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Sa i Madh Do Të  
Jetë Gëzimi Juaj

Pak gëzime në jetë janë më të ëmbla dhe që 
zgjasin më shumë, sesa dijenia se keni ndi-
hmuar të tjerë të marrin ungjillin e rivendosur 

të Jezu Krishtit në zemrën e tyre. Pasja e atij gëzimi 
është e mundur për çdo anëtar të Kishës. Kur u pa-
gëzuam, ne bëmë një premtim se do të “qëndro[jmë] 
si dëshmitarë të Perëndisë në të gjitha kohërat dhe 
në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet që [ne] të 
[gjendemi], madje deri në vdekje, që [ne] të mund të 
[shëlbohemi] nga Perëndia dhe të [numërohemi] me  
ata të ringjalljes së parë, që [ne] të mund të [kemi]  
jetën e përjetshme” (Mosia 18:9).

Të gjithë anëtarët pranojnë një pjesë të urdhërit që i 
është dhënë Kishës për ta çuar ungjillin e Jezu Krishtit 
në botë, kudo që jetojnë dhe për sa kohë jetojnë. Zoti 
e tha qartë atë: “Vini re, unë ju dërgoj që t’u dëshmoni 
njerëzve e t’i paralajmëroni ata dhe të bëhet që, kushdo 
që është paralajmëruar, të paralajmërojë të afërmin e 
tij” (DeB 88:81). Misionarët me kohë të plotë duhet të 
kenë forcën t’u mësojnë atyre që nuk janë ende anëtarë 
të Kishës. Anëtarët e Kishës duhet të kenë forcën të 
gjejnë ata që Zoti i ka përgatitur për t’u mësuar nga 
misionarët.

Ne kemi nevojë ta ushtrojmë besimin tonë që Zoti 
i ka përgatitur njerëzit përreth nesh për t’u mësuar. Ai 

i njeh cilët janë ata dhe kur janë gati, dhe Ai mund të 
na drejtojë ne tek ata me anë të forcës së Frymës së 
Shenjtë dhe të na japë neve fjalë për t’i ftuar ata që 
t’u mësojmë. Premtimi që Zoti i dha një misionari në 
vitin 1832 është gjithashtu premtimi që Ai na jep neve 
në detyrën tonë për të gjetur njerëz të gatshëm për t’u 
mësuar nga misionarët: “Unë do të dërgoj mbi të Ngu-
shëlluesin, që do t’i mësojë atij të vërtetën dhe udhën 
sipas së cilës duhet të shkojë. Dhe për aq sa ai është 
besnik, unë do ta kurorëzoj atë përsëri me duaj”  
(DeB 79:2–3).

Dhe premtimi për një gëzim të madh për misionarin 
besnik është gjithashtu yni si anëtarë besnikë që vëmë 
zemrat tona në punë misionare:

“Dhe tani, nëse gëzimi juaj do të jetë i madh me një 
shpirt që keni sjellë tek unë në mbretërinë e Atit tim, sa 
i madh do të jetë gëzimi juaj nëse do të më sillni shumë 
shpirtra!

Vini re, ju keni ungjillin tim përpara jush, dhe  
shkëmbin tim, dhe shpëtimin tim.

I kërkoni Atit në emrin tim, me besim, duke  
besuar se do të merrni dhe ju do të keni Frymën  
e Shenjtë, që i manifeston gjithë gjërat të cilat  
janë të domosdoshme për fëmijët e njerëzve”  
(DeB 18:16–18).
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Përveç Frymës së Shenjtë për të na ndihmuar ne të 
njohim dhe të ftojmë ata që janë gati për t’u mësuar, 
Zoti ka thirrur dhe trajnuar udhëheqës për të na drej-
tuar. Në një letër datuar më 28 shkurt 2002, Preside-
nca e Parë vinte përgjegjësi më të madhe për punën 
misionare te peshkopët dhe lagjet.1 Me ndihmën e 
këshillit të lagjes ose të degës, komiteti ekzekutiv i 
priftërisë harton një plan misionar për njësinë. Në atë 
plan ka sugjerime për mënyrën se si anëtarët mund t’i 
gjejnë ata që janë të gatshëm të mësohen nga misio-
narët. Ka një person që thirret si udhëheqës i misionit 
në lagje ose në degë. Ai udhëheqës misioni ka kon-
takt të afërt me misionarët me kohë të plotë dhe me 
kërkuesit e tyre.

Ka shumë mënyra që ju mundeni t’u përgjigjeni më 
mirë detyrimeve tuaja vetjake për të ndihmuar në gjetjen 
e njerëzve për t’u mësuar nga misionarët. Mënyra më e 
thjeshtë do të jetë më e mira.

