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Shërbimi dhe Jeta  
e Përjetshme

Shpëtimtari është shembulli ynë i shërbimit ve-
tëmohues. Jeta e Tij e përkryer iu përkushtua 
shërbimit ndaj Atit Qiellor dhe të gjithë fëmijëve 

të Atit të Tij. Qëllimi i përbashkët i Atit dhe Birit është të 
na japin të gjithëve dhuratën e pavdekësisë dhe beki-
min e jetës së përjetshme (shih Moisiu 1:39).

Për t’u cilësuar për jetën e përjetshme, ne duhet të 
ndryshohemi përmes Shlyerjes së Jezu Krishtit – të 
lindemi sërish dhe të pastrohemi nga mëkati. Megjitha-
të, fëmijët e vegjël nën moshën tetë vjeç janë pa mëkat 
dhe shëlbohen përmes Shlyerjes (shih Mosia 3:16, 21; 
Moroni 8:10–12).

Për të gjithë ne që arrijmë moshën e përgjegjshmë-
risë, ka një plan të mrekullueshëm që na lejon të 
pastrohemi nga mëkati dhe të përgatitemi për jetën e 
përjetshme. Ajo përgatitje fillon me pagëzimin me anë 
të autoritetit të priftërisë dhe marrjen e Frymës së Shenj-
të. Pastaj duhet ta kujtojmë gjithnjë Shpëtimtarin dhe t’i 
mbajmë urdhërimet që Ai na ka dhënë.

Mbreti Beniamin i tregoi popullit të tij në Librin e 
Mormonit për gëzimin që vjen nga të ndierit e faljes 
nga mëkati përmes Shlyerjes së Jezu Krishtit. Më pas 
ai u mësoi atyre se, që të merrnin një heqje të mëka-
teve të tyre, ata duhet t’u mësonin fëmijëve të tyre t’i 
shërbenin njëri-tjetrit dhe duhet të ishin aq bujarë sa 
të mundeshin për t’i përmbushur nevojat materiale 

dhe shpirtërore të njerëzve përreth tyre. (Shih Mosia 
4:11–16.)

Ai u mësoi gjithashtu: “Dhe vini re, unë jua them këto 
gjëra që ju të mund të mësoni urtësi; që ju të mund të 
mësoni se kur jeni në shërbimin e bashkëqenieve tuaja, 
ju jeni vetëm në shërbimin e Perëndisë tuaj” (Mosia 2:17).

Jezusi e përshkoi vendin duke u mësuar njerëzve 
ungjillin e Tij dhe duke bërë mirë (shih Veprat e Apostuj-
ve 10:38). Ai shëroi të sëmurët. Ai ngriti të vdekurit. Me 
fuqinë e Tij ushqeu mijëra njerëz kur qenë të uritur e pa 
ushqim (shih Mateu 14:14–21; Gjoni 6:2–13). Pas Ringjall-
jes së Tij, Ai u dha ushqim disa prej Apostujve të Tij teksa 
dilnin buzë bregut të Detit të Galilesë (shih Gjoni 21:12–
13). Në kontinentin amerikan, Ai shëroi të sëmurët dhe i 
bekoi fëmijët një e nga një (shih 3 Nefi 17:7–9, 21).

Apostulli Jakob na mësoi se si dëshira për t’u shërby-
er të tjerëve buron nga mirënjohja jonë për atë që Zoti 
ka bërë për ne:

“Ndërsa ai që do të shikojë me vemendje ligjin e për-
sosur, i cili është ligji i lirisë, dhe ngulmon në të, duke 
mos qenë një dëgjues harraq, por një bërës i veprës, ai 
do të jetë i lumtur në veprimtarinë e vet. . . . 

Feja e pastër dhe pa njollë përpara Perëndisë dhe 
Atit është kjo: të vizitosh jetimët dhe të vejat në pi-
këllimet e tyre dhe ta ruash veten të pastër nga bota” 
( Jakobi 1:25, 27).
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Një nga siguritë që ju po pastroheni, është një dëshi-
rë gjithnjë e më e madhe për t’u shërbyer të tjerëve për 
Shpëtimtarin. Mësimi i shtëpisë dhe vizitat mësimore 
bëhen më tepër gëzim dhe më pak një detyrë. Ju e gjeni 
veten duke dalë vullnetarë më shpesh në një shkollë 
vendore ose në një qendër ndihme për të varfrit në ko-
munitetin tuaj. Edhe pse mund të mos keni aq para sa 
t’u jepni atyre që kanë më pak, ju dëshironi të kishit më 
tepër që të mund të jepnit më tepër (shih Mosia 4:24). 
Ju e gjeni veten të etur për t’u shërbyer fëmijëve tuaj 
dhe për t’iu treguar atyre si t’u shërbejnë të tjerëve. 

