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Përshpejtimi i Punës

A e kuptoni se Kisha e rivendosur ishte 98 vjeçe për-
para se të kishte 100 kunje? Por më pak se 30 vjet 
më vonë, Kisha kishte organizuar 100 kunjet e saj 

të dyta. Dhe vetëm tetë vjet pas asaj Kisha kishte më tepër 
se 300 kunje. Sot ne jemi forcuar me mbi 3.000 kunje.

Përse po ndodh kjo rritje me një ritëm të përshpejtuar? 
Mos vallë sepse jemi më të njohur? Mos vallë sepse kemi 
godina kishtare të këndshme?

Këto gjëra janë të rëndësishme, por arsyeja pse Kisha 
po rritet sot është ngaqë Zoti tregoi se do të ndodhte. Te 
Doktrina e Besëlidhje, Ai tha: “Vini re, unë do ta përshpej-
toj veprën time në këtë kohë.” 1

Ne, si fëmijë shpirtërorë të Atit tonë Qiellor, u dërguam 
në tokë në këtë kohë që të mund të merrnim pjesë në 
përshpejtimin e kësaj pune të madhërishme.

Zoti nuk ka treguar kurrë, me aq sa di unë, se puna e 
Tij është e kufizuar vetëm në vdekshmëri. Përkundrazi, 
puna e Tij përqafon përjetësinë. Unë besoj se Ai po e për-
shpejton punën e Tij në botën e shpirtrave. Besoj gjithash-
tu se, nëpërmjet shërbëtorëve të Tij atje, Zoti po përgatit 
shumë shpirtra për të marrë ungjillin. Puna jonë është 
që t’i kërkojmë të vdekurit tanë e më pas të shkojmë në 
tempull e të kryejmë ordinancat e shenjta që do t’u sjellin 
atyre përtej velit të njëjtat mundësi që kemi ne.

Çdo shenjtor i mirë i ditëve të mëvonshme në botën 
e shpirtrave është i zënë me punë, tha Presidenti Brigam 

Jang (1801–1877). “Çfarë po bëjnë ata atje? Ata po predi-
kojnë, po predikojnë tërë kohën dhe po përgatisin udhën 
që ne ta përshpejtojmë punën tonë për ndërtimin e tem-
pujve këtu dhe gjetiu.” 2

Tani, puna për historinë familjare nuk është e lehtë. Për 
ata prej jush që janë nga Skandinavia, e kuptoj ngarkesën 
tuaj. Për shembull, nga paraardhësit e mi suedezë, emri i 
gjyshit tim ishte Nels Monson; emri i babait të tij nuk ishte 
fare Monson por Mons Okeson. Emri i babait të Monsit 
ishte Oke Pederson dhe emri i babait të tij ishte Peter Mon-
son – duke u kthyer përsëri te mbiemri Monson.

Zoti pret nga ju dhe unë që ta kryejmë mirë punën tonë 
për historinë familjare. Mendoj se, gjëja e parë që duhet 
të bëjmë nëse duam ta kryejmë mirë punën tonë, është të 
kemi Shpirtin e Atit tonë Qiellor me vete. Kur jetojmë me 
aq drejtësi sa e dimë se duhet të jetojmë, Ai do të na hapë 
udhën për përmbushjen e bekimeve që i kërkojmë me kaq 
zjarr e zell.

Ne do të bëjmë gabime, por asnjëri prej nesh nuk mund 
të bëhet mjeshtër në punën për historinë familjare pa qenë 
së pari një fillestar. Prandaj, ne duhet të kridhemi në këtë 
punë dhe duhet të përgatitemi për të ngjitur kodra vësh-
tirësish. Kjo nuk është një detyrë e lehtë, por Zoti jua ka 
caktuar juve e ma ka caktuar edhe mua.

Ndërsa kryeni punën për historinë familjare, do ta gjeni 
veten duke hasur pengesa dhe do të thoni me vete: “Nuk 
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kam ç’të bëj tjetër”. Kur të arrini në atë pikë, uluni në gju-
një dhe kërkojini Zotit t’ua hapë udhën dhe Ai do ta hapë 
udhën për ju. Unë dëshmoj se kjo është e vërtetë.

