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Ndarja e Ungjillit  
Zemër më Zemër

Perëndia do të bëjë që njerëzit të cilët janë të 
gatshëm për ta pranuar ungjillin, të takohen me 
shërbëtorë të Tij të përgatitur që dëshirojnë ta 

ndajnë atë. Ju e keni parë këtë të ndodhë në vetë jetën 
tuaj. Se sa shpesh ndodh kjo, varet nga përgatitja e 
mendjes dhe e zemrës suaj.

Unë kam një mik që lutet çdo ditë që të takojë dikë 
që të jetë i përgatitur për ta pranuar ungjillin. Ai mban 
me vete një kopje të Librit të Mormonit. Natën përpara 
një udhëtimi të shkurtër, ai vendosi të mos merrte një 
kopje të librit me vete por, në vend të tij, të mbante një 
kartë për shpërndarje. Por sapo u bë gati të largohej, 
pati një mbresë shpirtërore: “Merr një Libër Mormoni 
me vete”. Ai e vendosi një libër në çantë.

Kur një grua që ai e njihte, u ul pranë tij gjatë udhëti
mit, ai pyeti veten: “A është kjo njeriu me të cilin duhet 
ta ndaj ungjillin?” Ajo udhëtoi sërish me të në rrugën e 
kthimit. Ai mendoi: “Si duhet ta hap temën e ungjillit?”

Në vend të kësaj, ajo i tha atij: “Ju e paguani të 
dhjetën në Kishën tuaj, apo jo?” Ai tha se e paguante. 
Ajo tha se pritej që edhe ajo ta paguante të dhjetën në 
Kishën e saj, por nuk e paguante. Më pas ajo pyeti: 
“Çfarë mund të më thoni për Librin e Mormonit?”

Ai shpjegoi se libri është një shkrim i shenjtë, një 
dëshmi tjetër e Jezu Krishtit, i përkthyer nga Profeti Jozef 
Smith. Ajo dukej e interesuar, kështu që ai zgjati dorën 

në çantë dhe tha: “Unë pata një mbresë se duhej ta  
merrja këtë libër me vete. Unë mendoj se është për ju.”

Ajo filloi ta lexonte. Kur u ndanë, ajo tha: “Ju dhe unë 
do të bëjmë biseda të tjera rreth kësaj”.

Ajo që miku im nuk mund ta dinte – por që Perëndia 
në të vërtetë e dinte – ishte se ajo po kërkonte një kishë. 
Perëndia e dinte se ajo e kishte parë mikun tim dhe 
kishte pyetur veten pse Kisha e tij e bënte atë aq të 
lumtur. Perëndia e dinte se ajo do të pyeste rreth Librit 
të Mormonit dhe se do të ishte e gatshme të merrte 
mësime nga misionarët. Ajo ishte e përgatitur. Kështu 
ishte dhe miku im. Ju dhe unë mund të jemi të përgati
tur gjithashtu.

Përgatitja që na duhet, është në mendjen dhe zemrën 
tonë. Gruaja i kishte dëgjuar dhe i kishte mbajtur mend 
fjalët për Librin e Mormonit, për Kishën e rivendosur të 
Zotit dhe për urdhërimin e pagimit të së dhjetës ndaj 
Perëndisë. Dhe ajo i kishte ndier fillesat e një dëshmie 
të së vërtetës në zemër.

Zoti ka thënë se Ai do t’ia zbulojë të vërtetën 
mendjes dhe zemrës sonë nëpërmjet Frymës së Shenjtë 
(shih DeB 8:2). Shumica e njerëzve që do të takoni, e 
kanë pasur fillimin e asaj përgatitjeje. Ata kanë dëgjuar 
ose kanë lexuar rreth Perëndisë dhe fjalës së Tij. Nëse 
zemrat e tyre janë zbutur mjaftueshëm, ata kanë ndier, 
sado të vagullt, një vërtetim të së vërtetës.
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Gruaja ishte e përgatitur. Kështu ishte edhe miku 
im, shenjtori i ditëve të mëvonshme që kishte studiuar 
Librin e Mormonit. Ai kishte ndier një dëshmi se ai ishte 
i vërtetë dhe ai e dalloi drejtimin nga Shpirti që të merr te 
një kopje me vete. Ai ishte i përgatitur në mendjen dhe 
zemrën e tij.

Perëndia është duke përgatitur njerëz që ta pranojnë 
dëshminë tuaj për të vërtetën e rivendosur. Ai kërkon 
besimin tuaj e më pas veprimin tuaj që ta ndani pa 
frikë atë që është bërë kaq e çmuar për ju dhe për 
njerëzit që doni.

Përgatituni që ta ndani atë duke e mbushur mendjen 
tuaj çdo ditë me të vërtetat e ungjillit. Ndërsa i mbani 
urdhërimet dhe i nderoni besëlidhjet tuaja, ju do ta 
ndieni dëshminë e Shpirtit dhe do të ndieni më shumë 
nga dashuria e Shpëtimtarit për ju dhe për ata që takoni.

Nëse e bëni pjesën tuaj, ju do ta keni gjithnjë e më 
shumë përvojën e ëmbël të takimit të njerëzve që janë 
të përgatitur për ta dëgjuar dëshminë tuaj të së vërtetës 
– të dhënë personalisht nga zemra juaj tek e tyrja.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Mbani parasysh ta lexoni mesazhin me familjen dhe 
të diskutoni për paragrafin e parafundit, ku Presidenti 
Ajring diskuton rreth mënyrave për t’i forcuar dëshminë 
dikujt. Diskutoni me familjen për rëndësinë e dhënies 
së dëshmisë kur ndajmë ungjillin. Fëmijëve të familjes 
mund t’iu vijë në ndihmë interpretimi i roleve mbi 
mënyrën se si të japin dëshmi përpara miqve.

