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Në Kërkim  
të së Mirës

Ndërsa kërkonin një shtëpi të re, një çift i ri shenj-
torësh të ditëve të mëvonshme flisnin me fqinjët 
e mundshëm rreth lagjes dhe shkollave në zonë.

Një grua, së cilës i folën, tha për shkollën ku shkonin 
fëmijët e saj: “Ky është vendi më i hatashëm! Drejtori 
është një burrë i mrekullueshëm dhe i mirë; mësuesit 
janë të kualifikuar mirë, të sjellshëm dhe miqësorë. Unë 
jam aq e kënaqur që fëmijët tanë mund të shkojnë në 
këtë shkollë të mrekullueshme. Juve do t’ju pëlqejë këtu!”

Një grua tjetër tha për shkollën e fëmijëve të saj: “Ky 
është një vend i tmerrshëm. Drejtori është egocentrik; 
mësuesit janë të pakualifikuar, të pasjellshëm dhe jo 
miqësorë. Nëse do të kisha mundësi të largohesha nga 
kjo zonë, unë do ta bëja në çast!”

Interesantja ishte se të dy gratë po flisnin për të njëj-
tin drejtor, të njëjtët mësues dhe të njëjtën shkollë.

A keni vënë re ndonjëherë se njerëzit zakonisht mund 
të gjejnë gjithçka që po kërkojnë? Vëzhgoni me shumë 
vëmendje dhe mund të gjeni edhe të mirën edhe të 
keqen, te thuajse cilido dhe gjithçka. Njerëzit kanë bërë 
të njëjtën gjë me Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të 
Ditëve të Mëvonshme qysh nga fillimi i saj. Ata që kër-
kojnë për të mirën, do të gjejnë njerëz të sjellshëm dhe 
zemërdhembshur – njerëz që duan Zotin dhe dëshirojnë 
t’i shërbejnë Atij dhe të bekojnë jetën e bashkënjerëzve të 
tyre. Por është gjithashtu e vërtetë se ata që kërkojnë të 
keqen do të gjejnë me siguri gjëra që nuk janë aq ideale.

Fatkeqësisht, ndonjëherë kjo ndodh edhe brenda 
Kishës. Nuk ka fund në krijimtari, zotësi dhe ngulmim 
tek ata që kërkojnë arsye për të kritikuar. Ata nuk 
duket se do të shkëputen nga mëritë. Ata përgojojnë 
dhe gjejnë të meta tek të tjerët. Ata ushqejnë plagë për 
dekada, duke përfituar nga çdo rast për të shembur dhe 
poshtëruar të tjerët. Kjo nuk po e kënaq Zotin, “sepse 
atje ku ka smirë dhe grindje, atje ka trazirë dhe gjithfarë 
veprash të këqija” ( Jakobi 3:16 [Bibël]).

Presidenti Xhorxh Q. Kanon (1827–1901) e njihte mirë 
Presidentin Brigam Jang (1801–1877), duke punuar nga 
afër me të për shumë vite, edhe si anëtar i Kuorumit të 
Dymbëdhjetë Apostujve edhe si këshilltar i tij në Preside-
ncën e Parë. Pas vdekjes së Presidentit Jang, Presidenti 
Kanon shkruante në ditarin e tij: “Unë nuk kritikova apo 
nuk gjeta kurrë gabim në sjelljen [e Brigam Jangut], këshi-
llën apo mësimet e tij, asnjëherë në zemrën time, aq më 
pak në fjalët apo veprimet e mia. Kjo është një kënaqësi 
tani për mua. Mendimi që qe ndonjëherë në mua ishte: 
Nëse e kritikoj apo i gjej gabim, apo e gjykoj Vëllanë 
Brigam, deri ku duhet të shkoj; nëse filloj, ku duhet të 
ndalem? Unë nuk guxova t’i besoja vetes në një drejtim 
të tillë. Unë e dija se braktisja, shpesh, vinte prej kënaqjes 
së shpirtit të kritikës dhe të gjetjes së të metave. Të tjerë, 
me forcë, urtësi dhe përvojë më të madhe se të miat, 
mund të bëjnë shumë gjëra dhe t’u shmangen pasojave 
të këqija, që unë nuk mundem.” 1
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Këshilla e fuqishme e presidentit Kanon është diçka 
që ne anëtarët e Kishës duhet ta mbajmë parasysh 
me kujdes të madh. Fjala e Perëndisë i paralajmëron 
ndjekësit e Krishtit të jenë të “pastër, pastaj [paqësorë, të 
butë, të] bindur, plot mëshirë dhe fryte të mira, [të paan-
shëm] dhe jo [hipokritë]”. Për ata që bëjnë paqe, “fryti i 
drejtësisë mbillet në paqe” ( Jakobi 3:17, 18).

