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Ja ku janë disa fakte rreth Kishës në Indi:

Disa njerëz pagëzohen dhe një 
degë e vogël fillon në Kalkuta.

Indi

Themelohet Misioni i  
Bangalorit në Indi, me 
1 150 anëtarë në 13 degë.

Gjuhë indiane në të 
cilat Libri i Mormonit 
është në dispozicion 
pjesërisht ose në tërësi

Tempulli do të ndërtohet 
në Bengaluru

Anëtarë të Kishës

Lagje dhe degë (në 
mes të pjesës së 
poshtme të fotografisë 
paraqitet shtëpia e 
mbledhjeve e Lagjes 
Konvent Roud)

Misione

Gjuhë kryesore  
të folura në Indi

Organizohet kunji i parë në  
Hajderabad nga Presidenti 
Dallin H. Ouks

Krijohet Misioni i Indisë, 
Nju-Delhi
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Gjithçka për Shkak  
të Qiellit
Ishte një privilegj i rrallë të intervistoja çdo anëtar të Kuorumit të 

Dymbëdhjetë Apostujve për të shkruar rreth apostullimit të shenj-
të (shih “Ne Jemi Dëshmitarë”, faqe 12).

Pasi u takova me Presidentin M. Rasëll Ballard, Presidentin 
Veprues të Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, hodha vështrimin nga 
zyra e tij. Ai qe ulur në tryezën e tij, duke shkruar një bisedë për 
konferencën e përgjithshme. Ai është Autoriteti i Përgjithshëm me 
qëndrimin më të gjatë në detyrë në Kishë – që u mbështet në Ku-
orumin e Parë të Të Shtatëdhjetëve në vitin 1976. Ai dukej i lodhur 
dhe plot energji në të njëjtën kohë. Sapo më kishte pyetur: “Si je?”, 
e ndjekur nga këshilla dashamirëse: “Mos e sfilit veten”. I ardhur 
nga dikush, i cili ka pranuar një thirrje që vërtet ta kalojë tërë jetën 
në shërbimin e Zotit, ky shkëmbim fjalësh pati një domethënie të 
madhe për mua.

Të Dymbëdhjetët janë thirrur “të rregull[ojnë] të gjitha punët e 
[Kishës] në të gjitha kombet” (Doktrina e Besëlidhje 107:33). Por kur 
ti je me ta, përqendrimi i tyre kalon nga një Kishë mbarëbotërore 
tek individi që është përballë tyre. Ata erdhën në thirrjet e tyre nga 
pozicione që mendohen si shumë të rëndësishme nga bota, por 
prapëseprapë, kur u largova nga zyrat e tyre, fjalët për t’i përkufizu-
ar ata ishin gjithmonë të njëjtat – të përulur e dashamirës.

Presidenti Ballard më tha: “Nganjëherë e pyet veten: ‘Si ka 
mundësi që jam këtu me këta burra të mrekullueshëm?’” Më pas 
ai dëshmoi: “Gjithçka për shkak të qiellit”. Shpresoj se ju pëlqen ky 
vështrimi i shpejtë në thirrjen e një apostulli.

Nga Sara Xhejn Uivër
Redaktore te Lajmet e Kishës

Trashëgimia Jonë 
e Vazhdueshme si 
Pionierë

20

Një Model Më i 
Shenjtë Shërbimi
Plaku Patrik Kiëron

22

Ne Jemi Dëshmitarë:  
Dymbëdhjetë Apostujt Sot

Sara Xhejn Uivëri dhe  
Xhejson Suenseni

12

Si Mund të  
Krijojmë një Kulturë  

Përfshirjeje në Kishë?

8
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Rinia

50
Ai ka nevojë për ndihmën e Zotit për 
ta ndjekur universitetin; puna është 
gëzim, jo një detyrë e mërzitshme; 
ju mund të jeni një dëshmitar i 
Krishtit; shkretëtira 
bëhet një parajsë 
shpirtërore; një letër 
është dhurata më e 
mirë; dhe se çfarë 
do të gjeni në Librin 
e Mormonit.

Fëmijët

Miku
Mëso se si ta përhapësh ungjillin 
me dashuri. Lexo rreth anëtarëve 
që jetojnë në Kam‑
boxhë. Vendos se 
çfarë do të thotë 
për ty të jesh një 
i/e krishterë.

Në Kapak
Krishti Duke Shuguruar 
Dymbëdhjetë Apostujt, 
nga Harry Anderson.

Pjesët
Përmbajt ja

5 Feja: Një Bekim për 
Jetën dhe Komunitetet 
Tona
Feja ndikon jo vetëm te 
shpirti ynë por gjithashtu 
edhe në komunitetin, 
shëndetin dhe marrë‑
dhëniet tona.

6 Portrete Besimi:  
Iona Uikaira – Kaikohe,  
Zelandë e Re
Iona e ka kuptuar rën‑

dësinë e mbajtjes së standardeve të saj. Ajo është në gjendje të marrë 
vendimet e duhura ndërsa përqendrohet te Shpëtimtari.

8 Parimet e Dhënies së Shërbesës:  
Si Mund të Krijojmë një Kulturë Përfshirjeje në Kishë?
Ndërsa kultivojmë një sjellje të përfshirjes, ne mund të ndryshojmë 
jetën e atyre që mund të jenë të vetmuar.

12 Ne Jemi Dëshmitarë: Dymbëdhjetë Apostujt Sot
Nga Sara Xhejn Uivëri dhe Xhejson Suenseni
Apostujt bashkëkohorë shprehin mendimet e tyre mbi thirrjen  
e tyre të shenjtë.

20 Trashëgimia Jonë e Vazhdueshme si Pionierë
Si mund ta nderoni dhe tregoni trashëgiminë tuaj pioniere?

22 Një Model Më i Shenjtë Shërbimi
Nga Plaku Patrik Kiëron
Dhënia e shërbesës është një nga tiparet përcaktuese të anëtarëve të 
Kishës. Shihni se si ju mund t’i rritni aftësitë tuaja për t’u dhënë shërbesë 
të tjerëve.

28 Mblidhni një Kompani
Në këtë ekstrakt para botimit të librit Shenjtorët vëllimi 2,  
anëtarët e hershëm të Kishës përgatiten për të shkuar në Perëndim.

32 Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme:
Premtimi i saj ndaj një fëmije bëhet një bekim; lutja sjell paqe gjatë  
një sprove familjare; një çast shqetësues zëvendësohet me ëmbëlsi; 
këmbëngulja e tij çon në njohuri.

36 Bekimet e Mbështetjes te Vetja:  
Gjashtë Hapa për të Fituar një Vend Pune
Nga Bruno Vasel III
Këtu janë gjashtë hapa të thjeshtë për të gjetur dhe fituar një vend  
pune që u përshtatet aftësive tuaja.

Të Rinjtë në Moshë Madhore

42
Përvojat vetjake të atyre që janë 
kthyer herët në 
shtëpi nga misionet 
e tyre, tregojnë se ju 
mund ta kaloni këtë 
fazë me ndihmën e 
Shpëtimtarit.

Lexime të Shpejta
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ARTIKUJT E PARAQITUR VETËM  
NË FORMATIN ELEKTRONIK

VIHUNI NË KONTAKT ME NE
Dërgojini me postë elektronike pyetjet dhe  
përshtypjet tuaja te liahona@ldschurch.org.

Dorëzojini historitë tuaja besimnxitëse te  
liahona.lds.org ose postojini te:
Liahona, flr. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Liahona në Formatin Elektronik

GJENI MË SHUMË
Në programin kompjuterik Gospel Library  
[Biblioteka e Ungjillit] dhe te liahona .lds .org,  
ju mund:

• Të gjeni botimin e tanishëm.

•  Të zbuloni përmbajtje që janë vetëm në formatin 
elektronik.

• Të kërkoni botime të mëparshme.

• Të dorëzoni historitë dhe përshtypjet tuaja.

• Të abonoheni ose të bëni abonim për dhuratë.

•  Të përmirësoni studimin me anë të mjeteve 
elektronike.

•  Të shpërndani artikuj dhe materiale filmike 
të parapëlqyera.

• Të shkarkoni ose shtypni artikujt.

• Të dëgjoni artikujt tuaj të parapëlqyer.

liahona .lds .org facebook .com/ liahona Programi kompjuterik 
Gospel Library  

Përkrahja e Misionarëve që Vijnë Herët në Shtëpi
Nga Dr. i Shkencave Kevin Theriot
Misionarët e kthyer herët në shtëpi kanë nevojë  
për dashurinë dhe mirëkuptimin tuaj.

Mposhtja e Shkurajimit
Nga Shërbimet për Mbështetjen te Vetja
Jeta është plot sfida. Por ka gjithmonë një mënyrë  
për të gjetur gëzim dhe shpresë sërish.

[Biblioteka e Ungjillit]
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“RRETH NJË E TRETA  
E TYRE KA MË SHUMË 
GJASA . . . TË THOTË 
SE ËSHTË SHUMË I/E 
LUMTUR.” 6

KANË PËRQINDJE MË 
TË ULËT TË DEPRE‑
SIONIT DHE MË PAK 
ANKTH.7

PRIREN TË JETOJNË 
SHTATË VJET MË 
SHUMË SESA NJE‑
RËZIT QË NUK JANË 
FETARË.8 ◼

KA MË SHUMË GJASA 
TË DALIN VULLNETARË,1 
TË BËJNË BAMIRËSI,2 
DHE T’I BASHKOHEN 
KLUBEVE E GRUPEVE.3

KANË “MARRËDHËNIE 
[MË TË SHËNDETSHME] 
SHOQËRORE DHE 
MARTESA MË TË STA‑
BILIZUARA” SI EDHE 
RRJETE SOCIALE TË 
ZGJERUARA.4

“JANË MË TË PRIRUR TË 
MARTOHEN DHE KA MË 
PAK GJASA TË SHKURO‑
RËZOHEN [DHE ATA] 
SHPREHIN SHKALLË MË 
TË LARTË KËNAQËSIE 
ME BASHKËSHORTËT 
E TYRE.” 5

Besimi dhe feja janë një pjesë 
thelbësore e identitetit tonë. 
Besimi ynë, dhe feja në përgji-
thësi, ndikojnë në jetën tonë 
të përditshme. Studiues të 

shumtë të sekteve të krishtera dhe feve 
të tjera kanë zbuluar se besimtarët janë 
më të shëndetshëm dhe kanë më shumë 
gjasa të ndihmojnë në komunitetet e tyre. 
Gjetjet e kërkimeve që paraqiten këtu janë 
thjesht një model i mënyrave të shumta 
se si feja e përmirëson jetën tonë:
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F E J A :  
Një Bekim për Jetën dhe Komunitetet Tona

SHËNIME
 1. Shih Arthur C. Brooks, Gross National 

Happiness: Why Happiness Matters for 
America – and How We Can Get More of It 
(2008), f. 52.

 2. Shih Rodney Stark, America’s Blessings: 
How Religion Benefits Everyone, Including 
Atheists (2012), f. 4.

 3. Shih Robert D. Putnam, Bowling Alone 
(2000), f. 66–67.

 4. Tyler J. VanderWeele, “Does Religious 
Participation Contribute to Human  
Flourishing?” Big Questions Online,  
14 janar 2017, bigquestionsonline.com.

 5. Stark, How Religion Benefits Everyone, f. 4.
 6. Brooks, Gross National Happiness, f. 48.
 7. Shih Andrew Sims, Is Faith Delusion?  

Why Religion is Good For Your Health 
(2009), f. 220.

 8. Stark, How Religion Benefits  
Everyone, f. 4, 106–107, 111.

K o m u n i t e t i

M
a r r ë d h ë n i e t

S h ë n d e t i

N J E R Ë Z I T  
F E TA R Ë :
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P O R T R E T E B E S I M I

Iona Uikaira
Kaikohe, Zelandë e Re

Megjithëse përballet me sfida si një oficere 
burgu, Iona gjen forcë dhe qëndron e qetë 
nëpërmjet besimit te Jezu Krishti.
CHRISTINA SMITH, FOTOGRAFE

MËSO MË SHUMË
Presidenti Tomas S. Monson 
(1927–2018) dha mësim 
për rëndësinë e të qenit një 
shembull për këdo përreth 
nesh në lds .org/ go/ 7197.
Gjeni më shumë histori te 
seritë “Portrete Besimi” në 
lds .org/ go/ 18.

Kam zbuluar se kur njerëzit në mjedisin e 
punës e dinë se ti je një anëtar/e i/e Kishës, 
ata do të kenë respekt për ty dhe Kishën 
kur shohin se ti nuk i ul standardet e tua 
për shkak të mjedisit ku je. Ja pse është e 
rëndësishme për mua që të përpiqem të 
jem një shembull i mirë i shenjtorëve të 
ditëve të mëvonshme.

Në çdo situatë, mendoj: “Si do donte 
Shpëtimtari që të sillesha?” ose “Si do të 
donte Ai që ta përballoja këtë gjë?” Nga të 
gjitha përvojat e mia, përpiqem të siguro‑
hem se veprimet e mia pasqyrojnë atë që 
do të bënte Shpëtimtari. Kjo më ndihmon 
të jem më e arsyeshme dhe shumë më e 
qetë, madje në gjithë kaosin e një mjedisi 
të vështirë pune.
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Kur shohim përreth në lagjet dhe degët tona, ne shohim njerëz që duket sikur për‑
shtaten me lehtësi. Ajo që nuk kuptojmë është se, edhe mes atyre që duket sikur 
përshtaten, ka shumë që ndihen të mënjanuar. Për shembull, kohët e fundit një 

studim zbuloi se gati gjysma e të rriturve në Shtetet e Bashkuara raportuan se ndihe‑
shin të vetmuar, të harruar apo të izoluar nga të tjerët.1

Është e rëndësishme të ndihemi të përfshirë. Është një nevojë njerëzore themelore 
dhe, kur ndihemi të përjashtuar, kjo të lëndon. Mënjanimi mund të prodhojë ndjenja 
trishtimi ose zemërimi.2 Kur kemi ndjesi sikur nuk përkasim diku, kemi prirjen të 
kërkojmë një vend ku ndihemi më rehat. Ne duhet ta ndihmojmë çdokënd që ta ndiejë 
se i përket kishës.

T’i Përfshijmë Ashtu si Shpëtimtari
Shpëtimtari ishte shembulli i përsosur i vlerësimit dhe përfshirjes së të tjerëve. Kur 

i zgjodhi Apostujt e Tij, Ai nuk i kushtoi vëmendje pozitës shoqërore, pasurisë apo 
një profesioni të ngritur. Ai e vlerësoi gruan samaritane te pusi, duke i dëshmuar asaj 
për hyjnueshmërinë e Tij, pavarësisht faktit se judenjtë i përçmonin samaritanët (shih 
Gjoni 4). Ai shikon zemrën dhe nuk është i anshëm (shih 1 Samuelit 16:7; Doktrina e 
Besëlidhje 38:16, 26).

Shpëtimtari tha:
“Po ju jap një urdhërim të ri: ta doni njëri‑tjetrin; sikurse unë ju kam dashur, ashtu 

edhe ju ta doni njëri‑tjetrin.
Prej kësaj do t’ju njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi, nëse keni dashuri për  

njëri‑tjetrin” (Gjoni 13:34–35).

Çfarë Mund të Bëjmë Ne?
Ndonjëherë është e vështirë ta kuptosh a ndihet i mënjanuar dikush. Shumica e nje‑

rëzve nuk e thonë – të paktën jo kaq hapur. Por me një zemër plot dashuri, udhërrëfimin 

Parimet e Dhënies së Shërbesës

Si Mund të 
Krijojmë një Kulturë 
Përfshirjeje në Kishë?
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TREGONI  
PËRVOJAT TUA JA
Na i dërgoni përvojat  
tuaja teksa u keni dhënë  
shërbesë të tjerëve ose  
ju është dhënë shërbesë.  
Shkoni te liahona .lds .org  
dhe klikoni te “Submit  
an Article or Feedback” 
[“Dërgoni një Artikull ose 
Lini një Përshtypje”].

e Frymës së Shenjtë dhe një përpjekje  
për të qenë të vetëdijshëm, ne mund ta 
dallojmë kur dikush nuk ndihet i përfshirë 
në mbledhjet dhe veprimtaritë e Kishës.

Shenja të Mundshme kur Dikush  
Ndihet i Përjashtuar:

• Gjuha e trupit është e ngurtë, të tillë 
si krahët janë të mbledhura pranë 
trupit ose i mban sytë poshtë.

• Ulet në pjesën e prapme të klasës  
ose ulet vetëm.

• Nuk merr pjesë në Kishë ose nuk 
merr pjesë rregullisht.

• Largohet nga mbledhjet ose veprim‑
taritë më herët.

• Nuk merr pjesë në biseda ose mësime.

Këto mund të jenë shenja të emocioneve 
të tjera gjithashtu, të tilla si drojë, ankth ose 
të qenit në siklet. Anëtarët mund të ndihen 
“ndryshe” kur janë anëtarë të rinj të Kishës, 
janë nga një vend apo kulturë tjetër, ose 
kanë përjetuar një ndryshim traumatik në 
jetë kohët e fundit, të tillë si shkurorëzim, 
vdekje të një pjesëtari të familjes ose kthi‑
min herët nga misioni.

Pavarësisht nga arsyeja, ne nuk duhet  
të ngurrojmë që t’ua shtrijnë dorën e 
ndihmës me dashuri. Ajo që themi dhe ajo 
që bëjmë, mund të krijojë një ndjesi se të 
gjithë janë të mirëpritur dhe se kemi nevojë 
për të gjithë.

Nuk është përherë e lehtë të ndihemi 
rehat përreth njerëzve që janë të ndryshëm 
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Të Bekuar nga Përfshirja
Kristel Fehter u shpërngul në një vend tjetër pasi lufta e 

shkatërroi vendin e saj. Ajo nuk e fliste mirë gjuhën dhe nuk 
njihte askënd në lagjen e saj të re, kështu që në fillim u ndje e 
izoluar dhe e vetmuar.