Lutuni për t’u udhëhequr nga Fryma e Shenjtë. 
Flisni me udhëheqësit vendorë dhe me misionarët, 
duke kërkuar sugjerimet e tyre dhe duke u premtuar 
ndihmën tuaj. I nxisni ata që përfshihen me ju në këtë 
punë. Dhe jini dëshmitar në të gjitha kohët në atë çka 
thoni dhe bëni që Jezusi është Krishti dhe se Perëndia 
u përgjigjet lutjeve.

Unë dëshmoj se Fryma e Shenjtë do t’ju drejtojë 
ju tek ata që kërkojnë të vërtetën ndërsa luteni dhe 
punoni për atë drejtim. Dhe unë e di nga përvoja se 
gëzimi juaj do të jetë i vazhdueshëm me ata që zgje-
dhin ta fusin ungjillin në zemrën e tyre dhe pastaj të 
durojnë deri në fund.

Shënim
1. Shih: “News of the Church: Ward and Branch Missionary Work  

Emphasized”,  Liahona, gusht 2002, f. 4.

MësiMdHëNiA NgA Ky MesAzH

•	 Teaching, No Greater Call (Mësimdhënia, nuk ka 
thirrje më të Madhe) na mëson t’i nxisim ata që 
mësojmë të vendosin objektiva që t’i ndihmojnë të 
jetojnë parimet që kanë mësuar (shih f. 159). Me 
familjen, shqyrtoni përcaktimin e bekimeve të punës 
misionare siç përmendet nga Presidenti ajring dhe, 
nëse ka shtysë, ftojeni familjen të vendosë objektiva 
për ndarjen e ungjillit.

•	 Shqyrtoni	shkëmbimin	e	mendimeve	me	familjen	për	
mënyrat e ndarjes së ungjillit, duke kujtuar këshillën 
e Presidentit ajring që “mënyra më e thjeshtë do të 
jetë më e mira”. Për të mësuar më shumë rreth shkë-
mbimit të mendimeve, shih Teaching, No Greater 
Call, faqe 160.

RiNiA
Misionarët e shumtë në Jetën Time
Nga elizabeth s. stiles

të dielën e parë mora pjesë në kishë me misionarët, 
unë dallova njerëz me të cilët isha rritur dhe që i 

njihja nga komuniteti. unë pashë një nga miqtë e mi 
më të mirë të shkollës, sekretarë të fillores dhe të së 
mesmes, një vajzë ndaj së cilës nuk pata qenë shumë 
e mirë në të kaluarën dhe madje një të ri ndaj të cilit 
dikur isha fshehtas e magjepsur.

secili nga këta persona pati një ndikim të përher-
shëm mbi mua. Mikja ime më e mirë ishte një grua 
me ndershmëri të madhe dhe prej saj unë zgjodha të 
vazhdoj të jem kërkuese në kishë. sekretarët që më 
mbanin mend nga shkolla më ndihmuan të di se unë 
jam e rëndësishme. unë mësova rreth dashurisë dhe 
dhembshurisë së perëndishme nga e reja që më pranoi 
mua megjithë sjelljen time jo aq të këndshme ndaj saj 
në të kaluarën. djali që shkaktoi tërheqjen time të her-
shme të fortë si adoleshente qe një shembull aq i mirë, 
unë e njoha dritën e tij dhe doja të isha rreth tij.

këto përvoja më ndihmuan të mësoj se, edhe 
përpara takimit tim të parë me misionarët, ati Qiellor 
më pati përgatitur mua të pranoj ungjillin nëpërmjet 
njerëzve që ai vendosi përreth meje. Prej tyre unë më-
sova se gjërat e vogla që bëjmë mund të kenë ndikim të 
madh. Më e rëndësishmja, unë mësova se puna misio-
nare fillon nga unë.

FëMiJëT
Ungjilli – një dhuratë për ta Ndarë

Fjala ungjill u referohet të gjitha mësimeve dhe ordi-
nancave që na janë dhënë nga Jezu krishti dhe profetët 
e tij. ungjilli është si një shportë e mbushur me dhurata 
nga ati Qiellor. Ju mund të ndihmoni t’u jepen këto 
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dhurata njerëzve të tjerë. Me cilët mund ta ndani ju dhu-
ratën e ungjillit?

Lexoni secilin nga këto vargje të shkrimeve të shenjta 
dhe bëni një listë apo skicë të disave nga dhuratat që 
përfshihen në ungjill.

1. Jakobi [Bibël] 5:14–15
2. Mosia 16:6–7

3. 3 nefi 18:1–10
4. deB 20:72–73
5. deB 33:16
6. deB 89:4, 18–21
7. deB 132:46
8. deB 137:10
9. deB 138:32–34
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Profeti Jozef Smith e organizoi 
Shoqatën e Ndihmës si një pjesë 

thelbësore të Kishës. Si preside-
ncë, ne shpresojmë se mund t’ju 
ndihmojmë juve të kuptoni përse 
Shoqata e Ndihmës është thelbë-
sore në jetën tuaj.