Ati Qiellor i do fëmijët e Tij në botën e shpirtrave po aq 
sa ju do ju dhe mua. Lidhur me punën për shpëtimin e të 
vdekurve tanë, Profeti Jozef Smith tha: “Dhe tani, kur qëlli-
met e mëdha të Perëndisë po shpejtojnë drejt përmbushjes 
së tyre dhe gjërat që kanë thënë Profetët po përmbushen, 
ndërsa mbretëria e Perëndisë është vendosur në tokë dhe 
rendi i lashtë i gjërave është rivendosur, Zoti na e ka tregu-
ar ne këtë detyrë e privilegj.” 3

Në lidhje me paraardhësit tanë që kanë ndërruar jetë pa 
njohuri për ungjillin, Presidenti Jozef F. Smith (1838–1918) 
shpalli: “Nëpërmjet përpjekjeve tona në emër të tyre, zin-
xhirët e robërimit do të bien nga ata dhe errësira që i rre-
thon do të hiqet, që drita të mund të ndriçojë mbi ta dhe 
ata të dëgjojnë në botën e shpirtrave për punën që është 
bërë për ta nga fëmijët e tyre këtu, dhe ata do të gëzohen 
bashkë me ju për kryerjen prej jush të këtyre detyrave.” 4

Ka miliona e miliona fëmijë shpirtërorë të Atit tonë 
Qiellor që nuk e kanë dëgjuar kurrë emrin e Krishtit për-
para se të vdisnin e të shkonin në botën e shpirtrave. Por 
tani atyre u është mësuar ungjilli dhe po presin ditën kur 
ju dhe unë të bëjmë kërkimet e nevojshme për të hapur 
udhën, në mënyrë që të shkojmë në shtëpinë e Zotit e të 
kryejmë për ta punën që ata nuk mund ta kryejnë vetë.

Vëllezërit dhe motrat e mia, dëshmoj se Zoti do të na 
bekojë teksa ne e pranojmë dhe i përgjigjemi kësaj sfide.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Mendoni për historinë tuaj të parapëlqyer nga 
historia juaj familjare dhe tregojani këtë histori atyre 
që vizitoni. Mund të dëshironi t’i përdorni pyetjet te 
pjesa e Mesazhit të Presidencës së Parë për fëmijët 
(faqe “00”(6)) për t’i nxitur ata që vizitoni që t’i tregoj-
në historitë e tyre. Merrni parasysh leximin e Doktrinës 
e Besëlidhjeve 128:15 dhe diskutimin për rëndësinë e 
kryerjes së ordinancave të tempullit në emër të paraar-
dhësve tanë.

SHËNIME
 1. Doktrina e Besëlidhje 88:73.
 2. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997), f. 280.
 3. Mësimet e Presidentëve të Kishës: Jozef Smith (2007), f. 437.
 4. Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (1998), f. 247.

RINIA
A Mund të Më Pëlqente Indeksimi?
Nga Ema Abril Toledo Sisneros

Unë mora pjesë në synimin e kunjit tonë për të 
indeksuar 50.000 emra. Në fillim ishte e vështirë. 

Në disa raste, grupi i emrave që shkarkoja kishte shkrim 
të pakuptueshëm dore dhe ndonjëherë dëshiroja ta 
ktheja mbrapsht e të shkarkoja një grup tjetër. Por më 
pas e kuptova se, nëse të gjithë do të mendonin ashtu, 
ato grupe emrash do të liheshin për në fund. Mund të 
përfytyroja shumë rreshta njerëzish duke pritur në bo-
tën e shpirtrave dhe vendosa të vazhdoja të përpiqesha 
për t’i lexuar ato emra e për t’i hedhur në të pastër pa 
bërë gabim.

Mësova të kisha dashuri për ata njerëz. E kuptova se 
ata kishin vërtet nevojë për ndihmë dhe ne gjithashtu 
kishim nevojë për ndihmë prej tyre. Arrita ta kupto-
ja më mirë se plani i përsosur i Atit Qiellor merr në 
konsideratë gjithsecilin. Kur ndjekim frymëzimin dhe 
udhëzimet e udhëheqësve të Tij të zgjedhur, ne do ta 
dëshmojmë mëshirën dhe dashurinë e Tij të pafundme.

Indeksimi ka qenë një përvojë e këndshme për mua. 
Mësova të vlerësoj e të dua shumë gjëra rreth historisë 
familjare. Mora edhe dhurata me vlerë të madhe nga 
Zoti ynë me anë të bindjes ndaj diçkaje aq të thjeshtë sa 
pjesëmarrja në indeksim.
Autorja jeton në Verakruz të Meksikës.

FËMIJËT
Mësojini Historitë Tuaja

Prindërit dhe gjyshërit tuaj kanë pasur shumë aven-
tura – për disa ju as që dini gjë! Disa prej historive të 

tyre do t’ju bëjnë të qeshni dhe mund t’ju ndihmojnë të 
keni besim tek Ati Qiellor. Por edhe të rriturit ndihen të 
druajtur ndonjëherë. Përdorini këto pyetje për t’i ndih-
muar ata të kujtojnë disa nga historitë e tyre të para-
pëlqyera dhe shkruajini ose bëni vizatime të përgjigjeve 
të tyre.