Ne kemi një zgjedhje. Ne mund të kërkojmë për të 
keqen tek të tjerët. Ose ne mund të bëjmë paqe dhe të 
punojmë për të shtrirë tek të tjerët kuptimin, paanësinë 
dhe faljen që ne e duam aq dëshpërimisht për veten 
tonë. Është zgjedhja jonë; cilëndo që të kërkojmë, atë 
me siguri do ta gjejmë.

Shënim
1. George Q. Cannon, Journal, 17 janar 1878; drejtshkrimi i modernizuar.

MësiMDhëNia Nga Ky Mesazh

“Ju mund të ndjeni se ju mungon kuptimi për një 
parim që po përgatiteni ta jepni mësim”, shënime 
Teaching, No Greater Call [Mësimdhënia, S’Ka Thirrje 
më të Madhe] ([1999], f. 19). “Gjithsesi, kur ju e studioni 
atë plot lutje, përpiqeni ta jetoni, përgatiteni ta jepni 
mësim dhe pastaj e ndani me të tjerë, vetë dëshmia juaj 
do të forcohet dhe thellohet.”

ndërsa kërkoni për të mirën në jetë dhe tek të tjerët 
këtë muaj, ju do të jeni më të përgatitur për ta dhënë 
mësim këtë mesazh dhe të dëshmoni për të vërtetën e tij.

RiNia
Ndikimi Pozitiv i një Kafshimi Nga 
Qeni
Nga Tara stringam

në verën e 2009-ës, unë u kafshova në fytyrë nga 
qeni i mikeshës sime. Fatkeqësisht, kafshimi ma çau 

buzën dhe duhej ta qepja.

Pas dëmtimit, isha shumë e ligështuar. Unë lejova 
që fatkeqësia të mbizotëronte mendimet e mia dhe 
ndihesha sikur gjithë jeta ime ishte rrënuar. Unë 
isha e ndrojtur për buzën time dhe nuk doja të dilja 
fare në publik. në mendjen time planet për piano, 
volejboll, kishë, not dhe shkollë u shkatërruan  
nga plaga.

Por sa herë që lutesha, merrja bekimet e priftërisë, 
flisja me prindërit e mi apo kisha vizita nga familja 
dhe miqtë e mi, gjendja ime shpirtërore ngrihej dhe 
unë ndjeja lumturi në kohë trishtimi. shpejt kuptova 
se nëse njerëzit mendonin rreth plagës sime, ata 
ndjenin dhembshuri.

Ky përjetim më ndihmoi të ndërtoj karakterin tim 
dhe unë mësova të mos jem aq e shqetësuar rreth asaj 
se çfarë mendonin njerëzit për mua. Unë u bekova 
gjithashtu, sepse plaga më ndihmoi të kuptoj se unë 
duhet të mendoj më pak rreth vetes sime dhe të filloj të 
mendoj më shumë për të tjerët. shpirti im ishte forcuar 
shumë gjatë kësaj kohe.

Unë mësova se fatkeqësia është pjesë e planit të atit 
Qiellor për ne. nëse ne kërkojmë për të mirën dhe jo 
për të keqen, ne mund ta kapërcejmë fatkeqësinë, të 
bëhemi njerëz më të mirë dhe ta lejojmë përvojën ta 
forcojë dëshminë tonë.

FëMijë
Kërkoni për të Mirën rreth jush

Ju mund ta shihni të mirën kudo rreth jush nëse 
mësoni ta kërkoni atë. një mënyrë se si mund  

të mësoni t’i dalloni bekimet, është duke e bërë  
zakon që çdo natë të numëroni gjërat e mira që  
patë atë ditë.

caktoni një kohë sonte që t’i tregoni një anëtari të 
familjes rreth disave nga gjërat e mira që ju patë në 
vetë jetën tuaj sot.
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Të dashura motra të mia, sa të 
bekuara jemi! Jo vetëm jemi 

anëtare të Kishës së Jezu Krishtit 
të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvon-
shme, por ne jemi gjithashtu anëtare 
të Shoqatës së Ndihmës – “organi-
zata e Zotit për gratë” 1. Shoqata e 
Ndihmës është tregues i dashurisë 
së Perëndisë për bijat e Tij.

Nuk ju drithërohen zemrat kur 
sillni ndër mend fillimet ngazëlluese 
të kësaj organizate? Më 17 mars 
1842, Profeti Jozef Smith organizoi 
motrat “nën priftërinë dhe sipas 
modelit të priftërisë” 2.

