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Shërbejini Zotit  
me Dashuri

Zoti Jezu Krisht na mësoi: “Sepse kush do ta 
shpëtojë jetën e vet, do ta humbasë; por kush do 
ta humbasë jetën e vet për shkakun tim, do ta 

shpëtojë” (Lluka 9:24).
“Unë besoj”, tha Presidenti Tomas S. Monson, “se 

Shpëtimtari po na thotë që, nëse nuk e humbasim ve-
ten në shërbim për të tjerët, ka pak qëllim për vetë je-
tën tonë. Ata që jetojnë vetëm për vete, përfundimisht 
vyshken dhe në mënyrë figurative e humbasin jetën e 
tyre, ndërsa ata që e humbasin veten në shërbim për 
të tjerët, rriten e lulëzojnë – dhe në fakt e shpëtojnë 
jetën e tyre.” 1

Në fragmentet vijuese nga shërbesa e Presidentit 
Monson, ai u kujton shenjtorëve të ditëve të mëvon-
shme se ata janë duart e Zotit dhe se bekimet e përjetë-
sisë i presin ata që u shërbejnë besnikërisht të tjerëve.

Shërbimi në Tempull
“Një shërbim i madh bëhet kur ne kryejmë ordinanca 

mëkëmbëse për ata që kanë kaluar përtej velit. Në shu-
më raste ne nuk i njohim ata për të cilët kryejmë punën. 
Ne nuk presim falënderime, as kemi sigurinë se ata do 
ta pranojnë atë që ne ofrojmë. Sidoqoftë, ne shërbejmë 
dhe në këtë proces arrijmë atë që nuk arrihet me asnjë 
përpjekje tjetër: ne bëhemi në kuptimin e vërtetë të 
fjalës shërbyes në Malin Sion. Ashtu si Shpëtimtari ynë 

dha jetën e Tij si një sakrificë mëkëmbëse për ne, në një 
masë disi të vogël, ne bëjmë të njëjtën gjë kur kryejmë 
punë të deleguar në tempull për ata që nuk kanë mjete 
të shkojnë përpara, po të mos bëhet diçka për ta nga 
ata prej nesh këtu mbi tokë.” 2

Ne Jemi Duart e Zotit
Vëllezërit e motrat e mia, ne jemi të rrethuar nga 

ata që kanë nevojë për vëmendjen tonë, nxitjen tonë, 
mbështetjen tonë, ngushëllimin tonë, mirësinë tonë – 
qofshin ata pjesëtarë të familjes, miq, të njohur apo të 
huaj. Ne jemi duart e Zotit këtu në tokë, me autorizimin 
për të shërbyer dhe për të ngritur moralisht fëmijët e Tij. 
Ai varet nga secili prej nesh. . . .

“Ai shërbim për të cilin jemi thirrur të gjithë ne, është 
shërbimi i Zotit Jezu Krisht.” 3

Shërbimi në Hijen e Shpëtimtarit
“Në Botën e Re, Zoti i ringjallur shpalli: ‘Në të vërte-

të, në të vërtetë, unë ju them juve, ky është ungjilli im; 
dhe 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’ [3 Nefi 27:21].

Ne i bekojmë të tjerët kur shërbejmë në hijen 
e‘Jezusi[t] prej Nazareti, i cili e përshkoi vendin duke 
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bërë mirë’ [Veprat e Apostujve 10:38]. Zoti na bekoftë që 
të gjejmë gëzim në shërbimin e Atit tonë në Qiell teksa 
u shërbejmë fëmijëve të Tij në tokë.” 4

Nevoja për të Shërbyer
“Ne kemi nevojë të na jepet mundësia për të shërby-

er. Për ata anëtarë që nuk janë aktivë apo janë ngurrues 
për të qenë aktivë, ne mund të kërkojmë me lutje ndo-
një mënyrë për t’i ndihmuar. T’u kërkojmë atyre që të 
shërbejnë në disa pozicione mund të jetë thjesht stimuli 
që iu nevojitet për t’u kthyer në aktivitet të plotë. Por ata 
udhëheqës që mund të ndihmojnë në këtë aspekt, ndo-
njëherë nuk janë të gatshëm ta bëjnë këtë. Ne duhet ta 
ngulisim në mendje që njerëzit mund të ndryshojnë. Ata 
mund t’i lënë pas veset e këqija. Ata mund të pendohen 
për shkeljet. Ata mund ta mbajnë priftërinë me denjësi. 
Dhe mund t’i shërbejnë Zotit me zell.” 5

