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Thirrja e Shpëtimtarit  
për të Shërbyer

Të gjithë ata që kanë studiuar matematikë e  
dinë se çfarë është një emërues i përbashkët. 
Për shenjtorët e ditëve të mëvonshme, ka një 

emërues të përbashkët që na lidh bashkë. Ai emërues  
i përbashkët është thirrja individuale që merr secili prej 
nesh për të kryer detyra në mbretërinë e Perëndisë këtu 
në tokë.

A jeni ndonjëherë fajtorë për mërmëritje kur ju vjen 
një thirrje? Apo e pranoni duke dhënë falënderime për 
çdo mundësi për t’u shërbyer vëllezërve dhe motrave 
tuaja, duke e ditur se Ati ynë Qiellor do t’i bekojë ata  
të cilët i thërret?

Do të shpresoja se ne nuk do ta humbisnim objek
tivin e vërtetë të mundësive tona të dashura për të 
shërbyer. Ai objektiv, ai synim i përjetshëm, është i njëjti 
për të cilin foli Zoti dhe që gjendet te Perla me Vlerë të 
Madhe: “Sepse, vër re, kjo është vepra ime dhe lavdia 
ime – të bëj të ndodhë pavdekësia dhe jeta e përjet
shme e njeriut”  1.

Kujtofshim gjithmonë se manteli i anëtarësisë në  
Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të  
Mëvonshme nuk është një veshje rehatie, por për
kundrazi një rrobë përgjegjësie. Detyra jonë, përveç  
shpëtimit të vetes, është që t’i drejtojmë të tjerët  

për te mbretëria çelestiale e Perëndisë.
Duke ecur me gatishmëri në shtegun e shërbimit 

ndaj Perëndisë, ne nuk do të jemi kurrë në pozicio
nin e Kardinalit Uollsi të Shekspirit. I zhveshur nga 
pushteti pas një jete në shërbim të mbretit të tij, ai 
tha me pikëllim:

Sikur t’i kisha shërbyer Perëndisë tim me gjysmën e zellit
që i shërbeva mbretit, në moshën time Ai
nuk do të më kishte lënë të zhveshur ndaj armiqve. 2

Çfarë lloj shërbimi kërkon qielli? “Zoti kërkon zemrën 
dhe një mendje të gatshme; dhe të gatshmit dhe të bin
durit do të hanë të mirat e tokës së Sionit në këto ditë të 
fundit.” 3

Unë ndalem kur mendoj për fjalët e Presidentit  
Xhon Tejlor (1808–1887): “Nëse nuk i lartësoni thirrjet 
tuaja, Perëndia do t’ju mbajë përgjegjës për ata të cilët  
ju mund t’i kishit shpëtuar, nëse do të kishit bërë dety
rën tuaj” 4.

Jeta e Jezusit është si një prozhektor i shndrit
shëm mirësie ndërsa Ai shërbeu mes njerëzve. “Unë 
jam midis jush porsi ai që shërben” 5, shpalli Jezusi 
ndër sa u dha forcë gjymtyrëve të sakatit, dritë syve të 
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verbërit, dëgjim veshëve të shurdhit dhe jetë trupit të 
të vdekurit.

Me shëmbëlltyrën e Samaritanit të mirë, Mësuesi na 
mësoi t’i duam të afërmit tanë porsi vetveten.6 Me për
gjigjen e Tij ndaj të riut pasanik, Ai na mësoi të heqim 
dorë nga egoizmi.7 Me ushqimin e 5.000 vetëve Ai na 
mësoi të shohim nevojat e të tjerëve.8 Dhe me Prediki
min në Mal, Ai na mësoi të kërkojmë së pari mbretërinë 
e Perëndisë. 9

Në Botën e Re, Zoti i ringjallur shpalli: “Ju i dini gjërat 
që duhet të bëni në kishën time; pasi veprat që më keni 
parë të bëj, duhet t’i bëni edhe ju; pasi atë që më keni 
parë të bëj, madje atë duhet të bëni ju” 10.

Ne i bekojmë të tjerët ndërsa shërbejmë në hijen e 
“Jezusi[t] prej Nazareti . . . i cili e përshkoi vendin duke 
bërë mirë” 11. Perëndia na bekon që të gjejmë gëzim në 
shërbimin ndaj Atit tonë në Qiell ndërsa u shërbejmë 
fëmijëve të Tij në tokë.

SHËNIME
 1. Moisiu 1:39.
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MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

“[Zoti] nuk do të lejojë që të dështojmë nëse bëjmë 
pjesën tonë. Ai do të na lartësojë madje përtej vetë 
talenteve dhe aftësive tona. . . . Është një nga përvojat  
më të ëmbla që mund t’i vijë një qenieje njerëzore” 
(Ezra Taft Benson, në Teaching, No Greater Call [1999]  
f. 20). Mbani parasysh të tregoni një përvojë kur ju apo 
dikush që njihni, ka ndier t’i lartësojë Zoti talentet dhe 
aftësitë e tij apo të saj. Ftojeni familjen të tregojë disa 
prej vetë përvojave të tyre të mira ndërsa i janë përgji-
gjur “thirrjes së Shpëtimtarit për të shërbyer”.

RINIA
Shërbimi në Tempull
Nga Benxhamin A.

Kur mbusha 17 vjeç, fillova të mendoja seriozisht për 
të ardhmen time dhe iu luta Atit Qiellor rreth asaj 

që mund të bëja për t’u përgatitur që të shkoja në një 
mision dhe të merrja Priftërinë Melkizedeke. Ndieva se 
duhet të shkoja më shpesh në tempull sepse ai është 
shtëpia e Zotit dhe do të ishte vendi ku do të ndihesha 
më pranë Atit tim Qiellor.

