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Të Thirrur nga Perëndia 
dhe të Mbështetur  

nga Njerëzit

Si anëtarë të Kishës, ne shpesh ftohemi që të 
mbështesim njerëz që të shërbejnë në thirrje. Vite 
më parë, një student 18-vjeçar, më tregoi se çfarë 

do të thotë të mbështesësh shërbëtorët e Zotit. Unë jam 
ende i bekuar nga shembulli i tij i përulur.

Ai sapo kishte nisur vitin e tij të parë në universitet. 
Ai qe pagëzuar më pak se një vit përpara se të largohej 
nga shtëpia për të filluar studimet e tij në një universitet 
të madh. Unë shërbeva si peshkopi i tij në universitet.

Kur filloi viti akademik, unë bëra një intervistë të 
shkurtër me të në zyrën e peshkopit. Më kujtohet pak 
nga ajo bisedë e parë, përveç faktit që ai foli rreth 
sfidave të tij në një vend të ri, por unë nuk do ta harroj 
kurrë bisedën tonë të dytë.

Ai kërkoi të takohej me mua në zyrën time. Unë u 
habita kur ai tha: “A mund të lutemi bashkë dhe a mund 
ta bëj unë lutjen?” Isha gati t’i thoja se tashmë e kisha 
bërë lutjen dhe prisja që edhe ai ta kishte bërë. Në vend 
të kësaj, pranova.

Ai e filloi lutjen e tij me një dëshmi se ai e dinte që 
peshkopi ishte i thirrur nga Perëndia. Ai i kërkoi Perën-
disë që të më tregonte mua se çfarë duhej të bënte ai 
rreth një çështjeje me pasoja të mëdha shpirtërore. I riu 
i tha Perëndisë se ai ishte i sigurt se peshkopi i njihte 

tashmë nevojat e tij dhe se do t’i jepej këshilla që ai 
kishte nevojë të dëgjonte.

Ndërsa fliste, më erdhën në mendje rreziqet specifike 
me të cilat ai do të përballej. Këshilla qe e thjeshtë, por 
e dhënë shumë qartë: lutu gjithmonë, bindju urdhëri-
meve dhe mos ki frikë.

Ai i ri, anëtar prej një viti, dha mësim nëpërmjet 
shembullit se çfarë mund të bëjë Perëndia me një udhë-
heqës kur ai mbështetet nga besimi dhe lutjet e atyre të 
cilëve është thirrur t’iu shërbejë. Ai i ri më tregoi fuqinë 
e ligjit të miratimit të përbashkët në Kishë (shih DeB 
26:2). Edhe pse Zoti i thërret shërbëtorët e Tij nëpërmjet 
zbulesës, ata mund të veprojnë vetëm pasi të jenë mbë-
shtetur nga ata, të cilëve janë thirrur t’iu shërbejnë.

Ne bëjmë premtime solemne kur japim votën tonë 
mbështetëse. Ne premtojmë të lutemi për shërbëtorët 
e Zotit dhe se Ai do t’i udhëheqë e forcojë ata (shih 
DeB 93:51). Ne zotohemi se do të kërkojmë e do të 
presim të ndiejmë frymëzim nga Perëndia në këshi-
llën e tyre dhe kurdoherë që ata veprojnë në thirrjen 
e tyre (shih DeB 1:38).

Ai premtim do të ketë nevojë të përtërihet në zemrat 
tona herë pas here. Mësuesi/ja juaj i/e Shkollës të së 
Dielës do të përpiqet t’ju japë mësim me anë të Shpirtit, 
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por njësoj si ju, edhe mësuesi/ja juaj mund të bëjë ga-
bime përpara klasës. Ju, sidoqoftë, mund të vendosni të 
dëgjoni dhe të ruani çastet kur mund të ndieni t’ju vijë 
frymëzimi. Me kohë, ju do të dalloni më pak gabime 
dhe më shumë prova të shpeshta që Perëndia po e 
mbështet atë mësues/e.

Kur ngremë dorën për të mbështetur një njeri, ne 
zotohemi që të punojmë për çfarëdolloj qëllimi të Zotit 
për të cilin ai njeri është thirrur që ta përmbushë. Kur 
fëmijët tanë qenë të vegjël, bashkëshortja ime u thirr që 
t’u jepte mësim fëmijëve të vegjël në lagjen tonë. Unë jo 
vetëm që ngrita dorën për ta mbështetur atë, por edhe 
u luta për të dhe më pas kërkova leje për ta ndihmuar. 
Gjërat që mësova rreth vlerësimit për atë që bëjnë gratë 
dhe për dashurinë e Zotit për fëmijët, ende e bekojnë 
familjen dhe jetën time.

