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Kohët e fundit vëzhgova një grup njerëzish që po 
praktikonin artin e qitjes me hark. Thjesht duke i 
vëzhguar, m’u bë e qartë që, nëse vërtet dëshiron 

t’i zotërosh harkun dhe shigjetën, duhet kohë dhe stërvitje.
Nuk mendoj se mund të krijosh famën se je një har-

këtar i zoti duke gjuajtur në një mur të zbrazët dhe duke 
vizatuar më pas shënjestra përreth shigjetave. Ti duhet 
ta mësosh artin e gjetjes së shënjestrës dhe të goditjes së 
pikës qendrore.

Ngjyrosja e Shënjestrës
Të gjuash së pari dhe të vizatosh shënjestrën më pas, 

mund të duket paksa e pakuptimtë por, nganjëherë, ne vetë 
e pasqyrojmë pikërisht atë sjellje në rrethana të tjera të jetës.

Si anëtarë të Kishës, ne kemi një prirje që të lidhemi 
me programe, çështje dhe madje doktrina të ungjillit që na 
duken interesante, të rëndësishme ose të këndshme. Ne 
tundohemi të vizatojmë shënjestra rreth tyre, që na bëjnë 
të besojmë se po marrim nishan në qendrën e ungjillit.

Kjo është e lehtë për t’u bërë.
Përgjatë epokave, ne kemi marrë këshilla dhe frymëzim 

të shkëlqyer nga profetët e Perëndisë. Gjithashtu, ne ma-
rrim drejtim dhe sqarim nga botimet, librat udhëzues dhe 
manualet e ndryshme të Kishës. Ne mund ta përzgjedhim 
lehtësisht temën tonë të parapëlqyer nga ungjilli, të vizatoj-
më një shënjestër rreth saj dhe të arsyetojmë se e kemi 
përcaktuar qendrën e ungjillit.

Shpëtimtari Sqaron
Ky nuk është një problem vetëm i kohës sonë. Në lash-

tësi, udhëheqësit fetarë shpenzuan një sasi të madhe kohe 

duke regjistruar, renditur dhe debatuar se cili prej qindra 
urdhërimeve ishte më i rëndësishmi.

Një ditë, një grup studiuesish fetarë u orvatën ta vinin në 
kontradiktë Shpëtimtarin. Ata i kërkuan Atij të jepte mendim 
mbi një çështje për të cilën pak veta mund të binin dakord.

“Mësues”, e pyetën Atë, “cili është urdhërimi i madh i ligjit?”
E dimë të gjithë se si u përgjigj Jezusi: “Duaje Zotin, Pe-

rëndinë tënde me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin 
tënd dhe me gjithë mendjen tënde.

Ky është urdhërimi i parë dhe i madhi.
Dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, është: ‘Duaje të afërmin 

tënd porsi vetveten’.
Nga këto dy urdhërime varet i tërë ligji dhe profetët.” 1

Ju lutem, vini re fjalinë e fundit: “Nga këto dy urdhërime 
varet i tërë ligji dhe profetët”.

Shpëtimtari jo vetëm që na e tregoi shënjestrën, por Ai 
përcaktoi gjithashtu pikën qendrore.

Goditja në Shënjestër
Si anëtarë të Kishës, ne besëlidhim ta marrim mbi vete 

emrin e Jezu Krishtit. E përfshirë në atë besëlidhje është 
kuptueshmëria se ne do të përpiqemi fort të mësojmë për 
Perëndinë, ta duam Atë, ta rritim besimin tonë tek Ai, ta 
nderojmë Atë, të ecim në udhën e Tij dhe të qëndrojmë të 
patundur si dëshmitarë të Tij.

Sa më shumë mësojmë për Perëndinë dhe e ndiejmë 
dashurinë e Tij për ne, aq më shumë e kuptojmë se flijimi 
i pafundmë i Jezu Krishtit është një dhuratë hyjnore nga 
Perëndia. Dhe dashuria e Perëndisë na frymëzon ta përdo-
rim shtegun e pendimit të vërtetë, që do të na udhëheqë 
drejt mrekullisë së faljes. Ky proces na mundëson që të 
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kemi dashuri e dhembshuri më të madhe për njerëzit rreth 
nesh. Ne do të mësojmë të shohim përtej etiketimeve. Ne 
do t’i bëjmë ballë tundimit për t’i akuzuar apo gjykuar të 
tjerët sipas mëkateve, të metave, ceneve, prirjeve politike, 
bindjeve fetare, kombësive, apo ngjyrës së tyre të lëkurës.

Ne do ta shohim këdo që takojmë, si një fëmijë të Atit 
tonë Qiellor – si vëllanë ose motrën tonë.

