëmijët tuaj që ta nënshkruajnë dhe 
ta mbajnë si kujtesë, ndoshta në murin e tyre ose në 
ditarin e tyre.

UNë do Të PëRgaTiTeM
Presidenti Tomas s. Monson më thirri për t’u  
përgatitur të shërbej në mision. Unë do të:

•	 Mbaj	veten	të	pastër,	të	kulluar	dhe	të	denjë	
për të përfaqësuar zotin.

•	 Mirëmbaj	shëndetin	dhe	forcën	time.
•	 Lutem	dhe	Studioj	Shkrimet	e	Shenjta.

Unë do të përgatitem të shërbej në mision.

(nënshkrimi)
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eliza R. Snou kujtoi Profetin Jozef 
Smith duke na mësuar se “edhe 

pse emri [Shoqatë e Ndihmës] mund 
të jetë i një date të kohëve tona, 
institucioni është me një prejardhje 
të lashtë”.1

Ati Qiellor dhe Biri i Tij, Jezu 
Krishti, vizituan Jozef Smithin dhe 
nëpërmjet tij rivendosën plotësinë 
e ungjillit në tokë. Shoqata e Ndi-
hmës ishte pjesë e asaj rivendosjeje. 
Organizimi i Kishës nuk ishte i plotë 
derisa motrat nuk ishin organizuar. 2

Në muajt pasardhës, çdo Mesazh 
Vizite Mësimore do të na japë neve 
rastin të mësojmë më shumë mbi hi-
storinë e Shoqatës së Ndihmës dhe 
rolin e saj në ungjillin e rivendosur. 
Për shumë arsye, kuptimi i historisë 
sonë është jo vetëm i rëndësishëm 
por thelbësor. 

Së pari, një kuptim i historisë sonë 
na frymëzon të jemi gra të Perëndisë 
siç kemi nevojë të jemi. Duke ndjekur 
shembujt e grave fisnike shenjtore të 
ditëve të mëvonshme, ne mund të 
mësojmë nga e kaluara si të përba-
llojmë të ardhmen. 3

Së dyti, historia jonë na mëson 
se po ato parime që ekzistonin në 
Kishën e hershme janë parimet tona 
themelore sot. Kjo njohuri dhe qëlli-
met tona – për të rritur besimin dhe 
drejtësinë vetjake, forcojnë familjet 
dhe shtëpitë dhe ndihmojnë ata në 
nevojë – të bëjnë lidhjen midis të 
kaluarës sonë dhe të tashmes sonë.

historia dhe Trashëgimia  
e shoqatës së ndihmës
Studiojeni këtë material dhe, sipas rastit, diskutojeni me motrat që vizitoni. Përdorini pyetjet për t’ju 
ndihmuar që të forconi motrat tuaja dhe ta bëni Shoqatën e Ndihmës një pjesë aktive të vetë jetës suaj.
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Së treti, kur ne vlerësojmë histo-
rinë tonë, ne mund ta ndajmë më 
mirë trashëgiminë tonë shpirtërore. 
Presidenti Henri B. Ajring, Këshilltar i 
Parë në Presidencën e Parë, tha: “Ju e 
përcillni trashëgiminë kur ndihmoni 
të tjerët të marrin dhuratën e dashu-
risë hyjnore . . . Historia e Shoqatës 
së Ndihmës është regjistruar në fjalë 
dhe në shifra, por trashëgimia përci-
llet nga zemra në zemër”. 4

Së fundi, kuptimi i historisë sonë 
ndihmon të bëhemi një pjesë aktive e 
së ardhmes së Shoqatës së Ndihmës. 
Presidenti Spenser W. Kimball (1895–
1985) shpjegoi: “Ne e dimë se gratë 
që kanë një vlerësim të thellë për të 
kaluarën do të dëshirojnë shumë të 
formojnë një të ardhme të drejtë”. 5

Xhuli B. Bek, presidente e përgjithshme  
e Shoqatës së Ndihmës.

Nga Shkrimet e Shenjta
Ester 9:28–29; Romakëve 16:1–2; 

Alma 37:8; Moroni 7:45–47

Nga Historia Jonë
“Shoqata e Ndihmës është organi-

zata e Zotit për gratë”. 6 Në këtë cilësi 
si profet Jozef Smithi organizoi Sho-
qatën e Ndihmës më 17 mars 1842. 
Grupi i vogël i përzier në mbledhjen 
e parë përbëhej nga gra të përkushtu-
ara, të ngjashme me motrat e Shoqatës 
së Ndihmës sot. “Më të rejat ishin tri 
adoleshente, dhe më e vjetra, një grua 
në të pesëdhjetat e saj. Njëmbëdhjetë 

prej grave ishin të martuara, dy ishin 
të veja, gjashtë të pamartuara dhe sta-
tusi familjar i njërës është i panjohur. 
Arsimi dhe përvoja e tyre ndryshonte 
shumë, po ashtu si dhe gjendja e tyre 
ekonomike. Shumëllojshmëria e tyre 
do të zmadhohej shumë herë kur 
anëtarësia e organizatës vazhdonte 
të rritej, por ato ishin dhe do të vazh-
donin të ishin një”. 7

Shënime
1. Eliza R. Snow, “Female Relief Society,” Deseret 

News, prill 22, 1868, 81.
2. ShihTeachings of Presidents of the Church: 

Joseph Smith (2007), f. 451.
3. Shih L. Tom Perry, “Mënyra e së Shkuarës  

për të Përballuar të Ardhmen,”  Liahona, 
nëntor 2009, f. 73–76.

4. Henry B. Eyring, “Trashëgimia e Qëndrueshme 
e Shoqatës së Ndihmës,”  Liahona, nëntor 2009, 
f. 121–125.

5. Spenser W. Kimball, “Privileges and Responsi-
bilities of Sisters”,  Ensign, nëntor 1978, f. 104.

6. Spencer W. Kimball, “Relief Society – Its  
Promise and Potential,”  Ensign, mars 1976, f. 4.

7. Jill Mulvay Derr, Janath Russell Cannon, and 
Maureen Ursenbach Beecher, Women of 
Covenant (1992), f. 28.

Besim • Familje • Ndihmë
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Çfarë Mund të Bëj Unë?
1. Çfarë mund të bëj unë për të 
ndihmuar motrat që vizitova për 
të marrë dhuratën e dashurisë 
hyjnore?

2. Çfarë mund të filloj të bëj 
unë këtë muaj për të ndihmuar 
formimin e një të ardhmeje të 
drejtë për veten? për familjen 
time? për të tjerët?
Për më shumë informacion shkoni 
në: www.reliefsociety.lds.org.


