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Përherë në Mes

Sipas shumë kalendarëve të botës, korriku shënon 
mesin e vitit. Ndërkohë që fillimet e mbarimet  
e gjërave festohen dhe kujtohen, e ndërmjetmja  

e gjërave shpesh kalon pa u vënë re.
Fillimet janë çastet për të vendosur qëllime, për të 

bërë plane, për shpërthime energjish. Mbarimet janë 
çaste për t’i mbyllur gjërat dhe mund të përfshijnë 
ndjenja plotësimi ose dështimi. Por me perspektivën 
e duhur, marrja parasysh e vetes si në mes të gjërave 
mund të na ndihmojë jo vetëm që ta kuptojmë pak më 
mirë jetën, por edhe që ta jetojmë atë në një mënyrë 
pak më të kuptimtë.

Mesi i Punës Misionare
Kur u flas misionarëve tanë të rinj, unë shpesh u 

them se ata janë në mes të misioneve të tyre. Qoftë 
nëse sapo kanë mbërritur një ditë më parë apo iu 
duhet të largohen për në shtëpi të nesërmen, unë 
u kërkoj atyre që të mendojnë për veten sikur janë 
përherë në mes.

Misionarët e rinj mund të ndiejnë se janë shumë të 
papërvojë për të qenë të efektshëm dhe kështu, ata e 
shtyjnë të folurin ose të vepruarin me siguri dhe guxim. 
Misionarët me përvojë që janë pranë përfundimit 
të misioneve të tyre, mund të ndihen të trishtuar që 
misioneve të tyre po u vjen fundi, ose mund të punojnë 
më ngadalë teksa mendojnë se çfarë do të bëjnë pas 
misioneve të tyre.

Cilatdo qofshin rrethanat dhe kudo ku ata shërbejnë, 
e vërteta është se misionarët e Zotit po mbjellin përditë 

fara të panumërta lajmesh të mira. Të menduarit për 
veten, sikur janë gjithmonë në mes të misioneve të tyre, 
do t’u japë guxim dhe energji këtyre përfaqësuesve 
besnikë të Zotit. Ashtu siç ndodh me misionarët kohë
plotë, kështu ndodh me të gjithë ne.

Ne Jemi Përherë në Mes
Ky ndryshim i perspektivës është më shumë se 

thjesht të gënjesh mendjen. Ka një të vërtetë ma
dhështore pas idesë se ne jemi përherë në mes. Nëse 
e shikojmë vendndodhjen tonë në një hartë, ne tundo
hemi për të thënë se jemi në fillim. Por nëse shohim 
më nga afër, kudo që të jemi është thjesht në mes të një 
vendi më të madh.

Siç ndodh me hapësirën, ndodh edhe me kohën. 
Ne mund të ndiejmë se jemi në fillim ose në fund të 
jetës sonë, por kur shohim se ku jemi në kuadrin e 
përjetësisë – kur e kuptojmë se shpirti ynë ka ekzistuar 
për një përmasë kohe jashtë aftësisë sonë për ta matur 
dhe, për shkak të sakrificës së përkryer e Shlyerjes 
së Jezu Krishtit, se shpirti ynë do të ekzistojë për një 
përjetësi të ardhshme – ne mund ta pranojmë se jemi 
vërtet në mes.

Së fundmi, kam ndier përshtypjen për ta ribërë gurin 
e varrit të prindërve të mi. Koha nuk është treguar 
e mirë me varrin dhe unë ndieva se për jetën e tyre 
shembullore do të përshtatej më shumë një gur varri i ri. 
Kur pashë datat e lindjes dhe datat e vdekjes mbi gur, të 
lidhura me vijën e vogël e të zakonshme që nuk tregon 
asgjë, ky simbol i vogël i jetëgjatësisë, mbushi papritmas 
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mendjen e zemrën time me një bollëk kujtimesh të 
vyera. Secili prej këtyre kujtimeve të çmuara pasqyron 
një çast në mes të jetës së prindërve të mi dhe në mes 
të jetës sime.

Cilado qoftë mosha jonë, cilado qoftë vendndo
dhja jonë, kur ndodhin gjëra në jetën tonë, ne jemi 
përherë në mes. Për më tepër, ne përherë do të jemi 
në mes.