Ne do t’i ndihmojmë të tjerët me kuptueshmëri dhe da-
shuri – madje edhe ata të cilët mund të mos jetë veçanërisht 
e lehtë që t’i duam. Ne do të vajtojmë me ata që vajtojnë, dhe 
do të ngushëllojmë ata që kanë nevojë të ngushëllohen.2

Dhe do ta kuptojmë se nuk ka nevojë që ne të stresohe-
mi për shënjestrën e saktë të ungjillit.

Dy urdhërimet e mëdha janë shënjestra. Nga këto dy ur-
dhërime varet i tërë ligji dhe profetët.3 Teksa e pranojmë këtë, 
gjithë gjërat e tjera të mira do të shkojnë në vendin e duhur.

Nëse qendra e vëmendjes, mendimet dhe përpjekjet 
tona kryesore përqendrohen te rritja e dashurisë sonë për 
Perëndinë e Plotfuqishëm dhe hapja e zemrës sonë ndaj 
të tjerëve, ne mund ta dimë se e kemi gjetur shënjestrën e 
saktë dhe po marrim nishan në pikën qendrore – te bërja 
dishepuj të vërtetë të Jezu Krishtit.

SHËNIME
1. Mateu 22:36–40.
2. Shih Mosia 18:9.
3. Shih Mateu 22:40.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH
Përpara se ta shpërndani këtë mesazh, ju mund të 

këndoni “Dashuria e Shpëtimtarit Tonë” (Himne, nr. 59). 
Pastaj merreni parasysh t’i nxitni ata që vizitoni, që të re-
flektojnë mbi “shënjestrat” në vetë jetën e tyre. Ju mund 
të diskutoni për mënyra në të cilat ata të sigurohen që dy 
urdhërimet e mëdha – “duaje Zotin, Perëndinë tënde” 
dhe “duaje të afërmin tënd porsi vetveten” (shih Mateu 
22:37, 39) – po ua udhërrëfejnë gjithmonë veprimet e 
tyre. Ju mund të tregoni edhe mënyra të veçanta në të 
cilat ju e keni përqendruar vetë jetën tuaj te Krishti dhe 
të jepni dëshmi për mënyrën si ju ka bekuar ajo.

RINIA
Një Buzëqeshje Mund ta Sjellë 
Ndryshimin

Presidenti Uhtdorf përcakton dy synime që duhet të 
kemi për veprimet tona: dashurinë për Perëndinë 

dhe dashurinë për bashkënjerëzit tanë. Por, nganjëherë, 
thjesht nuk është aq e lehtë t’i duam të tjerët. Përgjatë 
jetës suaj, mund të ketë çaste kur e keni të vështirë të 
ndërveproni me të tjerët – ndoshta dikush ju ka lënduar 
ose e keni të vështirë të komunikoni apo të shkoni mirë 
me dikë. Në këto çaste, përpiquni të kujtoni dashurinë 
që keni ndier nga miqtë, familja, Ati Qiellor dhe Jezu 
Krishti. Kujtoni gëzimin që ndiet në ato situata, dhe 
përpiquni të përfytyroni nëse çdokush ka pasur mundësi 
të ndiejë një dashuri të tillë. Mbani mend se gjithsecili 
është një bijë apo bir i Perëndisë dhe i meriton si dashu-
rinë e Tij, ashtu edhe dashurinë tuaj.

Mendoni për një njeri të veçantë në jetën tuaj me të 
cilin e keni pasur të vështirë të shkoni mirë. Përfshijeni atë 
në lutjet tuaja dhe kërkojini Atit Qiellor që ta hapë zemrën 
tuaj ndaj tij. Së shpejti, ju do të filloni ta shihni atë ashtu siç 
e sheh Ai: si një nga fëmijët e Tij, i cili meriton dashuri.

Pasi të luteni, bëni diçka të këndshme për të! Ftojeni 
ndoshta në një Veprimtari të Përbashkët të të rinjve e të 
rejave ose për një shëtitje me miqtë. Ofrohuni ta ndih-
moni për një detyrë shtëpie. Madje thjesht thoni: “Për-
shëndetje” dhe buzëqeshini atij. Gjërat e vogla mund të 
sjellin një ndryshim të madh . . . në jetën e ju të dyve!

FËMIJËT
Pika Qendrore!

Presidenti Uhtdorf thotë se ungjilli është si ushtrimi i 
marrjes në shënjestër. Ne duhet të marrim nishan për 

gjërat më të rëndësishme. Urdhërimet më të rëndësish-
me janë të duam Perëndinë dhe t’i duam të tjerët. Nëse 
përqendrohemi në këto dy gjëra, ne mund të godasim 
në pikën qendrore për çdo herë!