Si anëtare e Kishës, mori guxim dhe filloi të frekuentonte 
lagjen e saj të re. Shqetësohej se theksi i saj i rëndë do t’i 
mbante njerëzit larg që të mos flisnin me të ose do të gjykohej 
se ishte nënë e vetme.

Por ajo takoi njerëz të tjerë që i anashkaluan ndryshimet 
e saj dhe e mirëpritën në komunitetin e tyre të miqve. Ata 
e ndihmuan me dashuri dhe shpejt ajo e gjeti veten të an‑
gazhuar duke ndihmuar për të dhënë mësim në një klasë 
Filloreje. Fëmijët ishin shembuj të shkëlqyer të pranimit dhe 
ndjenja se ata e donin dhe kishin nevojë për të, e forcoi besi‑
min e saj dhe e ndihmoi që ta rindizte përkushtimin e saj të 
përhershëm ndaj Zotit.

• Mos u ulni përherë me të njëjtët njerëz në kishë.

• Shihni përtej pamjes së jashtme të njerëzve për të 
parë personin e vërtetë. (Për më shumë informacion 
mbi këtë temë, shih “Ministering Is Seeing Others as 
the Savior Does”, Liahona, qershor 2019, f. 8–11.)

• Përfshijini të tjerët në biseda.

• Ftojini të tjerët të jenë pjesë e jetës suaj. Ju mund  
t’i përfshini ata në veprimtari që tashmë jeni duke 
i planifikuar.

• Gjeni dhe ndërtoni mbi interesa të përbashkëta.

• Mos ia kurseni dikujt miqësinë vetëm sepse ai/ajo 
nuk i përmbush pritshmëritë tuaja.

• Kur shihni diçka unike te një person, interesohuni 
për këtë, në vend që ta anashkaloni ose shmangni atë.

• Shprehni dashuri dhe bëni përgëzime të çiltra.

• Gjeni kohë për të menduar rreth asaj se çfarë do të 
thotë vërtet kur themi se Kisha është për çdokënd, 
pavarësisht nga ndryshimet e tyre. Si mund ta bëjmë 
këtë një realitet?

Disa Mënyra se si të Jemi Përfshirës e Mikpritës
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VËNIA NË PRAKTIKË
Motra Linda K. Barton, ish‑Presidente e Përgjithshme e 
Shoqatës së Ndihmës, dha mësim: “Së pari vëzhgoni, pastaj 
shërbeni” (Liahona, nëntor 2012, f. 78). Ndjekja e kësaj këshille 
mund të na ndihmojë të krijojmë lagje dhe degë ku çdokush 
është i përfshirë dhe për të cilin ndihet nevoja. Ja tek janë 
disa ide shtesë për t’u marrë parasysh:

• Kur hyjmë në ndërtesat e kishës sonë, ne mund të 
shohim përreth dhe të vëzhgojmë atë që Zoti do 
të donte që ne ta sillnim në rrethin tonë të miqësisë 
atë ditë.

• Ndonjëherë ne i shmangim ata që janë të ndryshëm 
nga ne ose ata që po kalojnë një kohë të vështirë, 
ngaqë kemi frikë se themi gjënë e gabuar. Kjo mund 
t’i bëjë ata të ndihen të izoluar, duke e pyetur veten 
se përse askush nuk u flet atyre. Uluni pranë tyre, 
shprehni dashuri dhe bëni pyetje të çiltra. Pyetini 
rreth përvojës së tyre me sfidat që kanë dhe mëny-
rës se si mund t’i ndihmoni.

• Në bisedat tona dhe në mësimet tona të së dielës,  
ne mund të zgjedhim të përdorim shembuj që 
tregojnë se individët dhe familjet në një mori 
situatash mund ta jetojnë ungjillin dhe t’u gëzohen 
bekimeve.

• Anëtarët e klasës mund të bekohen së tepërmi kur 
mësuesit përfshijnë anëtarë nga një shumëlloj‑
shmëri moshash, kombësish dhe situatash fa‑
miljare. Ne kemi shumë për të mësuar nga anëtarët 
e shumtë besnikë të Kishës, të cilët kanë përvoja të 
ndryshme nga tonat.

• Mësuesit mund të krijojnë një vend të sigurt ku të 
gjithë tregojnë përvojat e tyre rreth të jetuarit të un-
gjillit. Kurdoherë që thuhet një koment, një mësues 
mund të përgjigjet pozitivisht ndaj diçkaje që 
është paraqitur. Anëtarët e klasës do të kenë pastaj 
më shumë gjasa të ndiejnë vetëbesim dhe rehati për 
të shprehur mendimet e tyre.ZBULONI MË SHUMË

Për më shumë ide, lexoni “We Can Do Better: Welcoming Others 
into the Fold”, Liahona, shtator 2017.

nga ne. Por me praktikë, ne mund të përmirësohemi për të 
gjetur vlera te ndryshimet dhe ta vlerësojmë ndihmesën unike 
që sjell çdo njeri. Siç dha mësim Plaku Diter F. Uhtdorf,  
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, ndryshimet tona  
mund të na ndihmojnë të bëhemi një popull më i mirë, më i 
lumtur: “Ejani, na ndihmoni të ndërtojmë dhe forcojmë një 
kulturë shërimi, mirësie dhe mëshire kundrejt të gjithë fëmi‑
jëve të Perëndisë” 3. ◼
SHËNIME
 1. Shih Alexa Lardieri, “Study: Many Americans Report Feeling Lonely, 

Younger Generations More So”, U.S. News, 1 maj 2018, usnews.com.
 2. Shih Carly K. Peterson, Laura C. Gravens dhe Eddie Harmon‑Jones, 

“Asymmetric Frontal Cortical Activity and Negative Affective Responses 
to Ostracism”, Social Cognitive and Affective Neuroscience, vëll. 6, nr. 3 
(qershor 2011), f. 277–285.

 3. Diter F. Uhtdorf, “Beso, Duaj, Bëj”, Liahona, nëntor 2018, f. 48–49.
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Nga Sara Xhejn Uivëri dhe Xhejson Suenseni
Lajme të Kishës

Në 189 vite që prej organizimit të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të  
Mëvonshme, 102 burra janë thirrur të shërbejnë si anëtarë të Kuorumit të Dymbëdhjetë 
Apostujve. Edhe pse Zoti ka urdhëruar shumë ndryshime në Kishë që prej asaj kohe, 

detyrat themelore të një Apostulli mbeten të njëjta.
Nga zyra e tij pranë Sheshit të Tempullit, Presidenti M. Rasëll Ballard, Presidenti Veprues i 

Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, foli për mandatin shpirtëror që iu dha Apostujve për të 
dëshmuar për Shpëtimtarin në mbarë globin, për lidhjen e veçantë që ata kanë me misionarët, 
dhe për disa ide të gabuara që ka zakonisht rreth të qenit “apostull, shikues dhe zbulues”. Kur 
e pyetën a kishte anëtarë të tjerë të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, të cilët ai do t’i reko‑
mandonte që të flisnin për thirrjen e tyre të shenjtë si pjesë e këtij artikulli, Presidenti Ballard 
u përgjigj me të shpejtë: “Po. Të gjithë ata.”

Ne Jemi Dëshmitarë:  
Dymbëdhjetë Apostujt Sot
Apostujt bashkëkohorë shprehin mendimet e tyre mbi thirrjen 
e tyre të shenjtë.
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Apostujt e sotëm përballen me sfida shumë të mëdha. Ata 

u shërbejnë bashkësive në mbarë botën, të cilat po vihen në 
provë nga trazirat politike, shkatërrimi i familjes, trysnitë e 
pareshtura të mediave shoqërore dhe nga pasiguritë ekono‑
mike. Është e rëndësishme që Apostujt t’i kuptojnë sfidat dhe 
rrethanat me të cilat përballen anëtarët.

Si udhëheqës të Kishës, Apostujt duhet t’i njohin njerëzit 
dhe rrethanat e tyre që të jenë në gjendje t’u shërbejnë më 
mirë atyre.

“Kemi nevojë të mësojmë për gjërat që ndikojnë në jetën  
e njerëzve”, tha Plaku Ulises Soares. “Apostujt kanë nevojë 
të jenë në një proces vazhdueshëm të të mësuarit, të bërjes 
së pyetjeve dhe të marrjes së frymëzimit e zbulesës.”

Sado e rëndësishme që është të qenit në harmoni me atë 
që përballen anëtarët, është akoma edhe më e rëndësishme që 
Apostujt ta dëgjojnë me kujdes zërin udhërrëfyes të Perëndisë 
dhe të jenë në harmoni me vullnetin e Zotit, tha Presidenti 
Ballard. “Kjo është Kisha e Zotit dhe sfida jonë kryesore është 
të sigurohemi se jemi në harmoni me mënyrën se si Ai do të 
donte që ne të punojmë në mbretërinë e Tij këtu në tokë”, tha 
Presidenti Ballard.

Dëshmitarë të Veçantë
Teksa secili Apostull flet për thirrjen e tij, shpejt bëhet 

e qartë se çështjet administrative nuk janë shqetësimi i tyre 
kryesor. Përgjegjësia e tyre kryesore është saktësisht e njëjta 
me atë që ka qenë gjithmonë – ata duhet të jenë “dëshmitarë 
[të] veçantë të emrit të Krishtit në gjithë botën” (Doktrina e 
Besëlidhje 107:23).

Udhëzimi i fundit i Shpëtimtarit drejtuar Apostujve të Tij 
(shih Mateu 28:19–20) ishte të shkonin përpara “për të dhënë 
mësim, për të dëshmuar, për të pagëzuar dhe për ta ndërtuar 
e forcuar Kishën e Tij”, tha Presidenti Ballard.

Sot mandati i Apostujve nuk ka ndryshuar. “Para së gji‑
thash, gjatë gjithë kohës, ne jemi dëshmitarë të realitetit të 
gjallë të Zotit Jezu Krisht”, tha Plaku Dejvid A. Bednar. “Ne 
nuk jemi administratorë; ne jemi shërbestarë të ungjillit të 
Jezu Krishtit.”

Apostujt janë porositur “të jenë dëshmitarë udhëtues”,  
të cilët shkojnë në “të gjithë botën”, tha Plaku Xhefri R.  
Holland. “Ne duam që edhe njësia më e largët e kësaj Kishe, 
duke folur nga pikëpamja gjeografike, të ndiejë se ka një 
lidhje shumë të ngushtë midis tyre dhe profetit të Zotit”, 
tha ai. “Shpesh thuhet: ‘Kisha e bën botën të duket shumë 
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e vogël’. Në rastin e kontaktit apostolik, ne shpresojmë që 
kjo të jetë gjithmonë kështu.”

Shtrirja te Çdo Kunj
Plaku Kuentin L. Kuk shpjegoi se gjatë një periudhe katër‑

vjeçare, çdo kunj dhe lagje, distrikt dhe degë, në Kishë ka një 
anëtar të Të Dymbëdhjetëve që vjen dhe takohet me udhëhe‑
qësit e saj – dhe i trajnon ata lidhur me përparësitë profetike.

“Konferencat e udhëheqjes na kanë lejuar që të përmbu‑
shim mandatin tonë doktrinor për të ‘ngrit[ur] . . . kishë[n] 
dhe rregullimin e gjithë punëve të saj në të gjitha kombet’ 
[Doktrina e Besëlidhje 107:34] nën udhëheqjen e Presidencës 
së Parë”, tha ai.

Bashkërisht, përvojat e pasura dhe të thella mësimore  
nga anëtarët e Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve ndih‑
mojnë për t’i udhëhequr këta udhëheqës vendorë, ndërsa  
marrin vendime të rëndësishme për t’i nxitur dhe mbështetur 
anëtarët gjatë sfidave të tyre, tha Plaku Bednar.

“Ndërsa shkojmë në vende të ndryshme, ne e ndiejmë mirë‑
sinë e anëtarëve”, tha Plaku Gerit W. Gong. “Ne dëgjojmë për‑
vojat dhe mësojmë gjëra që na ndihmojnë të kuptojmë ndërsa  
këshillohemi së bashku si kuorum për atë që po ndodh në pjesë 
të ndryshme të botës dhe në grupe të ndryshme brenda Kishës.”

Udhëtimi për në konferencat e udhëheqësve “na jep mundë‑
sinë të ndërveprojmë me njerëz të mrekullueshëm e të dashur”, 
tha Plaku Kuk. “Ne shkojmë në shtëpitë e tyre dhe kemi një 
mundësi për t’u shërbyer atyre. . . . Është dhënia e shërbesës 
ndaj shenjtorëve që i prek më thellë zemrat tona. Ne e bëjmë 
atë me udhërrëfim nga Fryma e Shenjtë e Shpëtimtari dhe me 
njohurinë e mësuar nga përvoja, disa shumë të shenjta për t’u 
treguar”, tha ai.

Për Individin
Pas 43 vjetësh si Autoritet i Përgjithshëm dhe tani në dekadën 

e tij të katërt të shërbimit në Kuorumin e Dymbëdhjetë Apos‑
tujve, detyrat e Presidentit Ballard e kanë çuar në shumicën e 
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vendeve të botës, duke e lejuar atë t’u japë shërbesë ballë për 
ballë anëtarëve dhe misionarëve të panumërt. Miliona njerëz 
i kanë dëgjuar bisedat e tij në konferencën e përgjithshme 
dhe nëpër takime shpirtërore. Por, ndërsa ai ka një përgje‑
gjësi botërore, Fryma e Shenjtë bën që ai të lidhet me indivi‑
dët dhe t’i bekojë ata. Ky paradoks në dukje është mënyra e 
Shpëtimtarit, tha ai. “Ndonjëherë marr letër nga dikush që 
thotë: ‘Isha në një mbledhje dhe ju thatë diçka që ma ndry‑
shoi jetën’. Kjo është fuqia e Frymës së Shenjtë. Zoti e admi‑
nistron deri në imtësi Kishën e Tij.”

Një “numër i panumërt përvojash të këndshme dhe të 
thjeshta me anëtarët e Kishës anembanë botës” e karakteri‑
zojnë shërbimin apostolik, tha Plaku Bednar. “Zoti dërgon 
një anëtar të Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve në vende të 
posaçme në kohë të veçanta, ku ne hasim shenjtorë besnikë 
të ditëve të mëvonshme dhe të tjerë që shpesh kanë vështirësi 
ose nevojë për ngushëllim e siguri. Perëndia i drejton ato 
ndërveprime”, tha Plaku Bednar.

Plaku Ronald A. Rasband tha se pas thirrjes së tij në apos‑
tullim, mësoi se duhej t’i jepte më shumë kohë çdo veprimta‑
rie në jetën e tij, në mënyrë që të përshëndetej me anëtarët e 
Kishës dhe të tjerët. “Por nuk e bëjnë për mua”, tha ai. “Bëhet 
fjalë për respektin dhe nderimin që anëtarët e kësaj Kishe 
ruajnë për detyrën e apostullimit”.

Plaku Rasband tha se gjatë shugurimit të tij në apos‑
tullim, ai u udhëzua: “‘Ne ju vendosim në një pozicion që 
të jeni një dëshmitar i veçantë i emrit të Krishtit në të gji‑
thë botën . . . në çdo kohë dhe në çdo rrethanë’. Ato fjalë 
u përfshinë në shugurimin tim: ‘në çdo kohë dhe në çdo 
rrethanë’.”

Një Marrëdhënie e Rëndësishme
Apostujt dhe 70 000 e ca misionarë me kohë të plotë të 

Kishës kanë një marrëdhënie të shenjtë, madje të ndërvarur.
Fjala apostull vjen nga një fjalë greke që do të thotë “të 

dërgohesh”, shpjegoi Plaku Dejll G. Renland. Merreni para‑
sysh porosinë përcaktuese të Shpëtimtarit drejtuar Apostujve 
të Tij të lashtë: “Dilni në mbarë botën dhe i predikoni ungji‑
llin çdo krijese; ai që beson dhe është pagëzuar, do të jetë i 
shpëtuar” (Marku 16:15–16).

Në vijim të atij urdhri, Të Dymbëdhjetët janë “të anga‑
zhuar me drejtësi” në punën misionare dhe duke dhënë 
mesazhin e ungjillit, tha Presidenti Ballard.

Ashtu si Pali i lashtë, Apostujt e sotshëm plot lutje ua 
delegojnë detyrat e tyre për ta përhapur ungjillin të tjerëve. 
Dhe, në mënyrë apostolike, misionarët dërgohen në mbarë 
globin për të dhënë mësim ungjillin e Krishtit. “Janë Të 
Dymbëdhjetët, që ushtrojnë çelësat që kanë, të cilët i cak‑
tojnë ata në misione”, tha Plaku Bednar. “Dhe kështu ne i 
dërgojmë ata.”

Zoti mbetet drejtuesi udhërrëfyes i punës misionare. Ai 
i autorizon Apostujt e Tij të gjallë, të cilët janë caktuar në 
kohë të ndryshme për të shërbyer në Këshillin Ekzekutiv të 
Misionarëve, për të komunikuar dëshirat e Tij për misionarët 
kohëplotë që punojnë në terren. Detyra të tilla administrative 
shkojnë përtej thjesht “drejtimit të organizatës”, tha Plaku 
Bednar. Apostujt mbajnë çelësat e priftërisë për mbledhjen 

Fjala apostull vjen nga një fjalë greke që do  
të thotë “të dërgohesh”. Ashtu si me Apostujt e  
hershëm, Shpëtimtari ende i dërgon Apostujt  
e Tij “në mbarë botën” (Marku 16:15–16).
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e Izraelit. “Ne po sigurojmë mbikëqyrje dhe drejtim shpir‑
tëror në mënyrë që puna të kryhet në mënyrën që dëshiron 
Zoti”, tha ai.

Plaku Diter F. Uhtdorf kryeson Këshillin Ekzekutiv të 
Misionarëve në Kishë. E vendosur mbi tryezën e tij në zyrë 
është një skulpturë e vogël prej bronzi e një dysheje misionare 
të paraqitur teksa i japin me furi biçikletave, ndoshta duke 
nxituar drejt një takimi për të dhënë mësim. Kurdoherë që 
ai e studion atë vepër bronzi, ai kujtohet për lidhjen e pathy‑
eshme mes Apostujve dhe misionarëve. “Secili prej 70 000 mi‑
sionarëve po kryen një shërbim të shenjtë dhe thirret nga Zoti 
me një letër nga profeti i Perëndisë për të qenë përfaqësues i 
Shpëtimtarit. Ata janë krahu i shtrirë i Të Dymbëdhjetëve.”

