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Në afërsi të vendit ku dikur jetoja e shërbeja, Kisha 
drejtonte një fermë shpendësh, me personel të 
përbërë kryesisht nga vullnetarë nga lagjet ven-

dore. Në pjesën më të madhe të kohës ishte një projekt i 
drejtuar me sukses, që furnizonte depon e peshkopëve me 
mijëra vezë të freskëta dhe qindra kilogramë shpendë të 
therura. Megjithatë, në disa raste, të qenit fermerë vullneta-
rë e fillestarë nuk nënkuptonte vetëm flluska në duar, por 
edhe ngarkesë të mendjes dhe zemrës.

Për shembull, unë do ta kujtoj përherë kohën kur i 
mblodhëm të rinjtë e Priftërisë Aarone për t’i bërë fermës 
një pastrim tërësor. Grupi ynë entuziast dhe energjik u 
mblodh në fermë dhe, në një mënyrë të shpejtë, çrrënjo-
si, grumbulloi dhe dogji sasi të mëdha barërash të këqija 
e copërash. Nëpër dritën e zjarrit bubulak e plot ngjyra, 
ne hëngrëm hot- dogë dhe e përgëzuam njëri- tjetrin për 
punën e kryer mirë.

Megjithatë pati vetëm një problem shkatërrimtar atë 
ditë. Zhurma dhe zjarret e shqetësuan kaq shumë populla-
tën e brishtë të 5.000 pulave pjellore saqë shumicës së tyre 
i ranë papritur të gjitha puplat dhe ndaluan së prodhuari 
vezë. Pas kësaj, ne i lamë disa barëra të këqija që të mund 
të prodhonim më tepër vezë.

Asnjë anëtar i kishës që ka ndihmuar të sigurojë ndihmë 
për njerëzit në nevojë, nuk e harron apo pendohet ndo-
njëherë për këtë përvojë. Zelli, kursimi, mbështetja te vetja 
dhe ndarja e gjërave me të tjerët nuk janë të reja për ne.

Ne duhet të mbajmë mend se sistemi më i mirë i depo-
ve të ruajtjes do të ishte që çdo familje në Kishë të kishte 
një furnizim me ushqim, veshmbathje dhe, atje ku është 
e mundur, mjete të tjera të nevojshme për jetën. Depoja e 
Zotit përfshin kohën, talentet, aftësitë, mëshirën, materialin 
e përkushtuar dhe mjetet financiare të anëtarëve besnikë 
të Kishës. Këto burime i mundësohen tani peshkopit për 
t’u ardhur në ndihmë njerëzve në nevojë.

Ne i nxitim gjithë shenjtorët e ditëve të mëvonshme të 
jenë të matur kur planifikojnë, të jenë të kujdesshëm kur 
jetojnë dhe të shmangin borxhin e tepërt apo të panevoj-
shëm. Shumë më tepër njerëz do të mund të gjenin rrugë-
dalje nga dallgët e shkaktuara nga stuhia në jetën e tyre 
ekonomike nëse do të kishin një furnizim me ushqim e 
veshmbathje dhe nuk do të kishin borxhe. Sot ne shohim 
se shumë njerëz e kanë ndjekur këtë këshillë së prapthi: 
ata kanë një furnizim me borxhe dhe nuk kanë ushqime.

E përsërit atë që Presidenca e Parë shpalli pak vite më 
parë:

“Shenjtorët e ditëve të mëvonshme janë këshilluar prej 
shumë vitesh për t’u përgatitur për fatkeqësi duke pasur 
pak para mënjanë. Bërja e kësaj i rrit pa masë sigurinë dhe 
mirëqenien. Çdo familje ka përgjegjësi për të siguruar për 
nevojat e saj në masën që është e mundur.