Ne e dimë se gratë e Dhiatës së 
Re treguan besim në Jezu Krisht 
dhe morën pjesë në punën e Tij. 
Lluka 10:39 tregon për Marien, që 
“u ul te këmbët e Jezusit dhe dë-
gjonte fjalën e tij.” Në Gjoni 11:27 
Marta sjell dëshmi për Krishtin: 
“Ajo i tha: Po, Zot, unë besoj se 
ti je Krishti, Biri i Perëndisë, që 
duhet të vinte në botë.” Veprat 
e Apostujve 9:36, 39 flet për “një 
dishepull me emër Tabitha, . . . [që] 
bënte shumë vepra të mira . . . të 
gjitha gratë e veja i dolën atij . . . 
dhe i treguan tunikat dhe veshjet 
që kishte punuar [ajo].” Feba, te 
Romakëve 16:1–2, ishte “dhjake e 
kishës” dhe “[shpëtimtare] e shumë 
veta[ve].”

Këto modele të besimit, dë-
shmisë dhe shërbimit vazhduan  
në Kishën e shenjtorëve të ditëve  
të mëvonshme dhe u formalizuan  
me organizimin e Shoqatës së  
Ndihmës. Xhuli B. Bek, presidente  
e përgjithshme e Shoqatës së Ndi-
hmës na mësoi: “Pikërisht ashtu  
si Shpëtimtari ftoi Marien dhe  
Martën e kohëve të Dhiatës së 

një rivendosje e të Gjitha Gjërave
Studiojeni këtë material dhe, si të jetë e përshtatshme, diskutojeni me motrat që vizitoni.  
Përdorini pyetjet për t’ju ndihmuar të forconi motrat tuaja dhe për ta bërë Shoqatën e  
Ndihmës një pjesë aktive të vetë jetës suaj.
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Re të merrnin pjesë në punën e 
Tij, gratë e kësaj periudhe ungji-
llore kanë një mandat zyrtar që të 
marrin pjesë në punën e Zotit . . . 
Organizimi i Shoqatës së Ndihmës 
në vitin 1842 mobilizoi forcën kole-
ktive të grave dhe të të caktuarave 
të tyre të posaçme të ndërtojnë 
mbretërinë e Zotit.” 1

Ne përmbushim punën tonë 
ndërsa përqendrohemi te qëllimet 
e Shoqatës së Ndihmës: për të rritur 
besimin dhe drejtësinë vetjake, 
forcuar familjet dhe shtëpitë dhe 
të gjejmë dhe ndihmojmë ata në 
nevojë.

Unë dëshmoj se Shoqata e 
Ndihmës u organizua hyjnisht për 
të ndihmuar në punën e shpëtimit. 
Çdo motër e Shoqatës së Ndihmës 
ka një rol thelbësor për të luajtur 
në përmbushjen e kësaj detyre të 
shenjtë.
Silvia H. Ollred, këshilltare e parë në 
presidencën e përgjithshme të Shoqatës  
së Ndihmës.

Nga Shkrimet e Shenjta
Joeli 2:28–29; Lluka 10:38–42; 

Efesianëve 1:10

Nga Historia Jonë
Motra Xhuli B. Bek na ka mësuar 

se: “ne e dimë nëpërmjet Profetit 
Jozef Smith se Shoqata e Ndihmës 
ishte një pjesë formale e Rivendos-
jes.” 2 Procesi i rivendosjes filloi me 

Vegimin e Parë në vitin 1820 dhe 
vazhdoi “rresht pas rreshti, pa-
rim pas parimi” (DeB 98:12). Kur 
Shoqata e Ndihmës u organizua 
formalisht më 17 mars 1842, Profeti 
u mësoi grave rreth pozitës së tyre 
thelbësore në Kishën e rivendosur. 
Ai tha: “Kisha nuk ishte e organizuar 
kurrë përsosmërisht gjersa gratë u 
organizuan kështu.” 3

Shënime
1. Julie B. Beck, “Plotësimi i Qëllimit të  

Shoqatës së Ndihmës”,  Liahona, nëntor  
2008, f. 108.

2. Julie B. Beck, “Plotësimi i Qëllimit të  
Shoqatës së Ndihmës”, f. 108.

3. Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph Smith (2007), f. 451.
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Besim • Familje • Ndihmë

Çfarë Mund të Bëj Unë?
1. Çfarë ndihme do t’u jap  
motrave të mia këtë muaj,  
që jep shembull të besimit  
të dishepujve femra të Jezu 
krishtit?

2. Çfarë mësimi të ungjillit të 
rivendosur do të studioj unë për 
të forcuar dëshminë time këtë 
muaj?

Për më shumë informacion shkoni 
në: www.reliefsociety.lds.org.