“Sa herë që kemi kohë, ne takohemi me ta”, tha Presidenti 
Ballard. “I lëmë të bëjnë pyetje. Ne përpiqemi t’i ndihmojmë 
ata të gjejnë, mësojnë, pagëzojnë e forcojnë fëmijët e Atit tonë 
Qiellor.”

Duke punuar së bashku, të dyja grupet janë dërguar për  
të përhapur lajmin e mirë të ungjillit kudo në botë. “Ne i sho‑
him misionarët kohëplotë si shokët tanë”, tha Plaku D. Tod 
Kristoferson.

Ide të Gabuara
Ndërkohë që disa vëzhgues të jashtëm mund të mendojnë 

se Kisha udhëhiqet si një korporatë, apostullimi “nuk është si 
të jesh drejtues i një biznesi; është krejt ndryshe”, tha Plaku 
Geri E. Stivenson. “Roli i një Apostulli të Zotit Jezu Krisht 
është vërtet një rol shërbestar dhe baritor.” Roli i të qenit dësh‑
mitar i Jezu Krishtit në botë “na edukon dhe na karakterizon”.

Plaku Nil L. Andersen tha se në Kuorumin e Dymbë‑
dhjetë Apostujve, nuk ka fraksione, prapaskena, apo vatra 

pushteti. Ka “opinione të ndryshme”, por “nuk ka egoizëm”.
Zoti i bashkon shumë njerëz bashkë nga profesione dhe 

formime të ndryshme, tha Plaku Andersen. Por “ata janë të 
njëllojtë në dëshminë e tyre për Shpëtimtarin dhe në përulë‑
sinë e tyre. Ata nuk kërkojnë pozitë; ata nuk po përpiqen të 
jenë personat më të mençur në dhomë. Zoti mund të punojë 
me këtë. Unë kurrë nuk kam parë askënd [tek Të Dymbëdhje‑
tët] të tregojë zemërim dhe unë kurrë nuk kam parë askënd ta 
fyejë dikë tjetër.”

Apostullimi karakterizohet nga përulësia, tha Plaku  
Uhtdorf. Thirrjet e tyre i bëjnë ata të njohur gati kudo që 
udhëtojnë, “por ne e dimë se nuk ka të bëjë me ne – ka të 
bëjë me Të. Ne po e përfaqësojmë Atë. . . . Ka të bëjë me 
madhështinë e Tij.”

Ne të Gjithë Jemi Thirrur të Shërbejmë
Pas vdekjes dhe Ringjalljes së Shpëtimtarit, Ai i udhëzoi di‑

shepujt e Tij për 40 ditë dhe pastaj u ngjit në qiell. Të mbetur 

Presidenti Ballard në Spanjë Plaku Holland në Angli Plaku Uhtdorf në Rusi

Plaku Kristoferson në Meksikë
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me një vend të lirë në Kuorumin e Dymbëdhjetë Apostujve – 
të krijuar nga tradhtia dhe vdekja e Judë Iskariotit – anëtarët 
e kuorumit u mblodhën dhe i bënë lutje Zotit.

Dy burra, Matia dhe Barsaba, u përcaktuan dhe Apostujt u 
lutën që Zoti t’iu tregonte “cilin nga këta të dy k[ishte] zgje‑
dhur . . . dhe shorti ra mbi Matian; dhe ai iu shtua të njëmbë‑
dhjetë apostujve” (shih Veprat e Apostujve 1:23–26).

Atëherë dhe tani, “të thirresh si një Apostull nuk është një 
arritje apo sukses”, shpjegoi Plaku Renland. “Nuk është një 
thirrje që fitohet. Matia, te Veprat e Apostujve, kapitulli 1, u 
përzgjodh nga Perëndia në vend të Barsabës. Perëndia nuk 
na e tregoi arsyen. Por gjëja që duhet të dimë, është se dësh‑
mia e Barsabës që e nderonte Shpëtimtarin dhe Ringjalljen 
e Tij, ishte e barabartë me atë të Matias.”

Perëndia zgjodhi, shpjegoi ai. “Nëse Barsaba përmbushte 
çfarëdo thirrje që kishte, shpërblimi i tij nuk ishte i ndry‑
shëm nga ajo që Matia do të kishte marrë, po ta lartësonte 
thirrjen e tij.”

Ashtu siç qe e barabartë dëshmia e Barsabës me dësh‑
minë e Matiasit, çdo anëtar i Kishës ka të drejtë dhe mund 
të “krijojë një marrëdhënie si ajo apostolike me Zotin”, tha 
Presidenti Ballard.

Shërbimi ndaj Zotit dhe Kishës është “një privilegj dhe 
një bekim. Është një nder”, tha Plaku Uhtdorf. “Zoti e tregon 
dashurinë e Tij për ne dhe ne mund t’ia tregojmë dashurinë 
tonë Zotit duke bërë çfarëdo gjëje që Ai na kërkon të bëjmë.”

Një Përvojë e Shenjtë
Të qenit pjesë e një këshilli të lartë udhëtues është një 

përvojë e shenjtë, tha Plaku Andersen. “Kur japim dëshmi, 
kjo dëshmi hyn në zemrën e njerëzve, pjesërisht, për shkak të 
shugurimit tonë.”

Plaku Kristoferson tha se në fillim të shërbesës së tij aposto‑
like, ai u ndje i tronditur nga pritshmëritë e perceptuara. Por 
më pas ai mori një mesazh të thjeshtë nga Zoti: “Harroje veten 
tënde dhe atë që njerëzit mund të mendojnë për ty, qoftë nëse 
u ke lënë mbresa ose zhgënjim apo çfarëdo gjëje tjetër. Thjesht 
përqendrohu tek ajo çfarë unë dëshiroj që t’ua jap atyre përmes 
teje. Përqendrohu tek ajo që unë dëshiroj që ata të dëgjojnë 
përmes teje.”

Disa vite më parë, Plaku Kristoferson po vizitonte Meridën 
në Venezuela, ku një djalë i vogël, ndoshta 7 vjeç, e pikasi për‑
mes një dritareje dhe filloi të bërtiste, “El Apostol, el Apostol!” 
(“Apostulli, Apostulli!”).

“Kjo është një ndodhi shumë e thjeshtë, por që më ilustron 
thellësinë e vlerësimit që edhe fëmijët e kanë për thirrjen”, tha 
ai. “Nuk ka të bëjë me individin që mban thirrjen. Ai fëmijë 
kishte mësuar atë nivel vlerësimi për thirrjen dhe atë që ajo 
përfaqëson.” ◼

Plaku Bednar në Peru Plaku Kuk në Argjentinë

Plaku Andersen në Brazil
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Si Mund t’i Mbështetim 
Udhëheqësit Tanë?
Nga Sara Xhejn Uivëri dhe Xhejson Suenseni
Lajme të Kishës

Në ditët plot lot pas një zjarri që shkatërroi lagje të tëra në qarkun Sonoma të 
Kalifornisë në tetor 2017, Plaku Ronald A. Rasband, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 

Apostujve, udhëtoi drejt komuniteteve të prekura për të qenë me shenjtorët e ditëve të 
mëvonshme.

Ai ishte në një mision shërbese. Ai dhe Motra Melani Rasband i ngushëlluan anëta‑
rët e prekur nga zjarri, në shtëpitë e tyre të mbledhjeve dhe në anë të shtëpive të tyre të 
djegura.

Dhe kudo ku shkoi, anëtarët dolën përpara për t’ia shtrënguar duart. Ishte një gjest 
vlerësimi. Ata e falënderuan Apostullin për mbështetjen e tij. Por çdo shtrëngim duarsh 
kumtonte një ndjenjë të përbashkët: “Unë të mbështet ty”.

Një Veprim Besimi
Mbështetja është një veprim i shenjtë që e lidh anëtarësinë e Kishës me udhëhe‑

qësit e Kishës, thotë Plaku Geri E. Stivenson. Me më shumë se 16 milionë anëtarë të 
Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, relativisht pak anëtarë 
të Kishës do të flasin ndonjëherë ballë për ballë me një Apostull ose do të shtrëngojnë 
dorën e një Apostulli. Por çdo anëtar ka mundësinë të bëjë një lidhje vetjake me këta 
dhe udhëheqës/e të tjerë/a të Kishës nëpërmjet votës së tij apo të saj formale mbësh‑
tetëse dhe veprimeve të përditshme mbështetëse, thotë Presidenti M. Rasëll Ballard, 
Presidenti Veprues i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve.

“Ne mbështetim me krahun tonë të ngritur lart, por gjithashtu me zemrat tona 
dhe veprimet tona”, thotë Plaku Gerit W. Gong. “I mbështetim udhëheqësit e Kishës 
në të njëjtën mënyrë siç e mbështetim njëri‑tjetrin. E dimë se jemi të lidhur me një 
besëlidhje.”

Lutja për Apostujt mbetet një element i çmuar i mbështetjes, thotë Plaku Ulises 
Soares. “Jemi njerëz të zakonshëm dhe Zoti na ka thirrur për diçka që është mbi kapa‑
citetin tonë. Por ne ndiejmë se mund ta arrijmë atë kapacitet ngaqë njerëzit po luten 
për ne.”

Besimi i paraprin mbështetjes dhe vazhdon pas saj, shton Plaku Soares. “Duke i  
mbështetur Apostujt, ju po e ndihmoni Shpëtimtarin të kryejë punën e Tij. Besimi  
juaj e ndihmon Zotin të kryejë atë që Ai komunikon nëpërmjet profetëve dhe zbulu‑
esve të Tij.”

“Më pëlqen shumë pamja kur krahët e djathtë ngrihen lart në formë katrore dhe 
kuptimi që ka”, thotë Plaku Xhefri R. Holland. Për Apostujt, të qenit të mbështetur 
nga anëtarët e Kishës është shpirtërisht e ngjashme me marrjen e ushqimit që të jep 

Duke zgjedhur 
të mbështetin 
Dymbëdhjetë 
Apostujt, anëtarët 
e Kishës tregojnë 
mirëbesimin e tyre 
në zotimin e secilit 
Apostull për t’iu 
bindur Shpëtimtarit.



jetë, shton ai. “Çdo zë ka vlerë dhe çdo dorë ndihmëtare do 
të mirëpritet. Askush nuk ka pse të shërbejë vetëm në Kishë, 
cilado qoftë thirrja jonë.”

Një Praktikë e Kahershme
Mbështetja e Apostujve është një praktikë e ditëve të 

mëvonshme që daton që nga Rivendosja e ungjillit të Jezu 
Krishtit. Prej ditës së parë, shenjtorët e hershëm u ftuan që të 
miratonin thirrjen e udhëheqësve të Kishës dhe t’i mbështet‑
nin në atë thirrje.

Më 6 prill 1830, Jozef Smithi dhe pasuesit e tij të sapopagë‑
zuar, u mblodhën në një shtëpi të vogël prej druri në fermën 
që i përkiste Piter Uitmer Plakut, në Fajet, në kontenë Seneka 
të Nju‑Jorkut.

Jozefi u ngrit në këmbë dhe i pyeti ata që merrnin pjesë, a 
e dëshironin organizimin e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjto‑
rëve të Ditëve të Mëvonshme.

Duke ushtruar parimin e miratimit të përbashkët, anëtarët e 
rinj i ngritën duart e tyre lart dhe e miratuan duke votuar una‑
nimisht. Pas kësaj, miratuan t’i pranonin Jozef Smithin dhe 
Oliver Kaudërin si mësuesit dhe këshilltarët e tyre shpirtërorë.

“Anëtarësimi në Kishë është një çështje shumë vetjake”, 
thotë Plaku Holland. “Çdo individ ka vlerë. Kjo është arsyeja 
përse ne funksionojmë mbi parimin e miratimit të përbash‑
kët. Ne duam që secili të ketë zë, ta shprehë vetveten dhe të 
jetë i bashkuar për të ecur përpara.”

Një Veprim që na Lartëson të Gjithëve
Kur e pranojnë thirrjen për apostullim, anëtarët e Kuorumit 

të Dymbëdhjetë Apostujve “janë të detyruar” të ndjekin vull‑
netin e Zotit, thotë Plaku Dejll G. Renland. Duke zgjedhur t’i 
mbështetin Të Dymbëdhjetët, anëtarët shfaqin mirëbesimin e 
tyre në zotimin e secilit Apostull që t’i bindet Shpëtimtarit.

Shenjtorët e ditëve të mëvonshme që ia japin votën e tyre 
mbështetëse një Apostulli individual, po mbështetin njëkohë‑
sisht Kuorumin e fuqizuar, thotë Plaku Kuentin L. Kuk.

Ai votim i shenjtë i lartëson dhe i bekon Apostujt – por i 
lartëson edhe mbështetësit, shton Plaku Kuk. “Ai i fuqizon e 
i bekon ata, dhe u jep udhërrëfim.”

Kjo do të thotë që, ashtu si anëtarët e ndikuar thellësisht 
nga zjarret në Santa‑Rosa i ofruan përkrahje të qëndrueshme 
Plakut Rasband, anëtarët në mbarë botën mund të lartësohen 
madje teksa lartësojnë çdo anëtar të Të Dymbëdhjetëve. ◼

Plaku Rasband në Indi; Plaku Stivenson në 
Hong-Kong; Plaku Renland në Brazil; Plaku 
Gong në Shangai, Kinë; Plaku Soares në 
Universitetin “Brigam Jang”.
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Trashëgimia Jonë e  
Vazhdueshme si Pionierë



TRASHËGIMIA 
E BESIMIT
“Ne duhet të sigu-
rohemi që trashë-
gimia e besimit 

që morëm prej [pionierëve] të mos 
humbasë kurrë. Le t’i prekë jeta e 
tyre heroike zemrat tona dhe veçanë-
risht zemrat e të rinjve dhe të rejave 
tona, kështu që zjarri i dëshmisë së 
vërtetë dhe dashurisë së palëkundur 
për Zotin dhe Kishën e Tij të flakë-
rojë me shkëlqim brenda secilit prej 
nesh njësoj siç bëri te pionierët tanë 
besnikë.”
Presidenti M. Rasëll Ballard, Presidenti  
Veprues i Kuorumit të Dymbëdhjetë  
Apostujve, “Faith in Every Footstep”,  
Ensign, nëntor 1996, f. 25.
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SHUMË RRETH  
PIONIERËVE TUA J
Për të mësuar rreth 
historisë dhe pionierëve 
të Kishës në vendin tuaj, 
vizitoni history .lds .org/ 
GlobalHistories.

Në korrik të vitit 1847, kompania e parë e pionierëve hyri në luginën 
e Solt‑ Lejkut pasi kishin udhëtuar përmes Perëndimit Amerikan në 
kërkim të një vendi të ri ku shenjtorët mund ta adhuronin Zotin të lirë 

prej përndjekjes. Shumë anëtarë në Amerikën e Veriut mund ta gjurmojnë tra‑
shëgiminë e tyre deri te këta paraardhës pionierë. Por për shumicën e anëta‑
rëve të Kishës në mbarë botën, trashëgimia e tyre si pionierë filloi diku tjetër, 
ose me paraardhës të tanishëm të cilët u bashkuan me Kishën ose madje edhe 
me vetë ata kur u bënë personi i parë në familjen, komunitetin ose kombin e 
tyre që e përqafuan ungjillin.

Këtë muaj, teksa kremtojmë paraardhësit tanë pionierë, mund ta pyetni 
veten: “Ku filloi trashëgimia ime e besimit? Çfarë sakrificash bënë paraardhë‑
sit e mi pionierë për t’ia përkushtuar jetën e tyre Kishës? Si mund ta nderoj 
dhe tregoj trashëgiminë e tyre? Çfarë mund të bëj për t’i ndihmuar të tjerët të 
kuptojnë dhe nderojnë vetë paraardhësit e tyre pionierë?” ◼

Në drejtim orar nga lart majtas: 

Një Grua Duke Mbajtur Libër  
Mormoni dhe Shportë Lulesh, 
nga Jubal Aviles Saenz

Duke Ndërtuar Tani për Përjetësinë, 
nga Sylvia Huege de Serville

Zgjohu, Zgjohu, Vish Rrobat e  
Bukura, nga Natalie Ann Hunsaker

Vizita, nga Chu Chu

* Joseph William Billy Johnson: 
Shenjtëri Zotit, nga Emmalee  
Rose Glauser Powell

Leximi si Familje, nga Jose Manuel 
Valencia Arellano

Një Ndalesë gjatë Udhës, nga 
Carmelo Juan Cuyutupa Cannares

Fruta e Gëzimit, nga Nanako 
Hayashi

Përveçse kur shënohet ndryshe,*  
këto figura dhe të tjera nga  
konkurset ndërkombëtare të  
artit të Muzeut Historik të Kishës 
mund të shihen në internet te  
lds .org/ go/ 71921.
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Kur isha 15 ose 16 vjeç, isha tepër i përqendruar te vetja dhe, si shumë prej nesh 
në adoleshencën tonë, isha i paqëndrueshëm, i pasigurt dhe i cenueshëm. U  
ndjeva i humbur, i ndrojtur dhe i ngathët. Nuk ndihmonte fakti që prindërit  

e mi jetonin larg në Arabinë Saudite ndërkohë që unë isha në një shkollë me konvikt  
në një pjesë të izoluar të bregdetit të Anglisë. Për sa i përket shkollës, Hoguortsi me 
Pitonin do të kishin qenë më mikpritës.

Moti i keq ishte i zakonshëm përgjatë atij bregdeti, por një dimër, një stuhi veçanë‑
risht e fuqishme fryu përmes Detit Irlandez me erëra të forta që kishin fuqinë e uraga‑
nit. Gati 5 000 shtëpi u përmbytën, ushqimet po mbaroheshin dhe njerëzit mbetën të 
izoluar, pa energji elektrike apo mjete për t’i ngrohur e ndriçuar shtëpitë.