A po Bëjmë Gjithçka që Duhet?
“Bota ka nevojë për ndihmën tonë. A po bëjmë 

gjithçka që duhet? A i mbajmë mend fjalët e Presidentit 
Xhon Tejlor: ‘Nëse nuk i lartësoni thirrje tuaja, Perëndia 
do t’ju mbajë përgjegjës për ata të cilët ju mund t’i kishit 
shpëtuar, nëse do të kishit bërë detyrën tuaj’ [Teachings 
of Presidents of the Church: John Taylor (2001), f. 164]. 
Ka këmbë që ne mund t’i bëjmë të qëndrueshme, duar 
që mund t’i shtrëngojmë, mendje që mund t’i nxisim, 
zemra që mund t’i frymëzojmë dhe shpirtra që mund t’i 
shpëtojmë. Bekimet e përjetësisë ju presin juve. I juaji 
është privilegji për të mos qenë spektatorë, por pjesë-
marrës në skenën e shërbimit.” 6
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MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

“Nëse keni dashuri si të Krishtit, ju do të jeni më 
të përgatitur për ta dhënë mësim ungjillin. Ju do të 
frymëzoheni për t’i ndihmuar të tjerët ta njohin Shpë
timtarin dhe ta ndjekin Atë.” 7 Merrni parasysh të luteni 
për dashuri më të madhe hyjnore ndaj atyre që vizitoni. 

Teksa zhvilloni dashuri si të Krishtit për ata, ju do të jeni 
më në gjendje që t’i shërbeni në mënyra kuptimplote si 
Zotit, ashtu edhe atyre të cilëve u jepni mësim.

RINIA
Vera e Shërbimit
Nga Elizabet Blajt

Një verë, unë kalova [disa] kohë në një shtet të huaj 
duke punuar me fëmijë me nevoja të veçanta. Kur i 

takova në fillim fëmijët, isha jashtë mase në siklet. Nuk 
e flisja gjuhën e tyre, por pata mirëbesim se Shpirti do 
të më udhëhiqte në ndërveprimet e mia. Teksa arrita ta 
njihja çdo fëmijë, kuptova se gjuha nuk është pengesë 
për dashurinë. Unë luaja, qeshja e bëja punime arti
zanale dhe s’mund ta shmangia të ndierin e dashurisë 
së plotë për ta. I hodha një vështrim dashurisë që Ati 
Qiellor ka për fëmijët e Tij, dhe gëzimi që ma mbushi 
zemrën, e tejkalon përshkrimin.

Sa herë që u shërbej të tjerëve, ndiej dashuri jo ve
tëm për ata të cilëve u shërbej, por edhe për Atin Qie
llor. Kam arritur vërtet të di se “kur jeni në shërbimin e 
bashkëqenieve tuaja, ju jeni vetëm në shërbimin e Perë
ndisë tuaj” (Mosia 2:17). Qëllimi i shërbimit tim, qoftë 
në projekte të mëdha shërbimi ose përmes veprave të 
voglave të mirësisë, ka qenë të lëvdoj Perëndinë (shih 
Mateu 5:16). Shpresoj se, teksa u shërbej të tjerëve, nje
rëzit do ta dallojnë dashurinë time për Atin Qiellor dhe 
Dritën e Krishtit që digjet brenda meje.
Autorja jeton në Virxhinia të SHBA-ve.

FËMIJËT
Hallka Dashurie

Bëjeni një të rritur t’ju ndihmojë të prisni 28 shirita 
të hollë letre, secili rreth 2.5 cm i gjerë dhe 20 cm i 

gjatë. Çdo ditë këtë muaj, kryeni një vepër shërbimi për 
të treguar dashurinë tuaj për dikë. Mund t’i ndihmoni 
prindërit për të pastruar shtëpinë ose t’i shkruani një 
pusullë të këndshme një fqinji.

Shkruajeni mënyrën se si shërbyet çdo ditë në një 
prej shiritave tuaja të letrës dhe më pas ngjitini së bash
ku skajet e shiritit me ngjitëse letër ose të lëngshme, 
për të bërë një rreth. Mund t’i lidhni rrathët tuaj duke e 
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kaluar njërin skaj të një shiriti të ri letre përmes rrethit 
nga dita e mëparshme përpara se t’i ngjitni së bashku 
me ngjitëse letër ose të lëngshme skajet e shiritit të ri. 
Shikojini tek rriten hallkat tuaja të dashurisë! Mund 
të vazhdoni t’i shtoni rrathë zinxhirit të shërbimit tuaj 
madje edhe pasi të ketë mbaruar shkurti.
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Besim, Familje, Ndihmë

Kjo është pjesë e serisë së Mesazheve të 
Vizitave Mësimore që paraqesin aspekte të 
misionit të Shpëtimtarit.