Ndërkohë që natyra juaj ndryshon, do të ndieni dë-
shirë për të dhënë më tepër shërbim pa ua ditur dikush. 
Njoh dishepuj të Shpëtimtarit që kanë dhënë dhurata të 
mëdha parash e shërbimi me vendosmërinë se askush 
përveç Perëndisë dhe fëmijëve të tyre nuk do të dinte 
gjë për këtë. Perëndia ua ka njohur shërbimin duke i 
bekuar në këtë jetë dhe Ai do t’i bekojë ata në jetën 
e përjetshme që do të vijë (shih Mateu 6:1–4; 3 Nefi 
13:1–4).

Teksa e keni mbajtur urdhërimin për t’u shërbyer të 
tjerëve (shih Mateu 22:39), keni ndier një ndryshim në 
ndjenjat tuaja të krenarisë. Shpëtimtari i korrigjoi Apos-
tujt e Tij kur ata debatuan rreth faktit se cili do të ishte 
më i madhi mes tyre. Ai tha:

“As mos lejoni që t’ju quajnë udhëheqës, sepse vetëm 
një është udhëheqësi juaj: Krishti. 

Dhe më i madhi prej jush le të jetë shërbëtori juaj” 
(Mateu 23:10–11).

Shpëtimtari na tregon si mund të mësojmë t’u shër-
bejmë të tjerëve. Ai shërbeu përsosmërisht dhe ne duhet 
të mësojmë të shërbejmë ashtu sikurse mësoi Ai – rresht 
pas rreshti (shih DeB 93:12–13). Nëpërmjet shërbimit 
që japim, ne mund të bëhemi më tepër si Ai. Ne duhet 
të lutemi me të gjithë fuqinë e zemrës tonë për t’i da-
shur armiqtë tanë ashtu sikurse Ai i do ata (shih Mateu 
5:43–44; Moroni 7:48). Atëherë ne mundemi më në 
fund të bëhemi të përshtatshëm për jetën e përjetshme 
me Të dhe Atin tonë Qiellor.

Unë premtoj se ne mund të arrijmë të shërbejmë më 
përsosmërisht kur ndjekim mësimet dhe shembullin e 
Shpëtimtarit.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Plaku M. Rasëll Ballard, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 
Apostujve, na ka nxitur që të lutemi për mundësi për 
të shërbyer: “Në lutjen tuaj të mëngjesit çdo ditë të re, 
kërkojini Atit Qiellor t’ju drejtojë që të dalloni mundësi 
për t’i shërbyer një prej fëmijëve të Tij të çmuar. Pastaj 
vazhdojeni gjithë ditën . . . duke kërkuar të gjeni dikë 
që mund ta ndihmoni” (“Përfshihuni me Zell”, Ensign 
ose Liahona, nëntor 2012, f. 31). Merrni parasysh t’i fto-
ni ata të cilëve u jepni mësim që të vendosin një synim 
që të luten çdo mëngjes për mundësi për të shërbyer 
dhe më pas t’i kërkojnë ato gjatë gjithë ditës.

RINIA
Një Përgjigje për Lutjen e Saj
Nga Sifilili Kumalo

Një natë, një shoqe e një besimi tjetër erdhi të më 
takonte. Zakonisht unë i studioj shkrimet e shenjta 

vetëm dhe i kisha nxjerrë që t’i studioja atë natë. Mora 
nxitje që ta ftoja atë të bashkohej në studimin tim të 
shkrimeve të shenjta, por u druajta dhe në vend të 
kësaj, nisa të studioja vetëm. E dija se kisha shpërfillur 
një nxitje të Shpirtit. Pas disa minutash pyeta në mënyrë 
të kujdesshme: “Do të pëlqente t’i studioje shkrimet e 
shenjta me mua?” Pa ngurruar, shoqja ime u përgjigj: 
“Po”.

Më pas lexuam nga Libri i Mormonit. Ajo më bëri 
disa pyetje dhe munda ta ndieja Shpirtin të më udhë-
zonte teksa përgjigjesha. Dhashë dëshminë time për 
vërtetësinë e Librit të Mormonit. Pasi e bëra këtë, ajo 
më tha: “Kam qarë dhe kam qenë e frikësuar gjithë 
ditën. Sapo i isha lutur Perëndisë për ndihmë kur më 
kërkove t’i lexoja shkrimet e shenjta me ty. Ndihem 
shumë më mirë tani. Faleminderit.”