RINIA
Të Dimë se Çfarë të Themi

Nëse ndieni se nuk dini mjaftueshëm rreth ungjillit sa 
për ta ndarë me të tjerët, gjeni ngushëllim në këto 

premtime nga shkrimet e shenjta:
“Ia ngrini zërat tuaj këtij populli; flisni mendimet që 

unë do të vë në zemrat tuaja dhe ju nuk do të ngatërro-
heni përpara njerëzve;

Sepse do t’ju jepet në orën e duhur, po, në çastin e 
duhur, se çfarë duhet të thoni” (DeB 100:5–6).

“Ngushëlluesi, Fryma e Shenjtë, që Ati do ta dërgojë 
në emrin tim, do t’ju mësojë çdo gjë dhe do t’ju kujtojë 
të gjitha këto që ju thashë” (Gjoni 14:26).

Këto janë premtime të mëdha, por që t’i marrim ato, 
duhet të bëjmë pjesën tonë. Në këtë mesazh, Presidenti 
Ajring na mësoi se si të “përgatit[emi] që ta nda[jmë] 
[ungjillin] duke e mbushur mendjen t[onë] çdo ditë 
me të vërtetat e ungjillit”. Çfarë mund të bëni që ta 
mbushni mendjen tuaj me të vërtetat e ungjillit?

FËMIJËT
Përgatitja për të Ndarë Ungjillin

Presidenti Ajring tha se një mënyrë e rëndësishme 
se si të përgatitemi për ta ndarë ungjillin është ta 

mbushim mendjen tonë me të vërtetat e ungjillit. Cilat 
janë disa gjëra që ju mund të bëni për t’u përgatitur  
për ta ndarë ungjillin?
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Nevojat e Veçanta dhe  
Shërbimi i Dhënë
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 kërkoj frymëzim vetjak 
që të di se si t’u përgjigjem nevo-
jave shpirtërore dhe materiale 
të secilës motër për të cilën jam 
caktuar të kujdesem?

2. Si e dinë motrat për të cilat 
kujdesem se interesohem për  
to dhe familjet e tyre?

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

“Nevojat e të tjerëve janë të 
kudogjendura”, tha Presidenti 

Tomas S. Monson, “dhe secili prej 
nesh mund të bëjë diçka për të ndih
muar dikë. . . . Nëse nuk e humba
sim veten në shërbim për të tjerët, 
ka pak qëllim për vetë jetën tonë.” 1

Si mësuese vizitore ne mund 
të arrijmë ta njohim dhe ta duam 
sinqerisht çdo motër që e vizitojmë. 
Shërbimi ndaj atyre që i vizitojmë 
do të rrjedhë natyrshëm prej 
dashurisë sonë për to (shih Gjoni 
13:34–35).

Si mund t’i njohim nevojat 
shpirtërore e materiale të motrave 
tona që të mund të japim shërbim 
kur nevojitet? Si mësuese vizitore, 
ne kemi të drejtën për të marrë 
frymëzim kur lutemi për motrat  
që i vizitojmë.

Mbajtja e lidhjeve të vazh
dueshme me motrat tona është e 
rëndësishme gjithashtu. Vizitat vet
jake, telefonatat, një pusullë inkura
juese, mesazhet elektronike, ulja 
pranë saj, një kompliment i sinqertë, 
ndihma ndaj saj në Kishë, ndihma 
ndaj saj në kohë sëmundjeje apo 
nevoje dhe vepra të tjera shërbimi, 
të gjitha na ndihmojnë të kujdesemi 
dhe ta forcojmë njëratjetrën.2

Mësueseve vizitore u kërkohet 
që të raportojnë mbi mirëqenien, 
mbi ndonjë nevojë të veçantë të 
motrave dhe mbi shërbimin që  
u është dhënë atyre. Këto lloj 
raportimesh dhe shërbimi ynë  
ndaj motrave tona na ndihmojnë  
ta shfaqim dishepullimin tonë.3

Nga Shkrimet e Shenjta
Gjoni 10:14–16; 3 Nefi 17:7, 9; 

Moroni 6:3–4

Nga Historia Jonë
Shërbimi ndaj njëratjetrës ka 

qenë gjithmonë në zemër të vizitës 
mësimore. Nëpërmjet shërbimit të 
vazhdueshëm ne sjellim mirësi dhe 
miqësi që shkojnë përtej vizitave 
mujore. Është interesimi ynë ai që 
ka rëndësi.

“Është dëshira ime që t’u lutem 
motrave tona që të ndalojnë së 
shqetësuari për një telefonatë apo 
për një vizitë tremujore ose mujore”, 
– tha Meri Elen Smut, presidentja 
e 13të e përgjithshme e Shoqatës 
së Ndihmës. Ajo na kërkoi që “në 
vend të kësaj të përqendrohemi në 
ushqyerjen e shpirtrave të ëmbël” 4.

Presidenti Spenser W. Kimball 
(1895–1985) dha mësim: “Është jetike 

që ne t’i shërbejmë njëritjetrit në 
mbretëri”. Megjithatë, ai vuri në dukje 
se jo i gjithë shërbimi duhet të jetë 
heroik. “Shumë shpesh, veprat tona 
të shërbimit përbëjnë një inkurajim 
të thjeshtë ose dhënien e . . . ndih
mës në punë të zakonshme”, – tha 
ai – “por çfarë pasojash të lavdishme 
mund të vijnë . . . nga vepra të vogla 
por të bëra me qëllim!” 5
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