Kur përmbytja filloi të pakësohej, shkolla na dërgoi që të ndihmonim për pastrimin. 
U habita që përjetova një shkatërrim të tillë natyror kaq pranë vetes. Kudo kishte ujë 
e baltë. Fytyrat e njerëzve që ishin përmbytur, ishin të zbehta e të pikëlluara. Ata nuk 
kishin fjetur për ditë të tëra. Unë dhe shokët e mi të shkollës iu futëm punës, duke i 
zhvendosur plaçkat e lagura në katet më sipër dhe duke hequr tapetin që ishte prishur 
nga përmbytja.

Por ajo që më goditi më shumë, ishte atmosfera shoqërore që u krijua. Pati një ndje‑
një të mrekullueshme, të përzemërt midis njerëzve të bashkuar nga një kauzë e denjë 
në rrethana sfiduese. Më vonë reflektova se të gjitha ato ndjenja pasigurie, të cilat 
zakonisht zinin kaq shumë vend në mendimet e mia si adoleshent, u larguan teksa 
u përfshiva në këtë përpjekje të madhe për t’i ndihmuar fqinjët tanë.

Zbulimi se ndihma për të tjerët ishte ilaçi ndaj gjendjes sime të zymtë, të përqend‑
ruar te vetja, duhej të kishte qenë shndërrues. Por nuk ishte, sepse zbulimi nuk pati aq 

Nga Plaku  
Patrik Kiëron,
i Presidencës së 
Të ShtatëdhjetëveNjë Model Më i Shenjtë 

E ndjekshim Krishtin e gjallë me më shumë gatishmëri, 
me më shumë efektshmëri, teksa përpiqemi fort të 
bëhemi dishepujt e Tij të vërtetë nëpërmjet dhënies 
së shërbesës siç do ta jepte Ai.
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shumë ndikim sa duhej dhe nuk arrita të reflektoja më me maturi për atë 
që kishte ndodhur. Ajo kuptueshmëri erdhi më vonë.

Ftesa për të Dhënë Shërbesë
Po e shqyrtoja këtë gjë gjatë konferencës së përgjithshme të prillit  

2018 teksa dëgjova një thirrje të përsëritur për të dhënë shërbesë ashtu  
siç jep shërbesë Shpëtimtari – dhe ta bëjmë këtë për shkak të dashurisë, 
duke pranuar se të gjithë ne jemi fëmijë të Atit tonë Qiellor.

Ne do të shërbejmë jo ngaqë shërbimi ynë po merret parasysh dhe po 
matet, por ngaqë e duam Atin tonë në Qiell dhe nxitemi prej një qëllimi më 
të lartë e më fisnik – duke i ndihmuar miqtë tanë të gjejnë e të qëndrojnë në 
shtegun që çon drejt Tij. Ne i duam të afërmit tanë dhe u shërbejmë atyre, 
sikurse do ta bënte Jezusi nëse do të ishte në vendin tonë, duke u përpjekur 
me të vërtetë që ta përmirësojmë jetën e njerëzve dhe t’i lehtësojmë barrët 
e tyre. Kjo është mënyra se si rrjedh gëzimi dhe përmbushja afatgjatë, si 
për dhënësin dhe për marrësin, ndërkohë që përhapim frytet e njohjes dhe 
ndjesisë për vlerën tonë të pafundme dhe për dashurinë e përjetshme të 
Perëndisë për secilin prej nesh.

“Një tipar dallues i Kishës së vërtetë dhe të gjallë të Zotit do të jetë gjith‑
monë një përpjekje e organizuar, e drejtuar për t’u dhënë shërbesë fëmijëve 
individualë të Perëndisë dhe familjeve të tyre”, tha Presidenti Rasëll M. 
Nelson. “Ngaqë kjo është Kisha e Tij, ne si shërbëtorë të Tij, do t’i japim 
shërbesë individit, pikërisht siç bëri Ai. Ne do të japim shërbesë në emër 
të Tij, me fuqinë dhe autoritetin e Tij dhe me mirësinë e Tij plot dashuri.” 1

E di se, në qoftë se ia vëmë veshin kësaj thirrjeje për të dhënë shërbesë, 
ne kemi mundësinë të ngrihemi mbi vetveten; të rritemi në besim, vetëbe‑
sim e lumturi; dhe ta mposhtim përqendrimin te vetja jonë dhe ndjenjën 
e boshllëkut dhe të zymtësisë që vjen me të.

Dhënia e Shërbesës na Shndërron
Bukuria e kësaj lloj shërbese është se ajo i ndihmon të tjerët, por gjith‑

ashtu na shndërron ne duke na larguar nga shqetësimet, frika, ankthet 
dhe dyshimet tona. Fillimisht shërbimi ndaj të tjerëve thjesht na e tërheq 

vëmendjen nga vetë problemet tona, por shpejt 
ai kthehet në diçka shumë më të lartë e më të 
bukur. Ne fillojmë të përjetojmë dritë dhe paqe, 
thuajse pa e kuptuar atë. Ne qetësohemi, ndiejmë 
ngrohtësi dhe ngushëllohemi. Dhe dallojmë një 
gëzim që nuk vjen në asnjë mënyrë tjetër.

Siç e shpjegoi Presidenti Spenser W. Kimball 
(1895–1985): “Jeta e begatë, e përmendur në 
shkrimet e shenjta, është përmbledhja shpirtërore 
që arrihet duke shumëfishuar shërbimin tonë 
ndaj të tjerëve dhe duke i investuar talentet tona 
në shërbim të Perëndisë dhe të njeriut.” Ai shtoi: 
“Ne bëhemi më të pavarur kur u shërbejmë të 
tjerëve – vërtet, është më e lehtë ta ‘gjejmë’ veten, 
sepse ka shumë më tepër te ne për të gjetur!” 2

Një Thirrje nga Mësuesi
Kur Shpëtimtari i thirri Pjetrin, Andrean, 

Jakobin dhe Gjonin që ta ndiqnin, ndryshimi i 
drejtimit dhe përqendrimit të tyre ishte i menjë‑
hershëm: “Ata i lanë menjëherë rrjetat dhe e ndo‑
qën” (Mateu 4:20).

Por pasi Shpëtimtarin e morën prej tyre në 
mënyrën më mizore, ata u kthyen te peshkimi, 
tek ajo gjë që mendonin se e dinin. Në një rast, 
Shpëtimtari i ringjallur erdhi tek ata ndërsa 
peshkonin më kot.

“Dhe ai u tha atyre: ‘Hidhni rrjetën në anën e 
djathtë të barkës dhe do të gjeni’. E hodhën, pra, 
dhe s’mundën më ta tërhiqnin nga shumica e 
peshqve” (Gjoni 21:6).

Kjo ishte një provë se Ai jo vetëm që nuk e 
kishte humbur aspak fuqinë e Tij, por edhe një 
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pamje shumë e qartë se ata po kërkonin në vendin 
e gabuar dhe po përqendroheshin te gjëja e ga‑
buar. Teksa hëngrën peshq së bashku në bregdet, 
Shpëtimtari e pyeti Pjetrin tri herë a e donte Atë. 
Çdo herë, dhe me një ndjenjë në rritje të ankthit, 
Pjetri u përgjigj se e donte. Pas çdo përgjigjeje të 
Pjetrit, Jezusi i kërkoi Pjetrit t’i ushqente delet e 
Tij. (Shih Gjoni 21:15–17.)

Përse e pyeti Shpëtimtari Pjetrin tri herë a  
e donte ai Atë? Pjetri qe thirrur më parë për ta  
ndjekur Jezusin dhe ai ishte përgjigjur menjë‑
herë, duke e lënë pas peshkimin. Por kur Jezusi  
u mor prej tyre, Pjetri u brengos; ai u ndje i  
humbur. U kthye tek e vetmja gjë që mendonte 
se e dinte – peshkimi. Tani, Jezusi donte që 
Pjetri ta dëgjonte me të vërtetë Atë dhe ta kup‑
tonte rëndësinë e ftesës këtë herë. Atij i nevo‑
jitej që Pjetri ta kuptonte se çfarë do të thoshte 
të ishte një dishepull dhe ndjekës i Krishtit të 
ringjallur, tani që Ai nuk do të ishte më fizikisht 
përkrah tyre.

Çfarë dëshironte Zoti nga Pjetri? Ai donte që 
Pjetri t’i ushqente delet e Tij, qengjat e Tij. Kjo 
ishte puna që kishte nevojë për veprim. Pjetri 
e dalloi këtë thirrje të dhembshur, të drejtpër‑
drejtë nga Mësuesi i tij dhe Apostulli kryesues u 
përgjigj, me guxim dhe pa frikë, duke ia dhënë 
pjesën tjetër të jetës së vet shërbesës në të cilën 
ishte thirrur.

Filloni me Lutje
Ne kemi një Apostull tjetër kryesues në tokë 

sot. Presidenti Nelson po na jep juve dhe mua 
ftesën që t’i ushqejmë delet e Jezusit. Me gjithë 
shpërqendrimet përreth nesh dhe kaq shumë gjë‑
ra që janë më pak të rëndësishme, të cilat kërkoj‑
në vëmendjen tonë, sfida është që t’i përg jig jemi 
kësaj ftese dhe të veprojmë – praktikisht të bëjmë 
diçka, me të vërtetë të sjellim një ndryshim dhe 
të jetojmë ndryshe.

Pyetja juaj tani mund të jetë: “Ku të filloj?”
Filloni me lutje. Presidenti Nelson na ka 

nxitur të “shtrihe[m]i përtej aftësisë s[onë] 
të tanishme shpirtërore për të marrë zbulesë 

vetjake” 3. Pyeteni Atin tuaj në Qiell se çfarë mund të bëni dhe për kë. 
Përgjigjjuni cilësdo mbrese që merrni, pavarësisht se sa e parëndësishme 
mund të duket. Veproni sipas saj. Çdo veprim i vogël mirësie bën që ne 
të shohim tek të tjerët dhe sjell bekimet e veta. Mund të jetë një mesazh 
dashamirës, i papritur ndaj dikujt. Ndoshta është një lule, disa biskota 
ose një fjalë e mirë. Ndoshta është pastrimi i një kopshti ose lëndine, larja 
e disa rrobave, larja e një makine, kositja e barit, pastrimi i dëborës ose 
thjesht të dëgjuarit.

Sikurse Motra Xhin B. Bingham, Presidente e Përgjithshme e Shoqatës 
së Ndihmës, ka thënë: “Nganjëherë ne mendojmë se duhet të bëjmë diçka 
madhështore dhe heroike që të ‘llogaritet’ si shërbim ndaj të afërmve tanë. 
Sidoqoftë, veprime të thjeshta të shërbimit mund të kenë një ndikim të 
thellë tek të tjerët – si edhe te ne vetë.” 4

Ju mund të ngurroni për ta hedhur hapin e parë, të bindur se nuk keni 
kohë ose nuk mund të sillni vërtet një ndryshim, por ju do të mahniteni 
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se çfarë mund të bëjë edhe diçka e vogël. Presidenti Nelson ka paraqitur 
një model më të lartë e më të shenjtë të shërbimit për ju dhe mua. Kur të 
reagojmë, ne do të zbulojmë se sa përmbushës, çlirues dhe qetësues është 
ai për ne dhe mënyrën se si mund të jemi shtysë për të sjellë ndryshim e 
ngushëllim në jetën e të tjerëve.

Me raste, të tilla si ato pas përfundimit të një misioni, ne mund të tundo‑
hemi të themi: “Epo, e bëra. Le të shërbejë dikush tjetër. Kam nevojë për 
pushim.” Por dhënia e vërtetë e shërbesës nuk ndalon. Është një mënyrë 
jetese. Ne mund të bëjmë një ndërprerje nga veprimtaritë tona të rregullta 
dhe pushimet për t’u shplodhur dhe përtërirë, por përgjegjësia jonë besë‑
lidhëse për ta dashur njëri‑tjetrin siç na ka dashur Ai ne dhe për t’i ushqyer 
delet e tij, nuk ka ndërprerje.

Shërbesa e Kishës Mbarëbotërore
Jam shumë krenar që i përkas një Kishe që e vë në praktikë dhënien  

e shërbesës. Vetëm në 2017‑ën, anëtarët tanë dhuruan mbi 7 milionë orë  
pune vullnetare duke rritur, korrur dhe shpërndarë ushqim për të varfrit  
e nevojtarët. Kisha siguroi ujë të pastër për gjysmë milioni njerëz dhe 
karrige me rrota për 49 000 njerëz në 41 vende. Vullnetarët siguruan 
syze dhe shërbime të oftalmologjisë dhe trajnuan 97 000 përkujdesës 

për njerëzit që kanë probleme me shikimin në 
40 vende. Tridhjetë e tre mijë punonjës të kuj‑
desit shëndetësor u trajnuan për përkujdesje 
ndaj nënave dhe foshnjave në 38 vende. Për të 
mos i përmendur Duart Ndihmëtare ku, në vitet 
e fundit, qindra mijëra prej njerëzve tanë kanë 
dhuruar miliona orë shërbimi. Anëtarët e Kishës 
së Jezu Krishtit hidhen në veprim për t’i ndih‑
muar njerëzit e ndikuar nga fatkeqësi të mëdha 
e të vogla, si edhe për t’i përmirësuar lagjet e 
banimit dhe komunitetet e tyre.

Nisma e sapokrijuar e Kishës JustServe [Vetëm 
Shërbe], që rendit mundësi shërbimi, tashmë ka 
mbi 350 000 vullnetarë të regjistruar, të cilët kanë 
kontribuar miliona orë shërbimi në komunitetet e 
tyre vendore.5

Kjo është një Kishë veprimi. Kjo është ajo që 
bëjmë. Kjo është ajo që bëni. Qoftë ky një tipar 
përcaktues se kush jeni.

Tri Lloje Shërbimi
Do të doja të theksoja tri lloje të zgjeruara 

shërbimi në të cilat secili prej nesh ka mundësinë 
të përfshihet.

1. Lloji i shërbimit që caktohemi ose ftohemi 
ta kryejmë si përgjegjësi në kishë. Do të përpiqe‑
mi fort për llojin e shërbesës që ruhet si thesar, 
[dhe] që nuk matet, ku mendojmë, lutemi dhe i 
ndihmojmë ata për të cilët na është dhënë përgje‑
gjësia të kujdesemi.

2. Lloji i shërbimit që zgjedhim ta bëjmë 
sipas vetë dëshirës sonë. Ky është një zgjerim 
i llojit të parë, i cili do të vërshojë në të gjitha 
veprimet dhe ndërveprimet tona të përditshme, 
teksa kërkojmë në mënyrë më të vetëdijshme që 
ta harrojmë vetveten dhe të kthehemi drejt të tje‑
rëve. Nuk ka një detyrë formale, por ne nxitemi 
nga një dëshirë për ta ndjekur Krishtin, duke e 
filluar nëpërmjet të qenit më dashamirës dhe më 
të vëmendshëm ndaj njerëzve përreth nesh.

3. Shërbimet publike. Kur është e përshtat‑
shme, përfshihuni në politikë me syrin drejtuar 
te shërbimi dhe ngritja e individëve dhe komu‑
niteteve. Shmangiuni përçarjeve në politikë 
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që janë bërë kaq të polarizuara, të ashpra dhe 
shkatërrimtare nëpër komunitete, vende dhe 
kontinente. Bashkohuni me politikanë të tjerë 
që po gjejnë një kauzë të përbashkët për t’u 
sjellë shërim jetëve të turbulluara brenda vetë 
juridiksionit të tyre dhe më tej. Ju mund të jeni 
një zë baraspeshe dhe arsyeje, duke e përkrahur 
drejtësinë në të gjitha aspektet e shoqërisë. Ka 
një nevojë në rritje që ju t’ia jepni energjinë tuaj 
kësaj lloj përfshirjeje të denjë qytetare.

Ne Mund ta Ndryshojmë Vetë Botën Tonë
Kur lexojmë lajmet, mund të ndiejmë sikur 

bota po bëhet edhe më e keqe. Nëse secili prej 
nesh vepron në mënyra të mëdha e të vogla çdo 
ditë, ne mund ta ndryshojmë vetë botën tonë 
dhe atë të njerëzve përreth nesh. Teksa i shër‑
beni fqinjit tuaj dhe shërbeni me fqinjin tuaj në 
komunitetin tuaj, ju do të zini miq që kanë të 
njëjtën dëshirë si ju për të ndihmuar. Këto do 
të bëhen miqësi të forta, duke ndërtuar ura mes 
kulturave dhe besimeve fetare.

Nëse do t’i përgjigjeni ftesës për të dhënë shër‑
besë siç bën Jezusi, ju do të shndërroheni, duke u 
bërë edhe më shumë vetëmohues. Ju do të zbulo‑
ni gëzimin që vjen nga dhënia e shërbesës sipas 
mënyrës së Shpëtimtarit, duke lënë pas ankthet e 
pasiguritë tuaja dhe zymtësinë që vjen nga paaftë‑
sitë që i mendoni për veten tuaj.

Ndoshta, një emër ose një kauzë ju ka ardhur në mendje. Kjo mund të 
jetë një ftesë nga Shpirti dhe ndoshta e keni marrë atë më parë. Ndihmoni, 
vëzhgoni dhe lartësoni. Zgjidhni t’i përgjigjeni kësaj ftese dhe të luteni sot 
që të dini se çfarë mund të bëni. Kur i shihni dhe i ndieni bekimet që kjo 
ju sjell juve dhe atyre të cilëve u jepni shërbesë, ju vërtet do të doni ta bëni 
këtë një model të përditshëm.

Përpjekja jonë më e madhe dhe më e mirë është ta përhapim dritën, 
shpresën, gëzimin dhe qëllimin e ungjillit të Jezu Krishtit me të gjithë 
fëmijët e Perëndisë dhe t’i ndihmojmë ata të gjejnë shtegun drejt shtëpisë. 
Ndihma, shërbimi dhe dhënia e shërbesës ndaj tyre janë shfaq je të ungjillit 
në veprim. Teksa e bëjmë këtë një mënyrë jetese, ne do të zbulojmë se ajo 
të përmbush në mënyrë të pashoqe dhe është mënyra se si mund ta gjejmë 
paqen dhe gëzimin që mund të na ketë shpëtuar.