Zoti më ka përdorur si mjet për t’i dhënë përgjigje 
një lutjeje dhe për t’i shërbyer njërit prej fëmijëve të Tij 
në nevojë. E di se nxitjet janë udhëzime hyjnore nga një 
Atë i urtë e i lavdishëm. Kur i lëmë mënjanë druajtjet 
tona, ne e lejojmë Atë ta shfaqë fuqinë e Tij nëpërmjet 
bindjes sonë.
Autorja jeton në Gauteng të Afrikës së Jugut.
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FËMIJËT
Kërkoni Mënyra për të Shërbyer

Ju mund të zgjidhni ta ndiqni Jezu Krishtin e t’u 
shërbeni të tjerëve. Bëni një vizatim të vetvetes duke 

i shërbyer një pjesëtari të familjes ose një miku dhe ven-
doseni vizatimin tuaj diku ku mund t’ju kujtojë të jeni i 
sjellshëm çdo ditë.
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Besim, Familje, Ndihmë

Kjo është pjesë e serive të Mesazheve të 
Vizitave Mësimore që përmban aspekte të 
misionit të Shpëtimtarit.

Kur arrijmë të kuptojmë se Jezu 
Krishti është Drita e Botës, ne 

do ta rrisim besimin tonë tek Ai dhe 
do të bëhemi një dritë për të tjerët. 
Krishti dëshmoi për rolin e Tij si 
“drita e vërtetë që ndriçon çdo [bu-
rrë dhe grua] që vjen në botë” (DeB 
93:2) dhe kërkoi që ne ta “mba[jmë] 
lart dritën [e Tij] që të ndriçojë tërë 
botën” (3 Nefi 18:24).

Edhe profetët tanë kanë dëshmu-
ar për Dritën e Krishtit. Presidenti 
Henri B. Ajring, Këshilltar i Parë në 
Presidencën e Parë, tha: “Sa herë që 
zgjidhni të përpiqeni të jetoni më 
shumë si Shpëtimtari, ju do ta keni 
dëshminë tuaj të forcuar. Ju do të 
arrini në kohë që ta dini vetë se Ai 
është drita e botës. . . . Ju do të pas-
qyroni te të tjerët dritën e Krishtit në 
jetën tuaj.” 1

Plaku Kuentin L. Kuk, i Kuoru-
mit të Dymbëdhjetë Apostujve, tha 
për të qenit një dritë për botën nga 
ana jonë: “Nevojitet që t’i mbrojmë 

Misioni Hyjnor i Jezu Krishtit:  
Drita e Botës
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.

familjet tona e të jemi në ballë së 
bashku me të gjithë njerëzit vullnet-
mirë, duke bërë gjithçka që mundim 
për të ruajtur dritën, shpresën dhe 
moralin në komunitetet tona” 2.

Nga Shkrimet e Shenjta
Gjoni 8:12; Doktrina e Besëlidhje 
50:24; 115:5

Nga Historia Jonë
Gratë shenjtore të ditëve të më-

vonshme sot vazhdojnë ta mbajnë 
lart dritën e tyre.

Në katin e 80-të të një ndërtese 
të lartë në Hong-Kong të Kinës, 
një motër beqare me paaftësi fizike 
– shenjtorja e vetme e ditëve të 
mëvonshme në familjen e saj – kri-
joi një shtëpi që ishte një strehë ku 
ajo dhe vizitorët mund të ndienin 
ndikimin e Shpirtit. Ajo i mbante 
pranë shkrimet e shenjta, manualet 
e Shoqatës së Ndihmës dhe librat e 
saj të himneve. Ajo udhëtoi për në 
tempull që të kryente ordinancat 
për paraardhësit e saj.3

Në Brazil, një nënë e drejtë i rriti 

fëmijët e saj në dritën e ungjillit. 
Këngët e Fillores u përhapën në 
ajrin e shtëpisë së saj me tulla të 
kuqe, dhe fotografitë e tempujve 
nga revista Liahona, të profetëve 
të Perëndisë e të Shpëtimtarit i 
mbulonin muret. Ajo dhe i shoqi 
sakrifikuan për t’u vulosur në 
tempull që fëmijët e tyre të mund 
të lindeshin në besëlidhje. Lutja 
e saj e përhershme ishte që Zoti 
ta ndihmonte t’i rriste fëmijët në 
dritën, të vërtetën dhe forcën e 
ungjillit.4
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Çfarë Mund të Bëj Unë?
1. Diskutoni për atë që do të 
thotë të jesh një dritë për botën 
sot.

2. Përsiatni rreth mënyrës se 
si ndjekja e dritës së Krishtit ju 
ndihmon t’i duroni sprovat.