Shpresa e të Qenit në Mes
Po, do të ketë çaste të fillimit dhe çaste të mbarimit 

përgjatë jetës sonë, por këto janë vetëm shenjues 
gjatë rrugës së mesit të mrekullueshëm të jetës  
sonë të përjetshme. Qoftë nëse jemi në fillim apo  
në fund, qoftë nëse jemi të rinj apo të moshuar,  
Zoti mund të na përdorë ne për qëllimet e Tij,  
nëse ne thjesht lëmë mënjanë çfarëdolloj mendimi  
që kufizon aftësinë tonë për të shërbyer dhe  
e lejojmë vullnetin e Tij t’i japë formë jetës sonë.

Psalmisti thotë: “Kjo është dita që Zoti ka bërë;  
le të gëzohemi dhe të ngazëllojmë në të” (Psalmeve  
118:24). Amuleku na kujton se “kjo jetë është koha 
për njerëzit që të përgatiten të takohen me Perëndinë; 
po, vini re, dita e kësaj jete është dita për njerëzit që 
të kryejnë punët e tyre” (Alma 34:32; kursivet shtuar). 
Dhe një poet shpall “Përjetësia – përbëhet nga të 
Tanishmet” 1.

Të qenit përherë në mes do të thotë që loja  
nuk mbaron kurrë, shpresa nuk humb kurrë,  
mposhtja nuk është kurrë përfundimtare. Sepse  
pavarësisht ku jemi ose cilat janë rrethanat tona,  
na pret përpara një përjetësi fillimesh dhe një  
përjetësi mbarimesh.

Ne jemi përherë në mes.

SHËNIM
1. Emily Dickinson, “Forever—is composed of Nows”, në The Complete 

Poems of Emily Dickinson, red. Thomas H. Johnson (1960), f. 624.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Merrni parasysh të diskutoni me familjen se si  
janë ata “përherë në mes”, edhe pse janë duke  
nisur apo përfunduar diçka. Nxitini ata që të bëjnë  
më të mirën e tyre në veprimtaritë e tyre të tanishme, 
jo të mbeten tek e shkuara apo të presin veprimtarinë 

apo projektin tjetër. Ju mund të dëshironi  
t’u sugjeroni atyre që të zgjedhin një gjë që  
mund ta bëjnë si familje për ta vënë në zbatim  
këtë këshillë dhe të vendosin një datë deri në  
të cilën shpresojnë ta arrijnë synimin e tyre.

RINIA
Në Mes të Përgatitjes Suaj  
për një Mision

Presidenti Uhtdorf u thotë misionarëve që  
të mendojnë sikur janë në mes të misioneve  

të tyre. Ju mund ta zbatoni këtë ide për përgatitjen 
tuaj për mision: qoftë nëse jeni 12 apo 18 vjeç,  
ju mund të përgatiteni për të shërbyer në një  
mision.

Cilat janë disa gjëra që ju mund të bëni “në mes”  
të përgatitjes suaj për mision?

•	 Jini	gjithmonë	të	denjë	për	të	frekuentuar	 
tempullin.

•	 Mësoni	t’i	dalloni	nxitjet	e	Frymës	së	Shenjtë	 
duke i shkruar nxitjet tuaja dhe duke vepruar  
sipas tyre.

•	 Lutuni	për	misionarët.
•	 Pyetini	misionarët	në	zonën	tuaj	se	çfarë	ju	 

rekomandojnë ata që të bëni për t’u përgatitur  
për të shërbyer në një mision.

•	 Mësoni	të	administroni	kohën	tuaj	në	mënyrë	 
të efektshme, duke përfshirë veprimtari të  
rëndësishme si shërbimi, studimi i shkrimeve  
të shenjta dhe mbajtja e ditarit.

•	 Kur	flisni	me	një	pjesëtar	të	familjes,	ndani	një	 
shkrim të shenjtë që ju ka frymëzuar kohët  
e fundit. Shpjegoni atë që mendoni rreth shkrimit  
të shenjtë.

•	 Pyetini	miqtë	tuaj	rreth	fesë	së	tyre	dhe	se	 
çfarë	besojnë.	Jini	të	gatshëm	të	flisni	për	 
bindjet	tuaja	fetare.	Ftojini	ata	në	kishë	ose	 
aktivitete.

Ndërsa e kuptoni se jeni në mes të përgatitjes  
suaj për mision, ju mund ta jetoni jetën duke qenë  
më i denjë për të pasur mirëbesimin e Zotit dhe  
shoqërimin e Shpirtit.
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FËMIJËT
Gjithsecili Mund të Bëjë Diçka Tani
1. Presidenti Uhtdorf jep mësim se pavarësisht  

moshës suaj, ju mund të bëni diçka për t’i  
ndihmuar të tjerët. Në ditarin tuaj ose  
në një copë letre, rendisni dhuntitë ose  

aftësitë tuaja. Pyetini prindërit tuaj se cilat  
mendojnë ata se janë dhuntitë tuaja.