Unë fola së fundmi me atë të ri që mbështeti peshko-
pin e tij vite më parë. Unë mësova se Zoti dhe njerëzit 
e kishin mbështetur atë në thirrjen e tij si misionar, si 
president kunji dhe si baba. Kur biseda jonë mbaroi, ai 
tha: “Unë ende lutem për ty çdo ditë”.

Ne mund të vendosim që të lutemi përditë për dikë 
që është thirrur nga Perëndia për të na shërbyer. Ne 
mund ta falënderojmë dikë që na ka bekuar nëpërmjet 
shërbimit të tij ose të saj. Ne mund të vendosim të dalim 
vullnetarë kur dikush, të cilin e kemi mbështetur, kër-
kon vullnetarë. 1

Ata që i përkrahin shërbëtorët e Zotit, do të përkra-
hen nga fuqia e Tij e pashoqe në mbretërinë e Tij. Ne të 
gjithë kemi nevojë për atë bekim.

SHËNIM
1. Shih Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (1998),  

f. 211–212.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Pasi ta ndani këtë mesazh, merrni parasysh të lexoni 
citimin vijues: “Zoti do t’ju bëjë një mjet në duart e Tij 
nëse jeni të përulur, besnikë e të zellshëm. . . . Ju do të 
merrni forcë shtesë kur mbështeteni nga kongregacioni 
dhe të veçoheni” (Teaching, No Greater Call [1999], f. 

20). Vëreni familjen të mblidhet rrotull një sendi të rë-
ndë dhe kërkojini dikujt që të përpiqet që ta ngrejë atë. 
Duke shtuar një njeri çdo herë, ftojini pjesëtarët e tjerë 
të familjes që të ndihmojnë për ta ngritur sendin. Disku-
toni mbi atë që ndodh kur të gjithë ndihmojnë. Merrni 
parasysh të theksoni këshillën e Presidentit Ajring rreth 
mënyrave praktike si mund t’i mbështesim të tjerët në 
thirrjet e tyre.

RINIA
Falë Mësueses Sime të  
Shkollës të së Dielës
Emri rezervohet

Klasa ime e Shkollës të së Dielës nuk tregon gjithnjë 
nderim. Mua më pëlqen shumë të dëgjoj mësimin 

çdo javë, por ndonjëherë duket sikur të tjerët në klasën 
time nuk e bëjnë këtë gjë. Shpesh, ata flasin me një-
ri-tjetrin ose luajnë lojëra në pajisje elektronike teksa 
mësuesja jonë është duke u përpjekur të na japë mësim. 
Fatkeqësisht, unë ndonjëherë e gjej veten pjesë të 
problemit.

Një javë, ne ishim më keq se zakonisht dhe, nga 
fundi i orës së mësimit, mësuesja jonë po qante, sepse 
askush nuk po e dëgjonte mësimin e saj. Ndërsa po 
dilnim nga klasa, mua më erdhi keq për të.

Të dielën vijuese, mësuesja jonë na shpjegoi se ajo 
ishte lutur shumë atë javë, duke kërkuar drejtim, dhe 
asaj i erdhi ndër mend se duhej të na paraqiste një film 
të Kishës. Ajo e vendosi filmin, që ishte rreth jetës së 
Jezu Krishtit dhe mrekullive që kreu Ai.

Teksa mendoja për filmin atë mbrëmje, ndieva diçka 
ndryshe. Papritmas, kuptova se po ndieja Shpirtin, 
më shumë se kurrë më parë. Menjëherë, vendosa se 
dëshiroja të bëja ndryshime në jetën time që të isha më 
shumë si Shpëtimtari dhe kuptova se përvoja e Shkollës 
të së Dielës atë ditë e kishte forcuar shumë dëshminë 
time. Unë jam shumë mirënjohës për mësuesen time 
të Shkollës të së Dielës dhe për gjithçka që ajo bën për 
klasën tonë çdo javë.
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Vizita Mësimore –  
një Detyrë e Shenjtë
Studiojeni këtë material plot lutje dhe, si të jetë e përshtatshme, diskutojeni atë 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.