Kjo është mënyra se si jetoi Shpëtimtari dhe kjo është arsyeja përse Ai 
jetoi – që të siguronte balsamin e përsosur dhe shërimin përfundimtar me 
anë të dhuratës së Tij të madhërishme, të pafundme, shlyese për ju dhe për 
mua. E ndjekshim Krishtin e gjallë me më shumë gatishmëri, me më shumë 
efektshmëri, teksa përpiqemi fort të bëhemi dishepujt e Tij të vërtetë nëpër‑
mjet dhënies së shërbesës siç do ta jepte Ai. ◼

Nga një takim shpirtëror mbarëbotëror për të rinjtë në moshë madhore, “Një Tipar Dallues  
i Kishës së Vërtetë dhe të Gjallë të Zotit”, dhënë në Universitetin “Brigam Jang” – Ajdaho më  
6 maj 2018.
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M ijëra shenjtorë të ditëve të mëvonshme heshtën teksa zëri i Lusi Mek Smithit 
jehoi nëpër sallën e madhe të mbledhjes në katin e parë të tempullit thuajse 
të përfunduar të Navusë.

Ishte mëngjesi i 8 tetorit 1845, dita e tretë dhe e fundit e konferencës së vjeshtës të 
Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Duke e ditur se nuk do 
të kishte edhe shumë mundësi të tjera për t’u folur shenjtorëve – veçanërisht tani që ata 
kishin në plan të largoheshin nga Navuja për një shtëpi të re tej drejt perëndimit – Lusi 
foli me një fuqi përtej pafuqisë së trupit të një shtatëdhjetëvjeçareje.

“U bënë tetëmbëdhjetë vjet më njëzet e dy shtatorin e kaluar që kur Jozefi i nxori 
fletët nga toka”, dëshmoi ajo, “dhe u bënë tetëmbëdhjetë vjet të hënën e shkuar që kur 
Jozef Smithi, profeti i Zotit –” 1

Ajo ndaloi duke kujtuar Jozefin, birin e saj të martirizuar. Shenjtorët e pranishëm në 
dhomë e dinin tashmë se si një engjëll i Zotit e kishte udhëhequr atë drejt një grupi fle‑
tësh të arta të varrosura në një kodër të quajtur Kumorah. Ata e dinin se Jozefi i kishte 
përkthyer fletët me anë të dhuratës dhe fuqisë së Perëndisë dhe e kishte botuar analin 
si Libri i Mormonit. Prapëseprapë, sa shenjtorë në sallën e mbledhjes e kishin njohur 
vërtet atë?

Lusi mund ta mbante mend ende çastin kur Jozefi, në atë kohë vetëm njëzet e një 
vjeç, i kishte thënë për herë të parë se Perëndia ia kishte mirëbesuar fletët atij. Ajo 
kishte qenë në ankth gjithë mëngjesin, e frikësuar se ai do të kthehej nga kodra duar‑
bosh, ashtu siç qe kthyer katër vitet e mëparshme. Por kur mbërriti, ai e qetësoi shpejt. 
“Mos ki merak”, i kishte thënë ai. “Çdo gjë është në rregull.” Ai më pas i la në duar 
interpretuesit që Zoti ia kishte dhënë për përkthimin e fletëve, të mbështjella në një 
shami, si provë që ia kishte dalë ta merrte analin.

Mblidhni një Kompani
Shënim i redaktorit: Ky është një fragment i kapitullit 1 nga Saints, No Unhallowed Hand 

[Shenjtorët, Asnjë Dorë e Pashenjtëruar], vëllimi i 2‑të i serisë Shenjtorët. Vëllimi 1, 
Standardi i së Vërtetës i nxjerrë vitin e kaluar, përfundoi me shenjtorët e parë të ditëve  

të mëvonshme që i kishin marrë dhurimet [indaumentet] e tyre në Tempullin e Navusë  
dhe po bëheshin gati të largoheshin nga Navuja për të udhëtuar drejt perëndimit.

K a p i t u l l i  1

SH
EN

JTO
RË

T:
 S

TA
ND

AR
DI

 I 
SË

 V
ËR

TE
TË

S, 
N

G
A 

G
RE

G
 N

EW
BO

LD



30 L i a h o n a

Në atë kohë kishin qenë vetëm një grusht besimtarësh, 
shumica prej tyre pjesëtarë të familjes Smith. Tani mbi një‑
mbëdhjetë mijë shenjtorë nga Amerika e Veriut dhe Europa 
jetonin në Navu, Ilinois ku Kisha ishte grumbulluar gjashtë 
vjetët e fundit. Disa prej tyre ishin të rinj në Kishë dhe nuk  
kishin pasur mundësi ta takonin Jozefin ose vëllanë e tij  
Hajrëm përpara se një turmë t’i qëllonte me armë e t’i vriste 
të dy burrat në qershor të vitit 1844.2 Kjo ishte arsyeja pse Lusi 
dëshironte të fliste për të vdekurin. Ajo donte të dëshmonte 
për thirrjen profetike të Jozefit dhe rolin e familjes së saj në 
Rivendosjen e ungjillit përpara se shenjtorët të shkonin larg.

Për më shumë se një muaj, turmat vetëgjykuese po u vinin 
zjarrin shtëpive dhe sipërmarrjeve të shenjtorëve në ngulimet 
aty pranë. Duke pasur frikë për jetën e tyre, shumë familje 
ishin arratisur drejt sigurisë relative në Navu. Por turmat veç 
sa fuqizoheshin më tepër e bëheshin më të organizuara me 
kalimin e javëve dhe shpejt, midis tyre dhe shenjtorëve kishin 
shpërthyer disa përleshje me armë. Shteti dhe qeveritë kom‑
bëtare, ndërkohë, nuk bënë asgjë për t’i mbrojtur të drejtat 
e shenjtorëve.3

Duke besuar se ishte vetëm çështje kohe përpara se turmat 
të sulmonin Navunë, udhëheqësit e Kishës kishin arritur një 
marrëveshje për një paqe të brishtë duke rënë dakord që t’i 
nxirrnin shenjtorët nga vendi deri në pranverë.4

Të udhërrëfyer nga zbulesa hyjnore, Brigam Jangu dhe 
anëtarët e tjerë të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve po 
planifikonin t’i shpërngulnin shenjtorët më shumë se një  
mijë e gjashtëqind kilometra drejt perëndimit, përtej Maleve  
Shkëmbore, mu jashtë kufirit të Shteteve të Bashkuara. Si  
kuorumi kryesues i Kishës, Të Dymbëdhjetët ua kishin njof‑
tuar këtë vendim shenjtorëve ditën e parë të konferencës 
së vjeshtës.

“Zoti synon të na udhëheqë drejt një fushe më të gjerë 
veprimi”, kishte deklaruar apostulli Parli Prat, “ku mund t’i 
gëzojmë parimet e pastra të lirisë dhe të drejta të barabarta.” 5

Lusi e dinte se shenjtorët do ta ndihmonin atë ta bënte këtë 
rrugëtim po të zgjidhte të nisej. Zbulesat u kishin urdhëruar 

shenjtorëve të mblidheshin së bashku në një vend dhe Të 
Dymbëdhjetët qenë të vendosur që ta përmbushnin vullnetin 
e Zotit. Por Lusi ishte e moshuar dhe besonte se nuk do të 
jetonte më gjatë. Kur të vdiste, ajo donte të varrosej në Navu 
pranë Jozefit, Hajrëmit dhe pjesëtarëve të tjerë të familjes 
që kishin ndërruar jetë, përfshirë bashkëshortin e saj, Jozef 
Smith Plakun.

Për më tepër, shumica e pjesëtarëve të gjallë të familjes së 
saj do të qëndronin në Navu. Djali i vetëm që i kishte mbetur, 
Uilliami, kishte qenë anëtar i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, 
por nuk e kishte pranuar udhëheq jen e tyre dhe kishte refu‑
zuar të shkonte në perëndim. Edhe tri bijat e saj – Zofronia, 
Katerina dhe Lusi – do të qëndronin atje. Po ashtu edhe nusja 
e saj, Ema, e veja e profetit.

Ndërsa Lusi i foli bashkësisë, ajo i nxiti dëgjuesit e saj që 
të mos brengoseshin për udhëtimin që i priste. “Mos u shku‑
rajoni e të thoni se nuk mund të merrni karro dhe gjëra”, tha 
ajo. Pavarësisht nga varfëria dhe përndjekja, vetë familja e saj 
e kishte përmbushur urdhërimin e Zotit për ta botuar Librin 
e Mormonit. Ajo i nxiti ata t’i dëgjonin udhëheqësit e tyre dhe 
ta trajtonin mirë njëri‑tjetrin.

“Sikurse thotë Brigami, duhet të jeni që të gjithë të nder‑
shëm ose nuk do të mbërrini atje”, tha ajo. “Nëse jeni qejfpri‑
shur, do të keni telashe.”

Lusi foli më shumë rreth familjes së saj, rreth përndjekjes 
së tmerrshme që kishin vuajtur në Misuri dhe Ilinois dhe 
sprovave që i prisnin shenjtorët në të ardhmen. “Lutem që 
Zoti të mund t’i bekojë krerët e Kishës, Vëllanë Brigam e gji‑
thë të tjerët”, tha ajo. “Kur të shkoj në një botë tjetër, dëshiroj 
t’ju takoj të gjithëve.” 6

Në janar të vitit 1846, Brigami shpesh mblidhej me  
Kuorumin e Të Dymbëdhjetëve dhe Këshillin e Të Pesëdhje‑
tëve, një organizatë që mbikëqyrte shqetësimet materiale të 
mbretërisë së Perëndisë në tokë, për të planifikuar mënyrën 
më të mirë e më të shpejtë për të dalë nga Navuja dhe për 
të ngritur një vend të ri grumbullimi për shenjtorët. Hibër 
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Kimballi, shoku i tij apostull, rekomandoi që ata të udhëhiq‑
nin një kompani të vogël shenjtorësh drejt perëndimit sa më 
shpejt të ishte e mundur.

“Mblidhni një kompani që mund ta pajisë vetë veten”, kë‑
shilloi ai, “që të jetë gati në çdo çast kur të thirret për të shkuar 
përpara e të përgatitë një vend për familjet e veta dhe të varfrit.”

“Nëse ka një kompani pararojë që të shkojë e të mbjellë 
drithë këtë pranverë”, vuri në dukje apostulli Orson Prat, “do 
të jetë e nevojshme të fillojë deri më 1 shkurt.” Ai pyeste veten 
a do të ishte gjë më e urtë që të vendoseshin diku më pranë, 
gjë e cila do t’u lejonte atyre t’i mbillnin më shpejt drithërat.

Brigamit nuk i pëlqeu ajo ide. Zoti tashmë i kishte drejtuar 
shenjtorët që të vendoseshin pranë Liqenit të Madh të Kripur 
[Great Salt Lake]. Liqeni qe pjesë e Pellgut të Madh, një kra‑
hinë e madhe në formë kupe e rrethuar nga malet. Shumica e 
pellgut qe tokë e thatë shkretëtire dhe [ishte] sfiduese ta kulti‑
voje, duke e bërë atë të padëshirueshme për shumë amerikanë 
që shpërnguleshin në perëndim.

“Nëse futemi midis maleve drejt vendit që po marrim në 
shqyrtim”, arsyetoi Brigami, “asnjë komb nuk do të na ketë 
zili.” Brigami e kuptonte se në krahinë tashmë banonin po‑
puj vendës. Prapëseprapë ai kishte shpresën se shenjtorët do 
të ishin në gjendje të vendoseshin paqësisht mes tyre.7 ◼

Për ta lexuar pjesën e mbetur të kapitullit, ju lutemi, vizitoni saints .lds .org ose va‑
riantin elektronik të këtij artikulli në numrin e muajit korrik të revistës Liahona 
te programi Gospel Library [Biblioteka e Ung jillit] ose te liahona .lds .org.

Fjala Tema te shënimet tregon që ka informacion shtesë në internet te saints .lds .org.
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Duke kërkuar lehtësim të përndjekjes, Brigam Jangu  
(më sipër) dhe Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve ndoqën 
drejtimin e Zotit për t’i shpërngulur shenjtorët e ditëve 
të mëvonshme më shumë se 1 600 km drejt perëndimit, 
përtej Maleve Shkëmbore.
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Disa vjet më parë, isha tej mase e 
mërzitur. E vetmja gjë për të cilën 

mund të gjeja një shtysë të vogël, ishte 
shoqja ime më e mirë dhe fëmijët e saj. 
Gjatë fundjavës shkonim për shëtitje, 
në të cilat kënaqesha. Megjithatë, me 
kalimin e kohës, filluam të shkonim në 
shëtitje gjithnjë e më pak. Filloi të më 
merrte malli për shoqen time dhe famil‑
jen e saj. Më vonë mësova se shëtitjet 
tona u bënë më pak të shpeshta, sepse 
shoqja ime dhe familja e saj kishin rifi‑
lluar një praktikë që e kishin ndërprerë 
shumë vite më parë – vajtjen në kishë.

Një ditë, ata më ftuan për drekë. 
Kur i pashë përsëri u ndjeva shumë e 
lumtur. U tregova se sa më kishte marrë 
malli. Vajza gjashtëvjeçare 
e shoqes sime sugjeroi 
që ne ta zgjidhnim atë 
problem duke shkuar së 
bashku në kishë. Kështu 
që, pa e menduar dy herë, 
më ftoi të shkoja.

Oh, jo! Si mund ta bëja 
këtë familje të kuptonte 
se vajtja në kishë ishte e 
drejtë për ta, por shumë 

Premtimi ndaj një Fëmije
atë”. Vendosa që do ta mbaja premti‑
min tim.

Kur mbërrita në kishë të dielën, 
ndjeva diçka ndryshe, diçka që nuk 
mund ta përshkruaj. Akoma nuk mund 
ta shpjegoj se si ndodhi, por të dielën 
vijuese, e gjeta veten përsëri atje dhe të 
dielën më pas e kështu me radhë, de‑
risa kuptova atë që po ndieja: Frymën  
e Shenjtë.

Anëtarët e Kishës filluan të më 
bënin të ndihesha si në shtëpi. Pa asnjë 
dyshim, isha kureshtare për Kishën. 
Fillova të takohesha me misionarët dhe 
fillova gjithashtu të fitoja një dëshmi. 
Vizitat e misionarëve u bënë më të vazh‑
dueshme dhe kuptueshmëria ime për 

ungjillin u rrit derisa ndjeva 
një dëshirë shumë të madhe 
për t’u pagëzuar. U pagëzova 
pak kohë më vonë dhe tani 
gëzoj bekimet e ungjillit. 
Për shkak të kësaj, unë jam 
kaq mirënjohëse që e mbajta 
premtimin tim ndaj një vajze 
gjashtëvjeçare. ◼

Luvia Paredes Kabrera,  
Jukatan, Meksikë

e mërzitshme për mua? Nuk kisha 
shkuar në kishë për vite, por si mund 
t’i thoja jo një fëmije? I thashë se do të 
shkoja, por e vërteta ishte se nuk kisha 
synimin më të vogël për ta mbajtur atë 
premtim.

Atë të diel, dola të haja mëngjes me 
tim atë. Telefoni më binte vazhdimisht, 
duke më kujtuar se i kisha premtuar 
një vajze të vogël që do të shkoja në 
kishë me të. E shpërfilla celularin tim 
derisa babai më pyeti përse nuk po 
përgjigjesha. Pohova se isha ftuar të 
shkoja në një mbledhje kishe, por nuk 
doja të shkoja. Ai buzëqeshi dhe tha: 
“Luvia, kurrë mos i premto një fëmije 
nëse nuk je e gatshme ta përmbushësh 

Telefoni më binte 
vazhdimisht, duke më 

kujtuar se i kisha premtuar 
një vajze të vogël që do të 
shkoja në kishë me të.



 K o r r i k  2 0 1 9  33

Kur biri ynë Markoja ishte tre vjeç, 
unë dhe ai pësuam një goditje të 

rëndë helmimi nga ushqimi. Markoja u 
sëmur aq shumë sa ra pa ndjenja. Unë 
dhe bashkëshortja ime, Marianela, e 
çuam me nxitim për në spital. Në kohën 
kur mbërritëm, dukej sikur ai kishte 
vdekur. Më në fund, pas rreth katër 
orësh, ai e rifitoi vetëdijen.

Që atëherë, Markoja pësonte kriza 
epilepsie herë pas here gjatë pesë vjetëve 
që pasuan. Kur e çonim në shtrat çdo 
mbrëmje, pyetnim veten nëse në mes 
të natës, do të na duhej ta çonim me 
nxitim përsëri për në spital. E kishim të 
vështirë të flinim gjatë atyre viteve stre‑
suese dhe ne u mbështetëm te lutja, be‑
simi, agjërimi dhe bekimet e priftërisë.

Kur Markoja ishte rreth gjashtë vjeç, 
Marianela më telefonoi në punë dhe 
më tha të nxitoja për në spital. Markoja 
kishte kaluar një krizë të rëndë epilepsie 
dhe ishte në gjendje kome. Kur mori në 

telefon, isha duke punuar për riparimin 
e Qendrës së Trajnimit të Misionarëve në 
Argjentinë, që ndodhet ngjitur me Tem‑
pullin e Buenos‑Ajresit në Argjentinë.

Para se të nisesha për në spital, një 
shok dhe bashkëpunëtor i imi tha: 
“Meqë jemi kaq afër shtëpisë së Zotit, 
pse nuk lutemi bashkë së pari?” Tem‑
pulli ishte mbyllur për riparime dhe 
zgjerim, por ne iu afruam shtëpisë së 
Zotit, ku unë u luta për Markon.