Organizimi “nën priftërinë” u 
jepte motrave autoritet dhe drejtim. 
Eliza R. Snou, presidentja e dytë e 
përgjithshme e Shoqatës së Ndihmës, 
na mësoi se Shoqata e Ndihmës “nuk 
mund të ekzistojë pa priftërinë, nga 
fakti se ajo e merr gjithë autoritetin 
dhe ndikimin e vet nga ai burim” 3. 
Plaku Dallin H. Ouks i Kuorumit të 
Dymbëdhjetë Apostujve shpjegoi: 
“Autoriteti që duhet të ushtrohet nga 
funksionaret dhe mësueset e Sho-
qatës së Ndihmës . . . ishte autoriteti 
që do të shkonte tek ato nëpërmjet 
lidhjeve të tyre organizative me Ki-
shën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të 
Ditëve të Mëvonshme dhe nëpërmjet 
veçimit të tyre individual nën duart e 
udhëheqësve të priftërisë nga të cilët 
ato qenë thirrur” 4.

nën Priftërinë dhe sipas  
Modelit të Priftërisë
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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Organizimi “sipas modelit të 
priftërisë” u dha motrave përgjegjësi 
hyjnore. Xhuli B. Bek, presidente e 
përgjithshme e Shoqatës së Ndi-
hmës, shpjegoi: “Ne funksionojmë 
sipas mënyrës së priftërisë – që do 
të thotë se kërkojmë, marrim dhe 
veprojmë sipas zbulesës; marrim 
vendime në këshilla dhe shqetëso-
hemi për t’u kujdesur për individët 
një e nga një. Është i yni qëllimi i 
priftërisë që të përgatitemi për beki-
met e jetës së përjetshme duke bërë 
dhe mbajtur besëlidhje. Prandaj, 
ashtu si vëllezërit tanë që mbajnë 
priftërinë, kjo e jona është një punë 
për shpëtim, shërbim dhe për t’u 
bërë një popull i shenjtë.” 5

Barbara Tompson, këshilltare e dytë në 
presidencën e përgjithshme të Shoqatës  
së Ndihmës.

Nga Shkrimet e Shenjta
1 Korintasve 11:11; Doktrina e 

Besëlidhje 25:3; 121:36–46

Nga Historia Jonë
Gjatë ndërtimit të Tempullit  

të Navusë, një grup motrash dë-
shironin të organizoheshin për të 
mbështetur përpjekjet për ndërtim. 
Eliza R. Snou përgatiti një statut për 
këtë grup të ri. Kur ajo ia tregoi ato 
Profetit Jozef, ai u përgjigj: “Thuaju 
motrave se oferta e tyre është pra-
nuar nga Zoti dhe se ai ka diçka më 

të mirë për to. . . Unë do t’i organi-
zoj gratë nën priftërinë sipas mode-
lit të priftërisë.” 6 Pak kohë më vonë, 
Profeti i tha Shoqatës së Ndihmës së 
organizuar rishtas: “Unë tani i kthej 
çelësat te ju në emër të Perëndisë 
dhe kjo Shoqatë do të ngazëllohet 
dhe njohuria dhe zgjuarësia do të 
vërshojnë nga ky moment” 7. Pritej 
që motrat të ngriheshin në një nivel 
të ri shenjtërie dhe të përgatiteshin 
që ordinancat e priftërisë shpejt të 
administroheshin në tempull.
Shënime
1. Spencer W. Kimball, “Relief Society—Its Pro-

mise and Potential”,  Ensign, mars 1976, f. 4.
2. Joseph Smith, cituar në Sarah Granger Ki-

mball, “Auto-biography”, Woman’s Exponent, 
1 shtator 1883, f. 51.

3. Eliza R. Snow, “Female Relief Society”, Deseret 
News, 22 prill 1868, f. 81.

4. Dallin H. Oaks, “The Relief Society and the 
Church”,  Ensign, maj 1992, f. 36.

5. Xhuli B. Bek, “Shoqata e Ndihmës: Një Punë 
e Shenjtë,”  Liahona, nëntor 2009, f. 111.

6. Joseph Smith, cituar në Kimball, 
“Auto-biography”, f. 51.

7. Teachings of Presidents of the Church: Joseph 
Smith (2007), f. 451.
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Çfarë Mund të Bëj Unë?
1. si mund t’i ndihmoj motrat që 
vizitoj, që të gëzojnë bekimet e 
punës së shenjtë të shoqatës së 
ndihmës?

2. Çfarë do të bëj këtë muaj 
për të rritur aftësinë time për të 
marrë zbulesë vetjake?

Për më tepër informacion, shihni 
tek www .reliefsociety .lds .org.

Besim • Familje • Ndihmë