Ne ju inkurajojmë kudo që jetoni në botë, të përgatiteni 
për situata fatkeqësie duke parë gjendjen tuaj financiare.  
Ne ju nxisim të jeni modestë në shpenzimet tuaja, të 
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disiplinoni veten në blerje dhe të shmangni borxhet. Shly-
eni borxhin sa më shpejt që mundeni dhe çlirohuni nga 
kjo vartësi. Kurseni rregullisht pak para që, pak nga pak, të 
krijoni një rezervë financiare.” 1

A jemi të përgatitur për urgjencat në jetën tonë? A janë 
përsosur aftësitë tona? A jetojmë me nikoqirllëk? A i kemi 
gati furnizimet tona rezervë? A jemi të bindur ndaj urdhë-
rimeve të Perëndisë? A jemi reagues ndaj mësimeve të 
profetëve? A jemi të përgatitur për t’u dhënë nga e jona të 
varfërve, nevojtarëve? A jemi në rregull me Zotin?

Ne jetojmë në kohë të trazuara. Shpesh e ardhmja është 
e panjohur; prandaj, është e domosdoshme që të përga-
titemi për situata që nuk mund t’i parashikojmë. Kur vjen 
koha për vendime, përgatitjes i ka kaluar koha.

SHËNIM
1. Presidenca e Parë, Përgatisni Çdo Gjë të Nevojshme: Financat e  

familjes (broshurë, 2007).

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Duke i marrë parasysh nevojat e atyre që vizitoni, 
mendoni mënyra në të cilat ju mund t’i ndihmoni ata të 
bëhen më të mbështetur te vetja në punësim, financa, 
ruajtje të ushqimit ose përgatitje për urgjenca. Mendo-
ni për një aftësi që mund t’ua tregoni atyre, të tillë si 
kopshtaria ose administrimi i parave, që do t’i fuqizonte 
ata për të ndjekur këshillën e Presidentit Monson.

RINIA
Shërbeva Përsëri
Nga Zhaín Arauzho

Një ditë, pas mbarimit të një projekti shërbimi, po 
kaloja pranë shtëpisë sonë të mbledhjes dhe pashë 

dy motra që po e pastronin ndërtesën. Thjesht më 
dolën fjalët: “Motra, a keni nevojë për pak ndihmë?” 

Njëra prej tyre më buzëqeshi dhe tha se kisha mbërri-
tur pikërisht në kohë sepse ato ishin të vetmet që po 
pastronin dhe ishin shumë të lodhura. Ajo tha se ishte 
lutur që Zoti të dërgonte dikë për ndihmë. U lumturova 
shumë që isha një përgjigje për lutjen e saj. Sapo kisha 
mbaruar së bëri shërbim ndaj dikujt tjetër dhe isha e 
lodhur gjithashtu, por ndoqa zemrën time dhe u ofrova 
për të shërbyer më tepër.

Të shërbyerit me gëzim është një urdhërim (shih DeB 
24:7). Kur kemi dëshirë për të shërbyer në të gjitha 
kohët, ne mund të ndihmojmë që të ndodhin lumturi 
në jetën e njerëzve të tjerë. Jeta jonë bëhet më kuptim-
plote kur shërbejmë. Zoti na do vërtet, Ai e ndihmon 
secilin prej fëmijëve të Tij dhe Ai do të na japë forcën 
për të shërbyer.
Autorja jeton në Rio Grande do Norte të Brazilit.

FËMIJËT
A Je i Përgatitur?
Përgjigjet: E vërtetë, E vërtetë, E rreme, E vërtetë, E rreme

Presidenti Monson ka kërkuar që çdonjëri prej nesh 
të jetë i përgatitur për kohë të vështira dhe për t’i 

ndihmuar të tjerët gjatë kohëve të tyre të vështira. Bëni 
këtë pyetësor me mundësi e vërtetë apo e rreme për të 
parë në jeni gati!