Jezu Krishti, Bariu i Mirë na mësoi:
“Cili njeri prej jush, që ka  

njëqind dele dhe një prej tyre t’i  
humbasë, nuk i lë të nëntëdhjetë e 
nëntat në shkretirë dhe nuk shkon 
pas asaj që humbi deri sa ta gjejë? . . .

Dhe unë po ju them se . . . në qi-
ell do të ketë më shumë gëzim për 
një mëkatar të vetëm që pendohet” 
(Lluka 15:4, 7).

Teksa arrijmë të kuptojmë se Jezu 
Krishti është Bariu i Mirë, dëshira 
jonë për ta ndjekur shembullin e Tij 
dhe për t’iu shërbyer atyre që janë 
në nevojë, rritet. Jezusi tha: “Unë 
jam bariu i mirë, dhe i njoh delet 
e mia dhe ato më njohin mua, . . . 
dhe lë jetën time për delet” (Gjoni 
10:14–15). Për shkak të Shlyerjes së 
Jezu Krishtit, asnjëri prej nesh nuk 
do të jetë kurrë aq i humbur sa të 
mos e gjejë rrugen për në shtëpi 
(shih Lluka 15).

Presidenti Tomas S. Monson tha: 
“E jona është përgjegjësia për t’u 
kujdesur për tufën. . . . Bëftë secili 
prej nesh përpara për të shërbyer.” 1

Misioni Hyjnor i Jezu Krishtit:  
Bariu i Mirë
Studiojeni me lutje këtë material dhe kërkoni të dini ç’të thoni prej tij. Si do ta rrisë të 
kuptuarit e jetës dhe të misionit të Shpëtimtarit besimin tuaj tek Ai dhe t’i bekojë ato  
për të cilat kujdeseni përmes vizitës mësimore? Për më tepër informacion, shkoni te  
reliefsociety.lds.org.

Nga Shkrimet e Shenjta
Psalmeve 23; Isaia 40:11;  
Mosia 26:21

Nga Historia Jonë

Elizabet En Uitni, që mori pjesë në 
mbledhjen e parë të Shoqatës së 

Ndihmës, tha për kthimin e saj në 
besim në vitin 1830: “Sapo e dëgjo-
va ungjillin kur pleqtë e predikonin 
atë, e dija se ishte zëri i Bariut të 
Mirë.” 2 Elizabeta e ndoqi zërin e 
Bariut të Mirë dhe u pagëzua e u 
konfirmua.

Edhe ne mund ta dëgjojmë zërin 
e Bariut të Mirë dhe t’i ndajmë 
mësimet e Tij me të tjerët. Presidenti 
Monson tha: “Ne jemi duart e Zotit 
këtu në tokë, me autorizimin për të 
shërbyer dhe për të ngritur mora-
lisht fëmijët e Tij.” 3

Pikërisht ashtu si një bari e kër-
kon një dele të humbur, prindërit 
mund të kërkojnë një fëmijë që ka 
shkuar në rrugë të gabuar. Preside-
nti Xhejms E. Faust (1920–2007), 
Këshilltar i Dytë në Presidencën e 
Parë, tha: “Atyre prindërve zemër-
thyer që kanë qenë të drejtë, të zell-
shëm dhe plot lutje në të mësuarit e 

fëmijëve të tyre të pabindur, ne ju 
themi se Bariu i Mirë po kujde-
set për ta. Perëndia e njeh dhe e 
kupton pikëllimin tuaj të thellë. 
Ka shpresë.” 4
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Çfarë Mund të Bëj Unë?
1. Si sjell paqe në jetën tonë di-
jenia se Shpëtimtari është Bariu 
i Mirë?

2. Në çfarë mënyrash mund 
t’iu shërbejmë ne atyre që kanë 
“hum bur” nga aktivizimi në Kishë 
ose që nuk janë të besimit tonë?

3. Si mund t’i mbështes prindërit, 
fëmijët e të cilëve janë larguar 
nga të jetuarit e ungjillit?