Vizato një shënjestër të madhe në një copë letre. 
Vëre një prind që të të lexojë listën vijuese. Nëse një 
artikull në listë është diçka që na ndihmon ta tregojmë 
dashurinë tonë për Perëndinë dhe të tjerët, atëherë 
shkruaje ose vizatoje atë në mes të shënjestrës.

I ndan lodrat e tua
Vjedh sheqerka
Shkon në kishë
E shan dikë
I bën lutjet e tua
I jep një përqafim dikujt
Grindesh me motrën ose vëllanë tënd
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Qëllimi i Shoqatës së Ndihmës 
është t’i “përgatitë gratë për 

bekimet e jetës së përjetshme”, thotë 
Linda K. Barton, Presidente e Për-
gjithshme e Shoqatës së Ndihmës.1 
Pikërisht nëpërmjet besimit, familjes 
dhe ndihmës ne përfshihemi në 
“pjesën [tonë] jetësore në vepër” 2.

Shoqata e Ndihmës “është një 
punë tokësore dhe shpirtërore”, 
thotë Karol M. Stivens, Këshilltare e 
Parë në Presidencën e Përgjithshme 
të Shoqatës së Ndihmës. “Kjo punë 
është ajo që gratë bënë në kohën 
e Shpëtimtarit, dhe është ajo që ne 
vazhdojmë të bëjmë.” 3

Teksa e hedhim vështrimin te 
gruaja samaritane te pusi, e cila e la 
kovën e saj dhe vrapoi t’u thoshte 
të tjerëve se Jezusi ishte profet (shih 
Gjoni 4:6–42), ose te Feba, e cila u 
shërbeu me gëzim të tjerëve gjatë 
gjithë jetës së saj (shih Romakë-
ve 16:1–2), ne shohim shembuj të 
grave në kohën e Shpëtimtarit, të 
cilat morën pjesë aktive në ardhjen 

Qëllimi i Shoqatës së Ndihmës

te Krishti. Është Ai që e hap udhën 
tonë drejt jetës së përjetshme (shih 
Gjoni 3:16).

Teksa e hedhim vështrimin te 
motrat tona pioniere në Nauvu në 
Ilinois, të cilat u mblodhën në shtë-
pinë e Sara Kimballit në vitin 1842 
për të formuar vetë organizatën e 
tyre, ne shohim planin e Perëndisë 
për ta krijuar Shoqatën e Ndihmës 
dhe për ta vënë në përputhje me 
parimet e priftërisë. Pasi Eliza R. 
Snou shkroi një kushtetutë, Profe-
ti Jozef Smith e shqyrtoi atë. Ai e 
kuptoi se Kisha nuk ishte e organi-
zuar plotësisht derisa gratë të ishin 
organizuar. Ai tha se Zoti e pranoi 
ofertën e tyre, por se kishte diçka 
më të mirë. “Unë do t’i organizoj 
gratë nën priftërinë, sipas modelit të 
priftërisë”, tha ai.4

“Shoqata e Ndihmës nuk ishte 
thjesht një tjetër grup grash që po 
përpiqeshin të bënin mirë në botë. 
Ishte e ndryshme. Ishte ‘diçka më 
[e] mirë’ sepse u organizua nën 

autoritetin e priftërisë. Organizimi 
i saj ishte një hap i domosdoshëm 
në shpalosjen e veprës së Perën-
disë në tokë.” 5

Shkrime të Shenjta dhe 
Informacion i Mëtejshëm
Doktrina e Besëlidhje 25:2–3, 10; 
88:73; reliefsociety. lds. org
SHËNIME
1. Linda K. Burton, në Sarah Jane Weaver, 

“Relief Society Celebrates Birthday and 
More March 17”, Church News, 13 mars 
2015, news. lds. org.

2. Linda K. Burton, në Weaver, “Relief Society 
Celebrates Birthday”.

3. Carole M. Stephens, në Weaver, “Relief 
Society Celebrates Birthday”.

4. Joseph Smith, në Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), f. 11–12.

5. Daughters in My Kingdom, f. 16.
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Studiojeni këtë material me lutje dhe kërkoni frymëzim për të ditur se çfarë të thoni. Besim, Familje, Ndihmë

Merreni Parasysh Këtë
Në ç’mënyrë Shoqata e Ndihmës 
i ndihmon gratë ta përmbushin 
rolin hyjnor të Atit Qiellor për 
to dhe i udhëheq drejt jetës së 
përjetshme?