Pavarësisht nga gjithçka që kishim 
kaluar me Markon, ndjeva mirënjohje 
ndaj Perëndisë për kohën që unë dhe 
Marianela kishim mundur të kalonim 
me të. Ndërsa u luta, i thashë Atit Qiellor 
se ne ishim përpjekur të ishim prindër të 
mirë dhe ishim kujdesur për Markon aq 
mirë sa mundeshim. I thashë gjithashtu 
se do ta pranonim vullnetin e Tij nëse Ai 
e thërriste Markon në shtëpi.

Kur mbërrita në spital, nuk e dija 
nëse Markoja do t’i mbijetonte komës IL
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ose, nëse do të dilte nga ajo, nëse do të 
ishte në gjendje të ecte apo të fliste së‑
rish. Pas dy orësh torturuese, ai u zgjua. 
Ishte i sfilitur, por ishte mirë. Mreku‑
llisht, që nga ajo kohë, ai u përmirësua. 
Me kohë, Markos i dhanë më pak ilaçe 
dhe doli përfundimisht nga spitali.

Unë dhe Marianela e shohim atë kohë 
të vështirë me mirënjohje që Markoja 
është ende me ne dhe mirënjohës për 
gjërat që mësuam. Sprova jonë na bash‑
koi dhe na bëri më të fortë shpirtërisht. 
Pa të, mund të mos kishim mësuar t’i 
dallonim mënyrat e shumta se si Zoti e 
shfaq dorën e Tij në jetën tonë.

Siç thotë Marianela: “Ne pamë një 
mal provash dhe përvojash që na kanë 
dhënë dëshmi për praninë e Perëndisë, 
se Ai është me ne dhe se Ai na dëgjon. 
Nëse durojmë deri në fund dhe kemi 
durim, bekimet mund të vijnë atëherë 
kur nuk i presim.” ◼
Huan Beltrame, Buenos‑Ajres, Argjentinë

Le të Lutemi Pranë Tempullit

Para se të nisesha për në spital, një 
shok dhe bashkëpunëtor i imi tha: 

“Meqë jemi kaq afër shtëpisë së Zotit, 
pse nuk lutemi bashkë së pari?”



Unë dhe bashkëshorti im po jetonim 
në një shtëpi brenda kompleksit 

universitar në Institutin Teknik të Shtetit 
të Teksasit, kur dy fëmijët tanë më të 
mëdhenj ishin katër dhe dy vjeç. Ishte 
përvoja jonë e parë në vendin plot kodra 
të Teksasit dhe më pëlqeu shumë! Çdo 
pranverë, Teksasi qendror mbushet me 
lule. Në kopshte, pyje, fusha të gjera, 
buzë rrugës, kudo që i hidhja sytë, kishte 
më shumë lule për të parë.

U bëja fëmijëve xhiro me karrocë 
pothuajse çdo ditë. Gjenim vende të 
reja për të zbuluar, dhe i lija fëmijët që 
të këputnin aq lule të egra sa donin. E 
përfundonim xhiron tonë në një lagje 
ku shumica e shtëpive kishin kopshte 
të bukura të mirëmbajtura me lule.

Një ditë, morëm kthesën në një qoshe 
kur zbuluam një masë të madhe fletësh 
që ishin shpërndarë në një nga kopshtet 
me lule. Era i shpërndau shpejt fletët 

Përse Perëndia Nuk më Paralajmëroi?
nëpër të gjithë oborrin. Vendosa t’i 
mbledh fletët e shpërndara përpara se të 
përhapeshin më tej. Kapa grushte letrash 
dhe i futa në çantën time të pelenave.

Kur i hodha sytë poshtë, kuptova 
se po mbaja materiale pornografike. E 
tmerruar, u kërkova fëmijëve të qënd‑
ronin në karrocë ndërsa mbërtheja pje‑
sën tjetër të fletëve. U mërzita kur syri 
më kapte shkarazi gjëra që kurrë nuk 
doja t’i shihja. Në zemrën time fillova 
të ankohesha: “Pse nuk më paralajmë‑
roi Perëndia që të shkoja në shtëpi nga 
një rrugë tjetër?”

Më pas dëgjova tingullin e pagabue‑
shëm të frenave të autobusit të shkollës. 
Rreth një duzinë fëmijësh zbritën nga 
autobusi. Të gjithë ata kaluan nga oborri 
që kishte qenë i mbushur me materiale 
pornografike vetëm pak çaste më parë.

Në atë çast, i gjithë këndvështrimi  
im ndryshoi. Tani e dija se përse nuk  
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një rrugë tjetër. Isha mirënjohëse që  
isha atje për t’i marrë ato fletë në më‑
nyrë që ata fëmijë të mos i shikonin  
ato imazhe të dëmshme. Ndërsa kthe‑
hesha në shtëpi, mendova: “Po sikur 
autobusi të kishte ardhur më vonë?  
Po sikur të mos e kisha zbuluar ku‑
rrë pse e pata atë përvojë? Për sa 
kohë do të kisha qenë e mërzitur 
me Perëndinë?”

Që nga ajo ditë, mundësia që më  
dha Zoti për të parë “arsyen” e asaj 
përvoje, më ka ndihmuar të mirëbesoj 
se urtësia dhe qëllimet e Tij janë më të 
mëdha se të miat.

Hera‑herës do ta di përse ndodhi 
diçka; herë të tjera, jo. Por sido që të 
jetë, e di se duhet të kem besim që Zoti 
ka një qëllim më të madh, të cilin nuk 
mund ta shoh gjithmonë. ◼
Lark Montgomeri, Teksas, SHBA

Era i shpërndau shpejt fletët nëpër të 
g jithë oborrin. Vendosa t’i mbledh fletët e 

shpërndara përpara se të përhapeshin më tej.
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mova kunatin tim të ndërtonte një 
mur mbajtës. Në këtë projekt përfundi‑
misht u përballa me rrënjët e një peme 
qershie që ishte në lulëzim e sipër.

“E lehtë”, mendova.
Mblodha mjetet e duhura dhe 

gërmova rreth rrënjëve që të krijoja 
hapësirë për të punuar. Pastaj kapa 
një sharrë dhe, pa e menduar dy herë, 
vazhdova të punoja duke prerë rrënjët. 
Rrënjët më të vogla u prenë lehtë, por 
kur kalova te rrënjët më të mëdha, 
shpejt kuptova se nuk do të ishte aq e 
lehtë me to. Një rrënjë në veçanti ishte 
e vështirë.

Duke shtrënguar dhëmbët, isha i 
vendosur për ta prerë atë rrënjë. Teksa 
e shtrëngoja më fort sharrën, djersa më 
pikonte teposhtë qafës nga dielli për‑
cëllues. Sharra u drodh derisa i gjithë 
trupi im u trondit. Ndjeva që dora e 

Kur të Mbajturit Fort Bëhet e Dhimbshme
djathtë – ajo që shtrëngonte këmbë‑
zën e sharrës – filloi të më digjte nga 
dhimbja. E shpërfilla dhimbjen dhe 
vazhdova ta mbaj.

Më në fund, sharra e preu rrënjën. 
E lëshova këmbëzën dhe ndjeva kënaqë‑
sinë e ëmbël të fitores. Megjithatë, kur e 
hoqa dorezën, vura re se më ishte hequr 
një copë e vogël lëkure nga dora.

Teksa mendova për këtë përvojë, 
kuptova se të mbajturit te sharra ishte, 
në njëfarë mënyre, si të mbahesha fort 
te shufra e hekurt. Na është thënë të 
mbahemi fort te shufra e hekurt teksa 
ecim në jetë. Por vetëm se po mbahemi 
fort pas saj nuk do të thotë se nuk do 
të përjetojmë çaste dhimbjeje. Kur e 
shtrëngova sharrën, lëndova dorën. Në 
mënyrë të ngjashme, ne do të kalojmë 
nëpër sprova e mundime teksa vazhdi‑
misht mbahemi fort te shufra e hekurt.

Ati Qiellor e dinte se udhëtimi i 

kthimit për tek Ai do të ishte i mbu‑
shur me rreziqe. Kjo është arsyeja pse 
Ai na ka dhënë shkrimet e shenjta dhe 
fjalët e profetëve për të na ndihmuar. 
Ndërsa mbahemi te këto gjëra gjatë 
sprovave dhe mundimeve tona në vdek‑
shmëri, një ditë ne do të kthehemi në 
praninë e Tij.

Kur të kthehemi tek Ai, ne do të 
jemi në gjendje ta ulim vështrimin te 
duart tona, të cilat u mbajtën fort pas 
shufrës së hekurt, ndonjëherë pava‑
rësisht nga dhimbja apo vështirësia. 
Dhe do ta dimë se me ndihmën e Atit 
Qiellor dhe nëpërmjet fuqisë shlyese të 
Jezu Krishtit, ne u mbajtëm fort, pava‑
rësisht nga pengesat që hasëm. ◼
Xhef Borders, Uashington, SHBA
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A ju nevojitet punësim apo një vend pune më i mirë? A njihni dikë 
që ka nevojë? Sfida sot për kaq shumë njerëz që kanë nevojë në 
mënyrë të dëshpëruar për punësim ose për një vend pune më të 
mirë, është se ata shpesh nuk janë të sigurt se si ta fitojnë punën që 
duan. Ata pyetin “A duhet të shkruaj një jetëshkrim, të vetëparaqi‑

tem në internet apo t’i bëj të dyja, dhe si t’i bëj?” “Cila është mënyra e duhur për 
t’iu përgjigjur pyetjeve të tilla si, ‘Cilat janë dobësitë tuaja?’ dhe ‘Pse duhet t’ju 
marr në punë për këtë pozicion?’”

Ky artikull paraqet një plan të vërtetuar prej gjashtë hapash të asaj që duhet të 
dini dhe pastaj të asaj që duhet të bëni për të fituar vendin e punës që dëshironi. 
Këta gjashtë hapa janë bazuar në rezultatet e një pyetësori që bëra mbi praktikat 
e marrjes në punë të 760 punëdhënësve të cilët po rekrutonin njerëz në Universi‑
tetin “Brigam Jang”. Këta hapa u krijuan gjithashtu nga informacionet që mora 
nga ekspertë të punësimit, dhe nga më shumë se 30 vjet trajnimesh për punësimin 
dhe rekrutimin që u kam dhënë mijëra njerëzve në mbi 20 vende. Së fundi, unë 
dhe bashkëshortja ime kohët e fundit shërbyem si misionarë në moshë të caktuar 
për t’i vënë në zbatim Shërbimet e Mbështetjes te Vetja në të gjithë Evropën. Për‑
vojat tona na e përforcuan idenë se punëkërkuesit kanë nevojë për këtë ndihmë 
të posaçme. Pavarësisht se ku jetoni në botë, cilat janë aftësitë tuaja në punë ose 
çfarë pozicioni pune doni të gjeni, këta gjashtë hapa mund t’ju ndihmojnë.

Ky proces për të fituar punën që dëshironi mund të kërkojë diku nga disa ditë 
në disa javë apo edhe disa muaj. Por lajmi i mirë është se ky proces funksionon. 
Këta gjashtë hapa mund të ndihmojnë punëkërkuesit e të gjitha niveleve, që futen 
në njërën nga tre kategoritë: 1) ata që po kërkojnë punën e tyre të parë, 2) ata që 
dëshirojnë të lëvizin në një punë tjetër ose të ngrihen në pozitë brenda kompa‑
nisë apo organizatës së tyre të tanishme dhe 3) ata që dëshirojnë të lëvizin në një 
pozicion në një organizatë tjetër.

Ne nuk mund të jemi të mbështetur materialisht te 
vetja nëse kemi nevojë për një vend pune dhe nuk 
e kemi një të tillë. Ja ku janë gjashtë hapa për t’u 
punësuar.

Hapi 1. Përcaktoni vendin specifik 
të punës që dëshironi tani.

Ju duhet të përcaktoni një punë 
realiste që mund ta kryeni pikërisht 
tani, e cila përshtatet me aftësitë tuaja të 
punës, formimin, arritjet ose arsimimin. 
Pasi të vendosni, shkruani llojin e pu‑
nës. Nëse keni nevojë për ndihmë, faqe 
të ndryshme interneti renditin shumë 
pozicione dhe përshkrime të ndryshme 
të vendeve të punës. Për hapin 1, ju nuk 
keni nevojë të gjeni një vend të lirë pune; 
thjesht përcaktoni llojin e punës për të 
cilin jeni i kualifikuar dhe i interesuar.

Dy nga gabimet më të mëdha që 
bëjnë kandidatët punëkërkues, janë 

B E K I M E T E  M B Ë S H T E T J E S  T E  V E T J A

Gjashtë Hapa për të 
Fituar një Vend Pune
Nga Bruno Vasel III

IL
U

ST
RI

M
ET

 N
G

A 
IK

ER
 A

YE
RS

TA
RA

N



 K o r r i k  2 0 1 9  37

se nuk vendosin mbi një vend specifik 
pune që ata vërtet e duan, ose që zgje‑
dhin një pozicion për të cilin nuk janë 
të kualifikuar. Nëse nuk jeni të sigurt se 
çfarë vendi specifik pune po kërkoni dhe 
arrini, atëherë ju mund të përfundoni 
duke mos gjetur fare punë. Thjesht të 
thoni diçka të tillë si “Thjesht më duhet 
një punë, çfarëdo lloj pune”, nuk është  
e dobishme. Po ta thoni këtë, nuk u lini  
përshtypje të mirë punëmarrësve të  
ardhshëm dhe i dëmtoni vetë përpjekjet 
tuaja punëkërkuese. Pra, zgjidhni një 
vend specifik pune që mund ta bëni  
tani dhe pastaj përqendrohuni te fitimi  
i asaj pune.

Hapi 2. Gjeni përshkrimin e punës 
për vendin e punës që dëshironi.

Sondazhi që kreva me 760 punëdhë‑
nës, të cilët rekrutuan njerëz në Univer‑
sitetin “Brigam Jang” dhe vitet e mia 
të përvojës së punës në shumë vende, 
treguan se rekrutuesit dhe administra‑
torët e punësimit pothuajse gjithmonë 
marrin në konsideratë vetëm kandidatë 
për një punë specifike, të cilët kanë 
aftësitë e duhura që lidhen me punën, 
përvojën, arritjet ose arsimimin për atë 
punë. Kjo është veçanërisht e vërtetë 
për pozicionet e nivelit të mesëm dhe 
të lartë. Ndërsa i marrin në shqyrtim 
me kujdes kandidatët, këta rekrutues 

përdorin një përvijim ose listë, e cila qu‑
het një përshkrim pune, për të kujtuar 
kërkesat më thelbësore për çdo vend të 
lirë pune. Personi që merr në punë më 
pas i krahason të gjithë kandidatët me 
përshkrimin specifik të atij pozicioni.

Ju duhet të gjeni përshkrimin e 
punës për vendin e punës që dëshironi. 
Kjo do t’ju ndihmojë të vendosni a jeni 
vërtet një kandidat i mirë për atë punë. 
Kjo gjithashtu do t’ju ndihmojë të ven‑
dosni se çfarë të thoni dhe të mos thoni 
për veten tuaj në jetëshkrimin tuaj, në 
letrat e motivimit dhe në intervistat me 
punëdhënësit. Punëdhënësit zakonisht 
e renditin përshkrimin e punës për 

Me disa mundësi pune përpara jush, cilët janë hapat e ardhshëm që 
duhet të merrni për të fituar vendin e punës që është i duhur për ju?
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secilën prej vendeve të lira të punës në 
faqen e tyre të internetit, në reklamat 
e gazetave dhe në faqet e internetit ku 
kërkohet punë. Punonjësit e tanishëm 
që e njohin vendin e punës mund të jenë 
gjithashtu në gjendje t’ju tregojnë rreth 
përshkrimit dhe kërkesave të vendit të 
lirë të punës.

Detyra juaj në hapin 2 është që të 
gjeni kërkesat specifike që renditen në 
përshkrimin e vendit të punës për punën 
që dëshironi. Më pas ju do ta përdorni 
atë informacion kyç në hapat 3–6.

Hapi 3. Përcaktoni aftësitë, përvo-
jat, rezultatet e punës dhe arsimin 
tuaj që përshtaten me vendin e 
punës që keni përzgjedhur.

Ky është hapi ku ju përcaktoni aftë‑
sitë tuaja vetjake dhe arritjet që kanë të 
bëjnë me punën, të cilat tregojnë se for‑
mimi juaj vërtet përputhet me kërkesat 

thelbësore të vendit të punës që dëshironi tani, siç përshkruhen në përshkrimin 
e vendit të punës që gjetët në hapin 2.

Ndërsa e bëni këtë listë të aftësive dhe arritjeve tuaja që lidhen me punën, atë‑
herë ju do të jeni në gjendje ta krahasoni formimin tuaj profesional me kualifiki‑
met kyç që paraqiten në përshkrimin e vendit të punës që gjetët në hapin 2. Nëse 
lista juaj tregon se aftësitë tuaja përputhen mirë me nevojat e vendit të punës që 
përzgjodhët në hapin 1, atëherë vazhdoni tani te hapat 4–6. Sidoqoftë, nëse af‑
tësitë dhe arritjet tuaja të renditura në hapin 3 nuk përputhen mirë me përshkri‑
min e vendit të punës që gjetët në hapin 2, atëherë duhet ta merrni seriozisht në 
konsideratë që të gjeni një vend tjetër pune për ta synuar në këtë kohë, një punë 
që përputhet më shumë me aftësitë dhe kapacitetet tuaja të tanishme.

Hapi 4. Shkruani një jetëshkrim të përshtatur sipas nevojës,  
një ose dy faqe.

Një qëllim kryesor i jetëshkrimit, që quhet edhe curriculum vitae [CV], është 
të bëni një intervistë me rekrutuesin ose personin që punëson, i cili po kërkon ta 
plotësojë pozicionin e lirë. Jetëshkrimi juaj e bën këtë duke i treguar shkurtimisht 
personit që të merr në punë se aftësitë, përvoja, arritjet ose arsimimi juaj që lidhen 
me punën, i përshtaten asaj që thotë përshkrimi i vendit të punës së punëmarrësit 
se janë karakteristikat më të rëndësishme të një kandidati ideal për atë vend pune.