Mund të gjej gjithnjë dikë për ta ndihmuar.  
E vërtetë □ E rreme □

Mund të jem mirënjohës/e për gjithçka që tashmë e 
kam. E vërtetë □ E rreme □

Nuk kam ndonjë talent për ta ndarë me dikë.  
E vërtetë □ E rreme □

Kursimi i parave për më vonë është një ide e mirë.  
E vërtetë □ E rreme □

Kam nevojë për lodra dhe veshje që të jem i/e lum-
tur. E vërtetë □ E rreme □
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Besim, Familje, Ndihmë

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

Jezu Krishti premtoi: “Nuk do t’ju 
lë bonjakë, do të kthehem te ju” 

(Gjoni 14:18). Ai do të na japë “dia-
demë në vend të hirit, vajin e gëzi-
mit në vend të zisë” (Isaia 61:3). Për 
shkak se Krishti vuajti Shlyerjen për 
secilin prej nesh, Ai nuk do të na 
harrojë. “Shpëtimtari ynë ka marrë 
mbi Vete . . . dhembjet, vuajtjet dhe 
hidhërimet tona në mënyrë që Ai të 
mund të dijë se çfarë ndiejmë dhe 
se si të na ngushëllojë”, tha Linda S. 
Rivs, këshilltare e dytë në presiden-
cën e përgjithshme të Shoqatës së 
Ndihmës.1

Dijenia se Krishti do të na ngu-
shëllojë mund të na sjellë paqe e të 
na frymëzojë për ta ndjekur shem-
bullin e Tij duke u dhënë shërbe-
së të tjerëve. Presidenti Tomas S. 
Monson tha: “Dija jonë për ungjillin 
dhe dashuria jonë për Atin Qiellor 
e për Shpëtimtarin tonë do të na 

Misioni Hyjnor i Jezu Krishtit: 
Ngushëlluesi
Studiojeni këtë material me lutje dhe kërkoni të dini se çfarë të tregoni. Në ç’mënyrë të 
kuptuarit e jetës dhe roleve të Shpëtimtarit do ta rritë besimin tuaj tek Ai dhe do t’i bekojë 
ato për të cilat kujdeseni nëpërmjet vizitës mësimore? Për më tepër informacion, shih te 
reliefsociety.lds.org.

ngushëllojnë e mbështesin dhe do 
t’u sjellin gëzim zemrave tona, kur 
ecim drejtësisht dhe mbajmë urdhë-
rimet. Nuk do të ketë asgjë në këtë 
botë që të na mundë.” 2

Nga Shkrimet e Shenjta
Gjoni 14:18, 23; Alma 7:11–13;  
Doktrina e Besëlidhje 101:14–16

Nga Historia Jonë
Ilejn L. Xhek, presidentja e 12- të e 

përgjithshme e Shoqatës së Ndih-
mës, tha: “Në vizitat mësimore ne 
zgjatemi drejt njëra- tjetrës. Duart 
shpesh flasin kur zërat nuk mun-
den. Një përqafim i ngrohtë përçon 
mijëra fjalë. Një e qeshur së bashku 
na bashkon. Një çast dhënieje na i 
rifreskon shpirtrat. Ne nuk munde-
mi gjithnjë t’ia ngremë barrën asaj 
që është e shqetësuar, por mund ta 
ngremë atë [vetë] në mënyrë që ajo 
të mund ta mbajë mirë atë [barrë].” 3

Motrat tona pioniere të Shoqatës 
së Ndihmës “gjetën forcë shpirtërore 

në dashurinë dhe dhembshurinë 
e njëra- tjetrës. . . . Teksa vuajtën 
sfida sëmundjeje e vdekjeje, ato u 
lutën me besim për njëra- tjetrën 
dhe e ngushëlluan njëra- tjetrën. 
‘Dashuria e Perëndisë vërshoi nga 
zemra në zemër’, shkroi Helena 
Mar Uitni, ‘derisa i ligu dukej i 
pafuqishëm në përpjekjet e tij për 
të hyrë mes nesh dhe Zotit, dhe 
shigjetat e tij mizore, në disa raste, 
e humbitnin thumbin e tyre .’ ” 4

SHËNIME
1. Linda S. Rivs, “Zoti nuk Ju ka Harruar 

Juve”, Ensign ose Liahona, nëntor 2012, 
f. 120.

2. Tomas S. Monson, “Merrni Zemër”, Ensign 
ose Liahona, maj 2009, f. 92.

3. Elaine L. Jack, në Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), f. 119.

4. Daughters in My Kingdom, f. 34.

Merreni Parasysh Këtë
Si ju sjell ngushëllim të kuptuarit se 
Zoti ju mban mend?
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