1. Më trego rreth tri kujtimeve të tua më të lumtura.
2. Cili ishte çasti yt më i sikletshëm? 
3. Më trego rreth ditës kur u linda unë.
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4. Çfarë të pëlqente të bëje kur ishe fëmijë?
5. Si e fitove dëshminë tënde për ungjillin?
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Besim, Familje, Ndihmë

Kjo është pjesë e një serie Mesazhesh të 
Vizitave Mësimore që paraqesin aspekte të 
misionit të Shpëtimtarit.

Ndërsa u japim shërbesë të 
tjerëve, ne bëhemi ndjekëse 

të vërteta të Jezu Krishtit që na 
dha shembullin e Tij. Presidenti 
Tomas S. Monson tha: “Ne jemi të 
rrethuar nga ata që kanë nevojë. . . . 
Ne jemi duart e Zotit këtu në tokë, 
me autorizimin për të shërbyer dhe 
për të ngritur moralisht fëmijët e 
Tij.” 1

Linda K. Barton, presidente e për-
gjithshme e Shoqatës së Ndihmës, 
na mësoi: “Me praktikë, secili prej 
nesh mund të bëhet më shumë si 
Shpëtimtari teksa u shërbejmë fëmi-
jëve të Perëndisë. Do të dëshiroja të 
sugjeroja pesë fjalë për t’u mbajtur 
mend që të na ndihmojnë [t’i japim 
shërbesë] më mirë njëri-tjetrit: ‘Së 
pari vëzhgoni, pastaj shërbeni’. . . . 
Kur e bëjmë këtë, [ne po mbajmë 
besëlidhjet tona dhe] shërbimi ynë, 
si ai i Presidentit Monson, do të jetë 
tregues i dishepullimit tonë.” 2

Ne mund të lutemi çdo mën-
gjes për të dalluar mundësitë për 
t’u shërbyer të tjerëve. “Ati Qiellor 
do t’ju drejtojë dhe engjëjt do t’ju 

Misioni Hyjnor i Jezu Krishtit: 
Shërbestar
Studiojeni me lutje këtë material dhe kërkoni të dini se çfarë të thoni prej tij. Si do ta rrisë 
besimin tuaj te Shpëtimtari të kuptuarit e jetës dhe të misionit të Tij dhe si do t’i bekojë 
ato për të cilat kujdeseni nëpërmjet vizitës mësimore? Për më tepër informacion, shkoni 
te reliefsociety.lds.org.

ndihmojnë,” tha Dejvid L. Bek, 
presidenti i përgjithshëm i Të Rinjve. 
“Do t’ju jepet fuqi për të bekuar jetë 
dhe për të shpëtuar shpirtra.” 3

Nga Shkrimet e Shenjta
Mateu 20:25–28; 1 Nefi 11:27–28; 
3 Nefi 28:18

Nga Historia Jonë
Në konferencën e përgjithshme të 

tetorit 1856, Presidenti Brigam Jang 
(1801–1877) lajmëroi se pionierët 
me karroca dore ishin ende duke 
kaluar rrafshinat dhe se gjithsecili 
duhej të ndihmonte për të mble-
dhur furnizime për ta menjëherë. 
Lusi Mesërv Smith shkroi se gratë i 
“hoqën zhuponat e tyre [veshje të 
gjera poshtë fundit], getat dhe çdo 
gjë që mund të gjenin, pikërisht atje 
në tabernakull dhe i grumbulluan 
[ato] nëpër vagona.”

Ndërsa pionierët e shpëtuar 
filluan të mbërrinin në Solt-Lejk-Siti, 
Lusi shkroi: “Nuk kam marrë kurrë 
më tepër . . . kënaqësi nga çdo 
punë që kam bërë ndonjëherë në 
jetën time, sepse mes njerëzve mbi-
zotëronte një frymë bashkimi. Më 
duhej thjesht të shkoja në një dyqan 

e të thoja se çfarë dëshiroja; nëse 
ishte cohë, ajo matej, pritej dhe 
më jepej pa pagesë.” 4

Presidenti Xhorxh Albert Smith 
(1870–1951) tha për shërbesën 
ndaj të tjerëve: “Lumturia jonë e 
përjetshme do të jetë në përpjesë-
tim të drejtë me mënyrën se si ia 
përkushtojmë veten ndihmës ndaj 
të tjerëve.” 5

Merreni Parasysh Këtë
1. Si mund të na shtyjë lutja që 
të jemi mjete në duart e Zotit?

2. Si mund të na ndihmojë dhë-
nia e shërbesës ndaj të tjerëve 
për t’i mbajtur besëlidhjet tona?

SHËNIME
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Shërbeni”, Liahona, nëntor 2012, f. 78, 80.
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Shërbyer”, Liahona, maj 2013, f. 56.
4. Lucy Meserve Smith, në Daughters in My 
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Kingdom, f. 77.
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