Jetëshkrimi që shkruani për çdo vend të lirë pune të ndryshëm të punëmarrësit 
duhet të përshtatet. Nuk keni nevojë të ndryshoni të njëjtat të dhëna bazë që do t’i 
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përfshini në të gjitha jetëshkrimet tuaja, si për shembull historiku i punësimit tuaj, 
informacioni i shkollës suaj dhe informacioni juaj aktual i kontaktit. Këto hollësi do 
të jenë të njëjta në të gjitha jetëshkrimet tuaja. Por nëse bëni kërkesë për një vend 
pune me më shumë se një punëdhënës, çdo punëdhënës do të ketë një përshkrim 
disi të ndryshëm ose shumë të ndryshëm të punës për vendin e tyre të punës. Pran‑
daj, duhet të zgjidhni se cilat nga aftësitë dhe arritjet tuaja janë të rëndësishme për 
secilin përshkrim të vendit të punës. Vendosini ato në jetëshkrimin tuaj si deklarata 
të përmbledhura që fillojnë me një folje përshkruese, të tilla si “hulumtuar”, “zhvi‑
lluar”, “prodhuar”, “administruar” e kështu me radhë.

Për shembull, nëse do të kishit përvojë pune si në shitje dhe në tregtim, dhe  
keni bërë kërkesë për dy vende pune të ndryshme – njëra që përqendrohet te shitjet 
dhe tjetra te tregtimi – atëherë do të krijonit dy jetëshkrime, njëra që tregon më 
shumë për veprimtaritë dhe arritjet tuaja në shitje dhe tjetra që tregon më shumë 
për arritjet dhe veprimtaritë tuaja në tregtim. (Nëse nuk keni ende shumë përvojë 
pune, vizitoni faqen lds .org/ go/ 71939 për të mësuar se si ta përdorni përvojën nga 
shërbimi juaj në Kishë në jetëshkrimin tuaj.)

Hapi 5. Gjeni punëdhënës të cilët po punësojnë tani njerëz për vendin  
e punës që dëshironi.

Ka gjithmonë disa vende të lira për t’u plotësuar, madje edhe në kohë shumë 
të vështira. Punonjës dalin në pension, ndryshojnë punë, ngrihen në pozitë, ulen 
në pozitë ose largohen. Dhe ka përherë disa sipërmarrje që rriten dhe kanë nevojë 

për më shumë punëtorë. Të gjitha këto 
situata çojnë drejt asaj që vende pune 
vihen në dispozicion, të cilat duhet të 
plotësohen me kandidatë të kualifikuar. 
Ndonjëherë ka vende pune me pikatore 
dhe ndonjëherë ka një lumë vendesh 
pune për t’u plotësuar. Pra, mos u shku‑
rajoni nëse nuk keni gjetur ende një 
vend pune. Vetëm vazhdoni ta kërkoni 
atë vend pune për ju.

Shihni faqe të punëdhënësve në 
internet, faqe interneti për karrierën, 
reklamat në gazeta dhe burime të tjera 
për punën që dëshironi. Gjithashtu, një 
nga mënyrat më të mira për të gjetur 
vende të lira pune është duke krijuar një 
rrjet njohjesh – duke u vënë në kontakt 
me shumë njerëz çdo ditë, të tillë si fqi‑
një dhe anëtarë të lagjes, duke u treguar 
atyre punën specifike që po kërkoni dhe 
duke pyetur a kanë dijeni ata për një 
vend i tillë të lirë pune, ose a njohin ata 

Përshtateni jetëshkrimin tuaj për secilin vend pune. Renditni aftësitë dhe 
arritjet që janë të rëndësishme për përshkrimin e vendit të punës.
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dikë që mund të dijë për një vend të tillë të lirë pune. Siguro‑
huni që t’ua jepni informacionin e kontaktit të gjithë këtyre 
njerëzve teksa krijoni lidhje çdo ditë.

Hapi 6. Mësoni të bëni intervista të mira para se  
t’ua dërgoni jetëshkrimet tuaja punëdhënësve.

Para se të filloni t’ua dërgoni jetëshkrimet tuaja të harmo‑
nizuara mirë punëdhënësve tuaj të ardhshëm, ju duhet së pari 
të mësoni të dilni mirë në një intervistë. Shumë njerëz fillojnë 
të dërgojnë jetëshkrime sa më shpejt që munden, para se të 
jenë të përgatitur për të dhënë një intervistë të mirë. Problemi 
këtu është se disa nga këta punëkërkues mund të ftohen me‑
njëherë për një intervistë. Këta kandidatë janë të ngazëllyer, 
shkojnë në intervistë përpara se të përgatiten ashtu siç duhet, 
nuk dalin mirë në intervistë dhe prandaj nuk e fitojnë vendin 
e punës. Pasi e keni bërë këtë, ju nuk mund të ktheheni tek 
ajo kompani apo ai intervistues dhe të kërkoni një intervistë 
tjetër, duke thënë se tashmë keni mësuar se si t’iu përgjigjeni 
saktësisht pyetjeve!

Mënyra se si i përgjigjeni çdo pyetjeje në intervistë është 
thelbësore për suksesin tuaj në fitimin e vendit të punës që dë‑
shironi. Edhe pse duhet të jeni gjithmonë plotësisht i sinqertë, 
ka ende mënyra të drejta dhe të gabuara se si t’i përgjigjeni çdo 
pyetjeje në një intervistë. Juve do t’ju bëhen pyetje si këto:

• Cilat janë pikat tuaja të forta dhe të dobëta?
• Çfarë problemi kishit në një punë të mëparshme që 

do ta trajtonit ndryshe tani?
• Cilat janë kërkesat tuaja për rrogën?
• Çfarë do të doni të jeni duke bërë pas pesë vitesh?

Si një kandidat, përgjigjja që i jepni çdo pyetjeje që ju kër‑
kohet duhet të parashikohet dhe të planifikohet më përpara. 
Edhe një përgjigje e vetme e keqe mund t’ju kushtojë vendin 
e punës. Përqendrojini përgjigjet tuaja në shembuj të shkurtër 
nga një deri në dy minuta, të cilët tregojnë se formimi, aftësitë 
dhe arritjet tuaja përputhen me përshkrimin e tyre për vendin 
e punës. Bëni një hulumtim për organizatën para intervis‑
tës së parë në mënyrë që t’i përshtatni përgjigjet tuaja sipas 
nevojave të tyre.

Në fund të shumicës së intervistave, ju do të keni mundë‑
sinë t’i bëni disa pyetje punëdhënësit. Pyetja juaj më e mirë 
që mund të bëni është rreth vendit të lirë të punës. “Çfarë 
duhet të arrihet ose të ndryshohet në këtë vend pune?” Kjo 
do t’ju ndihmojë në intervistat e ardhshme nëse ju kërkohet 
të ktheheni. Në përgjithësi, ju mund t’i lini pyetjet tuaja 
lidhur me qëllimet e organizatës, kulturën e punës, pagën 
(përveçse nëse pyeteni për të), orët e punës dhe përfitimet 
për intervistat e ardhshme.

Ju tani i keni gjashtë hapat për ta fituar vendin e punës që 
dëshironi. Ju nuk mund të jeni të mbështetur materialisht te 
vetja nëse keni nevojë për një vend pune dhe nuk e keni një 
të tillë. Nëse keni nevojë të punësoheni, të keni një punë më 
të mirë, ose njihni dikë që ka nevojë, ju lutemi përdorini ose 
shpërndajini këto mjete të fuqishme dhe të vërtetuara për 
kërkim të një vendi pune. Ato funksionojnë! Zoti ju bekoftë në 
përpjekjet tuaja për të fituar vendin e punës që dëshironi! ◼
Autori tani jeton në Juta, SHBA.

Planifikoni dhe ushtroni që t’u përgjigjeni pyetjeve që mund t’ju 
bëhen në një intervistë pune.
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MUNDËSIA  
E LAVDISHME  
PËR TË PUNUAR

“Puna është një 
kundërhelm për 
shqetësimin, 

një melhem për hidhërimin dhe 
një portë drejt mundësisë. Cilatdo 
qofshin rrethanat tona në jetë . . . le 
të bëjmë më të mirën që mundemi 
dhe të forcojmë një nam për cilësi të 
shkëlqyera në çfarëdo që bëjmë. Le 
t’i kthejmë mendjet dhe trupat tanë 
tek mundësia e lavdishme për punë 
që paraqet çdo ditë e re.”
Plaku Diter F. Uhtdorf, i Kuorumit të  
Dymbëdhjetë Apostujve, “Dy Parime  
për Cilëndo Ekonomi”, Liahona, nëntor  
2009, f. 56.

BURIME TË KISHËS PËR TË NDIHMUAR NË KËRKIMIN TUA J  
PËR NJË VEND PUNE
Merreni parasysh të bashkoheni me kursin për mbështetjen te vetja 
“Gjeni një Punë më të Mirë” në lagjen apo kunjin tuaj. Pyeteni peshkopin 
ose presidentin e degës suaj a ka lagjja ose dega juaj një specialist për 
mbështetjen te vetja apo punësimin.

Vizitoni faqen lds .org/ go/ 719 për të gjetur materiale filmike mbi inter-
vistimin, rrjetin e njohjeve, bërjen e jetëshkrimit [CV‑së] dhe më tepër.

FO
TO

G
RA

FI
 E

 N
JË

 O
RE

 M
ËS

IM
I T

Ë 
M

BË
SH

TE
TJ

ES
 T

E 
VE

TJ
A 

N
G

A 
CE

LI
A 

XH
EF

RI



Disa muaj më parë pata një ëndërr ku, duke 
qëndruar e ulur në kishë në rreshtin e fundit si 
zakonisht, dhe pa pasur ndërmend që të merr‑
ja pjesë, largpamësia ime ndryshoi. Pashë se 
të shpërndarë mes bashkësisë ishin misionarë 

të tjerë që ishin kthyer herët. Teksa hodha vështrimin pë‑
rreth, m’u shtua dëshira në zemrën time që t’i ndihmoja. E 
dija se tregimi i përvojave të mia mund të ishte një mëny‑
rë për t’u dhënë shërbesë atyre dhe për t’i ndihmuar ata 
të vazhdonin përgjatë shtegut të besëlidhjeve, pavarësisht 
nga kjo pengesë e dukshme përgjatë udhës.

Nëpërmjet kësaj ëndrre, Ati Qiellor më bëri të ditur se 
Ai kujdeset [për ne]. Ai e vlerëson shërbimin e drejtë që ne 
i dhamë si misionarë, pavarësisht se sa zgjati shërbimi ynë 
kohëplotë. “Perëndia nuk është i padrejtë, që të harrojë 
veprën dhe mundimin tuaj të dashurisë që treguat për em‑
rin e tij” (Hebrenjve 6:10). Në artikullin tim (shih faqe 47), 
unë tregoj një histori nga shkrimet e shenjta dhe përvojat 
e misionarëve të tjerë të kthyer herët, të cilat mund t’ju 
ndihmojnë teksa udhëtoni në këtë rrugë të papritur e të 
vështirë. Gjithashtu më pëlqen shumë mënyra se si Aleksi 
përdor një histori nga Libri i Mormonit për të na ndihmuar 
të shohim se edhe për ata që kthehen herët në shtëpi për 
çështje denjësie, ka ende shpresë (shih faqe 44).

Në artikujt që janë vetëm në formatin elektronik, ju do 
të lexoni se si Emilia i shndërroi ndjenjat e ankthit, të frikës 
e dëshpërimit që përjetoi, në një gëzim vetjak e të shenjtë. 
Dhe Kevini, një këshillues profesionist, ofron sugjerime për 
mënyrën se si njerëzit e dashur mund t’i përkrahin ata që 
hasin vështirësi me një kthim të hershëm.

Arsyeja përse secili prej nesh u kthye nuk ka aq rëndësi 
sa ajo se çfarë bëjmë kur kthehemi në shtëpi. Me ndihmën 
e Shpëtimtarit, ne mund të shërohemi, të përparojmë dhe 
të vazhdojmë të gjejmë më shumë gëzim në udhëtimin 
tonë të përjetshëm.

Sinqerisht,
Liahona Fikuet

Ai Nuk do ta  
Harrojë Veprën Tuaj
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KËSHILLA MË E MIRË . . .
Të rinjtë në moshë madhore tregojnë 
këshillat më të mira rreth kthimit herët 
nga misioni juaj:

“Thjesht dijeni se gjithçka do  
të shkojë mirë. Më dhanë këtë 
këshillë: kjo është e vështirë derisa 
ti vendos se nuk është e tillë. Je ti 
që vendos se çfarë lloj të ardhmeje 
do të kesh.”
– Nathaniel Park, Australia  
Perëndimore, Australi

“Kjo nuk ka pse t’ju karakterizojë.”
– Elena Kingsli, Jutë, SHBA

“Pavarësisht se cilat janë rrethanat, 
përpiquni të gjeni një rutinë të  
re për veten tuaj, për t’u kthyer  
në jetë.”
– Roza‑Lin Ruiter, Hollandë

“Fundi i një misioni është fillimi i një 
të riu. Zbulojeni atë mision të ri!”
– Roberto Alfonso Martinez IV, 
Jutë, SHBA

“Perëndia ju do dhe ka një plan për 
jetën tuaj. Vazhdoni të besoni!”.
– Rebeka Stokton, Arizona, SHBA

Cila është këshilla më e mirë që keni marrë 
ndonjëherë mbi martesën? Dërgojeni 
përgjigjen tuaj te liahona .lds .org brenda 
datës 31 korrik 2019.

Aleks Hjuxhi është nga 
Oregon, SHBA. Ai u diplomua 
në Universiteti “Brigam Jang” 
me një diplomë universitare 
në anglisht. Ai ka interes të 
veçantë për studimin e letërsisë për të rinjtë 
në moshë madhore, i pëlqen të shkruajë 
tregime dhe novela të shkurtra amatore dhe 
të pijë qumësht.

Liahona Fikuet është nga 
Franca Jugore. Ajo është një 
njeri që mëson dhe i pëlqen 
të punojë nëpër shtëpi me të 
atin. Asaj i pëlqen të studiojë 
në fushën e mjekësisë dhe aspiron të punojë 
për shëndetin e grave. Aktualisht është duke 
punuar për të përkthyer në frëngjisht një li-
bër që është shkruar nga dhe për misionarët 
që kthehen herët.

Emili Uorner u rrit në  
Ajdahon veriore, SHBA, i cili 
është ende vendi i saj më i 
parapëlqyer në botë. Ajo ka 
studiuar për kontabilitet në 
Universitetin “Brigam Jang” dhe i pëlqen ngjit-
ja në mal, bërja e fotografive, dhe udhëtimi 
nëpër botë me bashkëshortin e saj.

TË RINJTË 
NË MOSHË 
MADHORE

RRETH AUTORËVE TË RUBRIKËS  
PËR TË RINJTË NË MOSHË MADHORE

TREGONI HISTORINË TUA J
A keni ndonjë histori mbresëlënëse për të treguar? Apo, a dëshironi të shihni artikuj mbi 
tema të caktuara? Nëse po, dëshirojmë të dëgjojmë nga ju! Ju mund t’i dorëzoni artikujt 
tuaj ose përshtypjet tuaja te liahona .lds .org.

NË KËTË PJESË

44 Nëse Misioni Juaj Përfundoi 
Herët, Mos u Dorëzoni *
Nga Aleks Hjuxhi

47 Misionarë që Ktheheni  
Herët: Ju nuk 
Jeni Vetëm *
Nga Liahona 
Fikuet

Përkrahja e Misionarëve  
të Kthyer që Vijnë Herët  
në Shtëpi
Nga Kevin Theriot

Gjetja e Gëzimit Nëpërmjet 
Krishtit, Pavarësisht Kthimit 
Herët në Shtëpi nga Misioni Im
Nga Emili Uorner

VETËM NË FORMAT  
ELEKTRONIK

Gjejini këta artikuj dhe më shumë:
• Te liahona .lds .org
• Tek E Përjavshmja për 

TRMM- të (nën pjesën “Të 
Rinjtë në Moshë Madhore” 
te programi kompjuterik 
Gospel Library [Biblioteka 
e Ungjillit])

• Te facebook.com/
liahona
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përmbajtje tjetër 
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Nga Aleks Hjuxhi

Nëse po e lexoni këtë, ndoshta 
ju tashmë e dini se sa tmerrë‑
sisht e vështirë mund të jetë 

të ktheheni në shtëpi herët nga një 
mision. Të rinjtë në moshë madhore 
që shërbejnë mund të përjetojnë 
lëndime fizike, probleme të shëndetit 
mendor, urgjenca civile, shqetësime 
për denjësinë, konflikte të rënda me të 
tjerët apo mosbindje ndaj rregullave të 
misionit, duke bërë që ata të largohen 
nga misioni i tyre përpara datës së tyre 
të pritur të lirimit.

Pavarësisht nga arsyeja, Perëndia 
nuk do të donte që kjo pengesë ta linte 
ndonjërin nga fëmijët e Tij të gjymtuar 
shpirtërisht. Pra, si mund të bëjnë për‑
para misionarët e kthyer herët nga një 
ndryshim kaq tronditës? Dhe si mund 
të ndihmojnë prindërit, udhëheqësit e 
Kishës dhe njerëzit e dashur?

Një Misionar nga Libri 
i Mormonit

Një histori nga libri i Almës na jep 
një shembull të dobishëm. Profeti 
nefit, Alma, udhëhoqi një mision për 
te zoramitët e ligj, i shoqëruar nga një 
numër individësh të besuar. Njëri prej IL
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këtyre individëve, biri i tij, Koriantoni, 
e “braktis[i] shërbesën dhe shko[i] 
në vendin e Sironit midis kufijve të 
Lamanitëve, pas gruas së përdalë 
Isabel” (Alma 39:3). Si pasojë, Alma e 
qortoi me ashpërsi Koriantonin dhe i 
bëri thirrje për pendim, duke vënë në 
dukje: “Unë nuk do të vazhdoj të flas 
mbi krimet e tua, që të trazoj shpirtin 
tënd, po të mos ishte për të mirën 
tënde” (Alma 39:7).