Kështu që vendosa një synim për të bërë 1.000 
pagëzime në një vit. Ndieva vërtet nevojën për ta vënë 
këtë synim; unë agjërova për të ditur nëse kjo ishte ajo 
që duhet të bëja. Ati ynë Qiellor m’u përgjigj dhe unë 
fillova të shkoja në Tempullin e Tampikos në Meksikë 
çdo të shtunë.

Pasi pata bërë 500 pagëzime, vendosa një synim për të 
bërë kërkime për historinë e familjes së paraardhësve të 
mi dhe më pëlqeu kaq shumë të bëja kërkime saqë nuk 
mund të flija për shkak se po kërkoja emra. Gjeta 50 emra 
dhe tetë breza të historisë sime të familjes; ndihmova që 
të bëhej puna e tempullit për të gjithë ata.

Përfundova duke bërë mbi 1.300 pagëzime dhe u 
diplomova nga seminari, mora Priftërinë Melkizedeke 
dhe tani po shërbej si misionar me kohë të plotë, që 
ishte një nga synimet më të mëdha në jetë.

FËMIJËT
Unë Mund të Bëj Diçka për të Tjerët

Secili prej nesh mund të bëjë diçka për t’i ndihmuar 
të tjerët. Presidenti Monson na mësoi se ne duhet t’i 

duam të gjithë dhe të mësojmë të shohim se si mund  
t’i ndihmojmë ata.

Kur të hani darkë me familjen tuaj, sugjeroni që çdo 
pjesëtar i familjes të tregojë diçka që ai ose ajo bëri për 
t’i shërbyer dikujt atë ditë. Shkruajeni vetë përvojën 
tuaj në ditar çdo ditë.
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Marrja e Masave në Kohë Nevoje
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. A po i përdor dhuntitë dhe 
talentet e mia për t’i bekuar  
të tjerët?

2. A e dinë motrat për të cilat 
kujdesem, se jam e gatshme 
t’i ndihmoj ato kur kanë një 
nevojë?

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

Si mësuese vizitore, një prej qëlli
meve tona është të ndihmojmë 

për të forcuar familjet dhe shtëpitë. 
Motrat që vizitojmë, duhet të jenë 
në gjendje të thonë: “Nëse kam 
probleme, e di se mësueset e mia 
vizitore do të më ndihmojnë pa pri
tur që t’ua kërkoj”. Në mënyrë që të 
shërbejmë, kemi një përgjegjësi që 
të jemi të ndërgjegjshme për nevojat 
e motrave të cilat i vizitojmë. Kur 
kërkojmë frymëzim, do ta dimë se 
si t’u përgjigjemi nevojave shpir
tërore dhe materiale të çdo motre 
të cilën jemi caktuar ta vizitojmë. 
Pastaj, duke përdorur kohën, af
tësitë, talentet, lutjet e besimit dhe 
mbështetjen tonë shpirtërore dhe 
emocionale, ne mund të ndihmojmë 
për të dhënë shërbim të dhembshur 
gjatë kohëve të sëmundjes, vdekjes 
dhe rrethanava të tjera të veçanta.1

Nëpërmjet ndihmës së raportimit 
nga mësueset vizitore, presidenca e 
Shoqatës së Ndihmës përcakton ato 
që kanë nevoja të veçanta për shkak 
të sëmundjes fizike apo emocionale, 
rasteve urgjente, lindjeve, vdekjeve, 
paaftësisë, vetmisë ose sfidave të 
tjera. Presidentja e Shoqatës së Ndih 
mës ia raporton më pas zbulimet e 
saj peshkopit [presidentit të degës]. 
Ajo bashkërendon ndihmën, nën 
drejtimin e tij.2

Si mësuese vizitore ne mund të 
kemi një “arsye të madhe . . . për t’u 
gëzuar” për shkak të “bekimi[t] që 
na është dhënë që ne u bëmë mjete 
në duart e Perëndisë për të plotë
suar këtë punë të madhe” (Alma 
26:1, 3).

Nga Shkrimet e Shenjta
Mateu 22:37–40; Lluka 10:29–37; 

Alma 26:1–4; Doktrina e Besëlidhje 
82:18–19

Nga Historia Jonë
Në vitet e hershme të Kishës, 

anëtarësia qe e vogël dhe e për
qendruar. Anëtarët mund të për
gjigjeshin shpejt kur dikush qe në 
nevojë. Sot anëtarësia është mbi 
14 milionë dhe është e shpërndarë 
anembanë botës. Vizita mësimore 
është pjesë e planit të Zotit për të 
siguruar ndihmë për të gjithë fëmi
jët e Tij.

“I vetmi sistem që mund të 
siguronte ndihmë dhe ngushëllim 
anembanë një kishe kaq të madhe 
në një botë kaq të ndryshuar, do të 
ishte nëpërmjet shërbyesve indivi
dualë pranë njerëzve në nevojë”, tha 
Presidenti Henri B. Ajring, Këshilltar 
i Parë në Presidencën e Parë.

. . . Çdo peshkop dhe çdo pre
sident dege ka një presidente të 

Shoqatës së Ndihmës ku të mbë
shtetet”, vazhdoi ai. “Ajo ka mësuese 
vizitore, të cilat i njohin sprovat dhe 
nevojat e secilës motër. Ajo mundet, 
nëpërmjet mësueseve vizitore, t’i 
kuptojë zemrat e individëve dhe 
familjeve. Ajo mund të përmbushë 
nevojat dhe ta ndihmojë peshkopin 
në thirrjen e tij për të ushqyer indi
vidë dhe familje.” 3
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