2. Si mund t’i përdorni dhuntitë tuaja për t’i  
ndihmuar të tjerët?

3. Në fund të listës suaj të dhuntive, shkruani  
një mënyrë se si mund t’i përdorni ato  
dhunti për t’i ndihmuar të tjerët këtë javë.
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Ta Tregojmë Dishepullimin Tonë 
nëpërmjet Dashurisë e Shërbimit
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 po e rris aftësinë time për  
t’i ndihmuar të tjerët?

2. Çfarë po bëj unë që të sig-
urohem se motrat për të cilat 
kujdesem, e dinë se unë i dua?

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

Gjatë gjithë jetës së Tij në tokë, 
Jezu Krishti e tregoi dashurinë 

e Tij për të tjerët duke iu shërbyer 
atyre. Ai tha: “Prej kësaj do t’ju 
njohin të gjithë që jeni dishepujt 
e mi, nëse keni dashuri për njëri
tjetrin” (Gjoni 13:35). Ai e dha 
shembullin dhe dëshiron që ne t’i 
“ndihmo[jmë] ata që kanë nevojë 
për ndihmën [tonë]” (Mosia 4:16). 
Ai i thërret dishepujt e Tij që të 
punojnë me Të në shërbesën e Tij, 
duke u dhënë atyre mundësinë 
për t’iu shërbyer të tjerëve e për t’u 
bërë më shumë si Ai. 1

Shërbimi ynë si mësuese vizitore 
do t’i përngjajë ngushtë shërbesës 
së Shpëtimtarit tonë kur ne e 
tregojmë dashurinë tonë për ato tek 
të cilat bëjmë vizita mësimore duke 
bërë si më poshtë: 2

•	 I	mbajmë	mend	emrat	e	tyre	 
dhe emrat e pjesëtarëve të  
tyre të familjes e bëhemi më  
të afërta me to.

•	 I	duam	ato	pa	i	gjykuar.
•	 Kujdesemi	për	to	dhe	te	 

forcojmë besimin e tyre  
“një nga një”, ashtu si bëri 
Shpëtimtari (3 Nefi 11:15).

•	 Krijojmë	miqësi	të	sinqertë	me	 
to dhe i vizitojmë ato në shtëpitë 
e tyre e në vende të tjera.

•	 Interesohemi	për	çdo	motër.	I	
mbajmë mend ditëlindjet, diplo
mimet, martesat, pagëzimet, ose 
çaste të tjera që kanë rëndësi  
për të.

•	 U	japim	ndihmë	e	mbështetje	
anëtarëve të rinj dhe atyre më 
pak aktivë.

•	 Shkojmë	tek	të	vetmuarit	apo	 
ata në nevojë për ngushëllim.

Nga Shkrimet e Shenjta
3 Nefi 11; Moroni 6:4;  

Doktrina e Besëlidhje 20:47

Nga Historia Jonë
“Dhiata e Re përmban rrëfime 

rreth grave me emër dhe anonime, 
të cilat ushtruan besim në Jezu 
Krisht. . . . Këto gra u bënë 
pasuese shembullore. . . . [Ato] 
u nisën për udhëtim me Jezusin 
dhe Dymbëdhjetë Apostujt e Tij. 
Ato dhanë nga pasuria e tyre për 
të kontribuar në shërbesën e Tij. 
Pas vdekjes e Ringjalljes së Tij, 
[ato] vazhduan të ishin pasuese 
besnike.” 3

Pali shkroi rreth një gruaje të 
quajtur Feba, e cila ishte “një dhjake 
e kishës” (Romakëve 16:1). Ai u 
kërkoi njerëzve “ta ndihmoni[n] në 
çdo gjë që të ketë nevojë nga ju: 
sepse ajo ka ndihmuar shumë veta” 
(Romakëve 16:2). “Lloji i shërbimit 
që u krye nga Feba dhe gra të tjera 
të mrekullueshme të Dhiatës së Re 
vazhdon sot me anëtaret e Shoqatës 
së Ndihmës – udhëheqëset, mësue
set vizitore, nënat dhe të tjera – të 
cilat veprojnë si përkujdesëse ose 
ndihmëse të shumë vetave.” 4

SHËNIME
1. Shih Daughters in My Kingdom:  

The History and Work of Relief Society 
(2011), f. 105.

2. Shih Handbook 2: Administering the 
Church, (2010), 3.2.3.

3. Daughters in My Kingdom, f. 3.
4. Daughters in My Kingdom, f. 6.