Çfarë Mund të Bëj Unë?
1. Si mund të përmirësohem 
në aftësinë time për të për-
mbushur përgjegjësinë time 
të rëndësishme si një mësuese 
vizitore?

2. Si një mësuese vizitore, si 
mund t’i ndihmoj motrat e tjera 
që të përmbushin përgjegjësinë 
e tyre si mësuese vizitore?

Për më tepër informacion, shihni 
tek reliefsociety.lds.org.
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Besim, Familje, Ndihmë

Si mësuese vizitore, ne kemi një 
mision të rëndësishëm shpirtëror 

për të përmbushur. “Peshkopi, që 
është bariu i shuguruar i lagjes, nuk 
ka mundësi të përkujdeset për gjithë 
delet e Zotit në të njëjtën kohë. Ai 
varet nga mësuese të frymëzuara të 
vizitave që ta ndihmojnë.” 1 Kërkimi 
dhe marrja e zbulesës janë thelbësore 
në lidhje me atë që do të caktohet 
për t’u kujdesur për secilën motër.

Frymëzimi fillon teksa anëtaret e 
presidencës së Shoqatës së Ndihmës 
diskutojnë plot lutje për nevojat e  
individëve dhe të familjeve. Më pas,  
me miratimin e peshkopit, presiden ca  
e Shoqatës së Ndihmës cakton 
detyrat në një mënyrë të tillë, që t’i 
ndihmojnë motrat të kuptojnë se 
vizita mësimore është një përgjegjësi 
e rëndësishme shpirtërore. 2

Mësueset vizitore arrijnë ta njo-
hin dhe ta duan sinqerisht secilën 
motër, e ndihmojnë atë të forcojë 
besimin e saj dhe japin shërbim kur 
nevojitet. Ato kërkojnë frymëzim 
vetjak për të ditur se si t’iu përgji-
gjen nevojave shpirtërore dhe mate-
riale të secilës motër që vizitojnë. 3

“Mësimi i vizitave bëhet puna e 
Zotit kur përqendrimi ynë është tek 

njerëzit dhe jo tek përqindjet rapor-
tuese. Në të vërtetë, mësimi i vizitave 
nuk mbaron kurrë. Është më tepër 
një mënyrë jetese se një detyrë.” 4

Nga Shkrimet e Shenjta
Mateu 22:36–40; Gjoni 13:34–35; 

Alma 37:6–7

Nga Historia Jonë
Eliza R. Snou, presidentja e dytë e 

përgjithshme e Shoqatës së Ndih-
mës dha mësim: “Unë e konsideroj 
detyrën e mësueses, një detyrë të 
lartë e të shenjtë”. Ajo i këshilloi 
mësueset vizitore “që të mbushe-
shin me Shpirtin e Perëndisë, me 
dituri, përulësi e dashuri”, përpara 
se të vizitonin shtëpi, në mënyrë 
që të mund të ishin në gjendje të 
përcaktonin dhe të përmbushnin 
nevoja shpirtërore gjithashtu edhe 
materiale. Ajo tha: “Ju mund të keni 
ndjesinë për të thënë fjalë paqeje  
e ngushëllimi dhe, nëse e gjeni  
një motër duke ndier të ftohtë,  
merreni atë në zemrën tuaj siç  
do të merrnit një fëmijë në gji  
dhe ngroheni [atë]” 5.

Teksa shkojmë përpara në 
besim, siç bënë motrat e hershme 

të Shoqatës së Ndihmës, ne do të 
kemi Frymën e Shenjtë me vete 
dhe do të jemi të frymëzuara për 
të ditur se si ta ndihmojmë çdo 
motër që vizitojmë. “Le të kërkojmë 
dituri në vend të fuqisë”, tha Motra 
Snou, “dhe [ne] do të kemi të gjithë 
fuqinë për të cilën kemi dituri ta 
ushtrojmë.” 6

SHËNIME
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e Shenjtë”, Liahona, nëntor 2009, f. 113-114.
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(2010), 9.5; 9.5.2.
3. Shih Handbook 2, 9.5.1.
4. Xhuli B. Bek, Liahona, nëntor 2009, f. 114.
5. Eliza R. Snow, në Daughters in My Kingdom: 

The History and Work of Relief Society 
(2011), f. 108.

6. Eliza R. Snow, në Daughters in My Kingdom, 
f. 45–46.