Koriantoni e pranoi qortimin e të 
atit me përulësi, u pendua për mëka‑
tet e tij dhe u kthye për të shërbyer 
si një misionar mes zoramitëve për 
ta “njoft[uar] fjalën me vërtetësi dhe 
maturi” (Alma 42:31). Rrëfimi vijon të 
tregojë se pasi Alma kishte folur me 
bijtë e tij, “bijtë e Almës [si Shibloni 
dhe Koriantoni] shkuan mes popullit 
për t’u njoftuar fjalën” (Alma 43:1).

Rikthimi me Potencial
Çfarë mësojmë nga kjo histori? Së 

pari, një misionar që largohet herët 
– madje edhe për arsye të parandalu‑
eshme – është ende në gjendje të kry‑
ejë gjëra të mëdha. Koriantoni mund 
të ketë bërë gabime të rënda, por ai 

T Ë R I N J T Ë N Ë M O S H Ë M A D H O R E

Vlera juaj nuk 
zvogëlohet ngaqë 
u kthyet herët 
në shtëpi nga 
misioni juaj.

Nëse Misioni Juaj  
Përfundoi Herët,  

Mos u Dorëzoni
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prapë vazhdoi të kryente një punë të 
madhe. Po kështu, edhe misionarët 
që kthehen si rrjedhojë e vetë vep‑
rimeve të tyre, nuk duhet të ndihen 
sikur e kanë shkatërruar potencialin e 
tyre shpirtëror. Koriantoni mësoi nga 
gabimet e tij dhe arriti ta ndërtonte 
mbretërinë e Perëndisë në mënyra të 
jashtëzakonshme, dhe po ajo aftësi 
gjendet brenda gjithsecilit pavarësisht 
nga sa të dështuar ndihen ata.

Së dyti, ne mësojmë rolin vendim‑
tar që luajnë të tjerët në rimëkëmbjen 
shpirtërore të misionarit të kthyer herët. 
Alma – babai dhe udhëheqësi priftëror 
i Koriantonit – e këshilloi Koriantonin 
me mprehtësi, por gjithashtu me be‑
sim në aftësinë e tij për të arritur ende 
potencialin e tij shpirtëror. Ashtu si me 
Koriantonin, pasojat për mosbindje në 
një mision duhet të vijnë, por çdo masë 
disiplinore duhet të shoqërohet nga da‑
shuria, falja dhe mëshira (shih Doktrina 
e Besëlidhje 121:41–44).

Rikthimi drejt Shërimit
Po ky mesazh shprese për misiona‑

rët që kthehen herët jehon edhe sot. 
Marshalli, i cili u kthye herët për shkak 
të sfidave të shëndetit fizik dhe men‑
dor, herë pas here ndiente keqardhje 
si për pengesat shëndetësore dhe për 
mangësitë vetjake që nuk e lejuan të 
ishte një misionar plotësisht funksi‑
onal. Megjithatë, ai mendon se shër‑
bimi i tij ishte absolutisht i vlefshëm.

“Si misionarë, ne nuk jemi të për‑
sosur”, thotë Marshalli. “Ne jemi ende 
të ekspozuar ndaj tundimit; ne ende 
mund të mëkatojmë. Por papërsosu‑
ritë tuaja janë ndoshta atje ku Satani 
dëshiron që ju të përqendroheni – të 
ndieni sikur oferta juaj nuk pranohet 
nga Zoti për shkak të atyre kohëve kur 
nuk ishit misionari më i mirë.”

Marshalli beson se Zoti dëshiron 
që misionarët ta dinë se Ai është i 
kënaqur me shërbimin që ata ofrojnë, 
madje edhe kur ai shërbim u dha në 

mënyrë të papërsosur për shkak të 
zgjedhjes ose rrethanës.

Marshalli ka mësuar të përballet dhe 
të shërohet duke bërë gjithçka që mun‑
det për të qëndruar pranë Atit Qiellor 
dhe Jezu Krishtit.

Rikthimi për t’u Penduar
Një tjetër misionar, i cili shërbeu në 

Kolorado të SHBA‑së, u dërgua në shtëpi 
nga misioni i tij për arsye disiplinore dhe 
u shkishërua nga Kisha, por më vonë 
ai u ripagëzua. “Kthimi në shtëpi ishte 
i vështirë”, thotë ai. “U ndjeva i hum‑
bur dhe bosh. Nganjëherë, pjesa më 
e vështirë e kthimit në shtëpi ishte [të 
gjeja] shtysën që të vazhdoja të shkoja 
në kishë, të lexoja shkrimet e 
shenjta dhe të lutesha. Gjërat e 
thjeshta ishin më të vështirat.”

Por ai gjeti forcë te 
mbështetja e miqve dhe 
familjes dhe te puna për 
t’u penduar.
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“Vendosja e synimeve, takimi me 
peshkopin tim dhe vajtja në tempull 
kur isha i denjë, ishin [faktorë] të rën‑
dësishëm që të mund të afrohesha më 
pranë Atit tim Qiellor”, shton ai. “I mbaj 
mend rastet kur nuk mund të takohe‑
sha me peshkopin tim ose të arrija disa 
qëllime; kundërshtari ishte gjithmonë 
aty, duke më tunduar.”

Shërimi i tij u bë i mundur duke 
“kujtuar gjithmonë se unë kam një 
Atë Qiellor që më do dhe dëshiron që 
unë të jem i lumtur. Duke pasur një 
dëshmi për Shlyerjen e Shpëtimtarit 
dhe pendimin, ne mund t’i afrohemi 
gjithnjë Perëndisë pavarësisht se sa 
të largët mund të ndihemi.”

“Duke hedhur vështrimin pas në 
misionin tim”, vazhdon ai, duke iu 
referuar muajve që shërbeu përpara 
ngjarjeve që çuan në dërgimin e tij në 
shtëpi, “unë ende ndiej sikur ishte një 
nga përvojat më të mira që kam pa‑
sur ndonjëherë. Mësova shumë, dhe 
megjithëse nuk doli ashtu siç e kisha 
planifikuar, unë prapë isha në gjendje 
të shihja jetë të ndryshonin për shkak 
të ungjillit. Bëra disa gabime, por dësh‑
mia ime është rritur shumë më tepër 
kur jam përpjekur fort të pendohem 
dhe të vazhdoj përpara”.

Ai dëshiron që të tjerët, të cilën u 
kthyen herët për shkak të zgjedhjeve 
së tyre, të dinë se “nuk është fundi i 
botës. Kthimi në shtëpi është një hap 
i parë drejt pendimit. Sapo ta kaloni 
këtë proces pendimi, do të keni për‑
fituar kaq shumë. Ajo barrë e rëndë 
do të hiqet. Nuk ka ndjesi më të mirë 
se sa të dish se je në rregull në sytë e 
Perëndisë”.

Dashuria për Ata që Kthehen 
Herët

Të dy këta misionarë që u kthyen he‑
rët në shtëpi, theksojnë se sa e rëndë‑
sishme është që miqtë dhe familjet e 
misionarëve që kthehen herët t’i duan 
dhe përkrahin ata.

“Jepuni hapësirë”, thotë Marshalli. 
“Por sigurohuni që t’u rrini pranë, 
sepse mund të jetë paksa dëshpëru‑
ese. Jini miku i tyre.” Duke e dëgjuar 
Shpirtin, ne mund t’i vlerësojmë nevo‑
jat e tyre dhe të dimë se kur duhet të 
ndihmojmë dhe kur duhet ta respek‑
tojmë privatësinë e tyre.

“Thjesht duajini ata”, shton misio‑
nari që shërbeu në Kolorado. “Nxitini 
ata që gjithmonë ta kujtojnë sakrificën 
shlyese të Jezu Krishtit.”

Mënyra se si të tjerët i trajtojnë 
misionarët e kthyer herët, mund të 
ndihmojë për të bërë dallimin midis 
largimit me turp ose shkuarjes për‑
para me besim. Prandaj, është thelbë‑
sore që t’i mirëpresim pa u gjykuar.

Ashtu si Koriantoni, misionarët e 
kthyer herët kanë potencialin për t’u 
ngritur nga gjendja e tyre e tanishme 
e cenueshme në mjete të fuqishme 
të Zotit.

Gjetja e Shpresës në Planin  
e Perëndisë

Plaku Xhefri R. Holland, i Kuorumit të 
Dymbëdhjetë Apostujve, jep disa fjalë 
ngushëlluese për misionarët që kthe‑
hen herët. “Kur dikush ju pyet a keni 
shërbyer një mision, ju thoni po”, tha ai. 
“. . . Gëzojuni shërbimit që keni dhënë. 
Jini mirënjohës për mundësinë që keni 
dëshmuar, që keni shërbyer në emër 

të Zotit, që e keni vënë atë pllakëz me 
emrin e misionarit. . . . Ju lutemi, mos 
e përfytyroni pareshtur; mos e mbani 
mendjen aty; mos mendoni se jeni i 
papërshtatshëm ose një dështim.” 1

Për ata që kthehen herët si pasojë 
e mëkatit, mbajini mend këto fjalë 
nga Motra Xhoi D. Xhons, Presidente 
e Përgjithshme e Fillores: “Nëse më‑
katojmë, ne jemi më pak të denjë, por 
nuk jemi kurrë [me më pak] vlerë!” 2 
Ajo pohon se Perëndia do të na ndih‑
mojë të zhvillojmë besim te vetvetja 
në çastet tona më të errëta nëse do 
t’i drejtohemi Atij.

Mesazhi nga Libri i Mormonit, nga 
misionarët e tanishëm që janë kthyer 
herët dhe nga udhëheqësit e Kishës 
është i njëjtë: Asnjëherë mos hiqni 
dorë nga shpresa, sepse Perëndia ka 
ende plane për ju, më të mëdha nga  
sa mund ta përfytyroni. Për njerëzit e 
dashur të këtyre misionarëve, reagimi 
juaj ndaj kthimit të tyre në shtëpi do të 
sjellë një ndryshim të jashtëzakonshëm 
për t’i ndihmuar ata që të shërohen 
dhe ta arrijnë potencialin e tyre. Kuj‑
toni se Shlyerja e Jezu Krishtit mund 
t’i shërojë të gjitha plagët – duke 
përfshirë ato të kthimit herët nga 
një mision. ◼
Autori jeton në Jutë, SHBA.
Ju mund të gjeni një listë burimesh për mi‑
sionarët e ardhshëm dhe ata që janë kthyer 
herët në variantin elektronik të këtij artikulli te 
liahona .lds .org ose në programin kompjuterik 
Gospel Library [Biblioteka e Ungjillit].

SHËNIME
 1. Jeffrey R. Holland, “Elder Holland’s Counsel 

for Early Returned Missionaries” (material 
filmik), lds.org/media‑library.

 2. Xhoi D. Xhons, “Vlerë e Pamasë”, Liahona, 
nëntor 2017, f. 14.
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Misionarë që 
Ktheheni Herët:  
Ju nuk Jeni Vetëm

T Ë R I N J T Ë N Ë M O S H Ë M A D H O R E

Të rinj në moshë madhore tregojnë se 
si gjetën domethënie dhe paqe, pasi u 
kthyen në shtëpi herët nga misionet e 
tyre dhe se si edhe ju mund ta bëni këtë.
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Ushtria e misionarëve kohëplotë që po përpiqen 
fort ta përmbushin detyrën e tyre për t’i “ftuar 
të tjerët të vijnë te Krishti” 1 u sjell “shpresë të 

madhe dhe shumë gëzim” (Alma 56:17) shumë njerëz‑
ve. Ata misionarë, ashtu si djemtë luftëtarë në Librin 
e Mormonit, luftojnë çdo ditë me “fuqi kaq të mreku‑
llueshme; dhe me fuqi kaq të madhe” (Alma 56:56).

Por edhe mes 2 060 djemve luftëtarë, kishte 
ende 200 prej tyre të cilëve u ra “të fikët për shkak të 
humbjes së gjakut” (Alma 57:25). A i bëri kjo më pak 
të guximshëm? Më pak të fortë? Më pak trima? Më 
pak të denjë se të tjerët? Aspak.

Po kështu, ju misionarë që u kthyet në shtëpi herët 
për arsye shëndetësore mendore ose fizike nuk jeni 
më pak të guximshëm, më pak të fortë, më pak tri‑
ma ose më pak të denjë. Qëndrueshmëria juaj gjatë 
sprovave tuaja është – dhe duhet të jetë – mahnitëse. 
Ai ju ka ruajtur – ndoshta jeni plagosur rëndë, por ju 
ka ruajtur. Plagët tuaja, qofshin ato fizike, mendore 
apo shpirtërore, kërkojnë përkujdesje tani (shih Alma 
57:28). Për ata që janë kthyer në shtëpi për arsye që 
kanë të bëjnë me denjësinë, pendimi do të jetë një 
pjesë jetike e shërimit tuaj.

Nga Liahona Fikuet



48 L i a h o n a

Teksa përshtateni me të qenit 
në shtëpi, sigurohuni që t’i jepni 
kohë vetes për t’u shëruar dhe  
mos harroni të keni gjithmonë  
besim te Perëndia (shih Alma 
57:27). Ai na ka kujtuar: “Kur i 
jap një urdhërim ndonjërit prej 
bijve [ose bijave] të njerëzve 
për të bërë një punë në emrin 
tim” – për shembull, që të shër‑
bejnë në një mision – “dhe ata 
bij [e bija] të njerëzve punojnë 
me gjithë fuqinë e tyre dhe me 
gjithçka kanë për ta kryer atë 
punë dhe nuk e pushojnë zellin e 
tyre, dhe armiqtë e tyre” – në disa 
raste, sëmundjet tona fizike ose 
mendore apo lëndime të tjera – 
“vijnë mbi ta dhe i pengojnë nga 
kryerja e asaj pune, vini re, mua 
nuk më duhet më ta kërkoj atë 
punë nga duart e tyre . . . por t’i 
pranoj ofertat e tyre” (Doktrina e 
Besëlidhje 124:49).

Çfarëdo plagësh që keni  
pësuar – ose ju janë rihapur – në 
betejë, për aq kohë sa shërbyet 
denjësisht ose u penduat plotë‑
sisht, kontributi juaj qe i nevoj‑
shëm dhe u pranua nga Zoti.

Leximi i historive të më‑
poshtme mund t’ju ndihmojë 
të gjeni shërim në faktin se nuk 
jeni vetëm dhe se, po ta tregoni 
historinë tuaj, mund të ndihmoni 
të tjerë.

Kuptojeni Që SHPËTIMTARI E KA NDIER DHEMBJEN TUA J

Rrugës me avion për në misionin tim, imagjinoja se si do të ishte kthi‑
mi im në shtëpi. Përshëndetjet do të shpërthenin, familja dhe miqtë 

e mi do të më përqafonin, dhe do ta jetoja pjesën tjetër të jetës sime në 
paqe, duke shijuar çdo bekim që do të vinte nga të qenit një misionar i 
kthyer me nder.

Njëmbëdhjetë muaj më vonë, rrugës me avion për në shtëpi, çdo çast 
u kalua me një ankth të dhembshëm për atë që shtrihej përpara. Familja 
ime po priste, dhe ndonëse ata më përgëzuan e më përqafuan, sakaq, 
isha i vetëm me asnjë ide për të ardhmen time.

Shpëtimtari i pa ditët e mia të errëta. Ai e dinte se si u ndjeva kur qën‑
drova në shtrat për tri javë duke qarë dhe duke fjetur për ta shmangur 
realitetin. Ai e dinte se do të më nevojitej forca e Tij ngaqë askush tjetër 
përreth meje nuk mund të më kuptonte ose madje të shfaqte ndjeshmë‑
ri për atë që po kaloja unë. Por Ai e bëri. Nuk do të mund t’i kisha mbije‑
tuar misionit tim apo kthimit në shtëpi herët pa Atë.
Ali Boaza, Kuinsland, Australi

MOS E SHPËRDORONI KOHËN Duke Pyetur Përse

Mendimi i ardhjes herët në shtëpi ishte dërrmues. Sapo këshilltari 
ma sugjeroi, ndjeva një përzierje shumë të ndërlikuar emocionesh: 

Turp. Lehtësim. Faj. Paqe. Hidhërim. Të gjitha njëkohësisht.
E di që Perëndia po më mbështeste sepse në njëfarë mënyre e kalova 

atë javë të parë në shtëpi. Dhe pastaj kalova një javë tjetër. Dhe një tje‑
tër. Derisa më në fund isha në gjendje të ndihesha sërish vetvetja. Babai 
im ishte mbështetja ime më e madhe dhe me të vërtetë më mori nën 
krahët e tij mbrojtës. Ai gjithmonë donte të fliste dhe të kalonte kohë me 
mua. Jo me kureshtjen për të ditur se çfarë “shkoi keq”, por thjesht për 
të parë se si po ia kaloja.

Kur im atë ndërroi jetë në një aksident kur po ngjitej në shkëmbinj 
disa muaj më vonë, e dija pa asnjë lloj dyshimi se Perëndia ka një plan 
për mua. Mundësia që të isha me tim atë muajt e fundit të jetës së tij, e 
forcoi dëshminë time për planin e shpëtimit. Ende nuk i kuptoj të gjitha 
arsyet përse m’u desh të kthehesha në shtëpi në kohën kur erdha, por 
kam mësuar gjithashtu që, nëse kalon shumë kohë duke e pyetur veten 
përse, atëherë nuk i sheh dot mrekullitë mahnitëse që Perëndia të jep 
çdo ditë.
Kristen Uatabe, Ohajo, SHBA
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Gjithçka po shkonte mirë në misionin tim. Pata për‑
voja të pabesueshme që do të mbeten përgjith‑

monë në zemrën time. Megjithatë, pas tetë muajsh, 
fillova të kisha probleme shëndetësore. Pas shumë 
agjërimesh dhe lutjesh, më dërguan në shtëpi. Isha i 
dërrmuar. Mendoja se çdo gjë ishte faji im. Ndalova së 
lexuari shkrimet e mia të shenjta dhe së luturi shpesh. 
Pyesja veten a kisha bërë gjithçka që mundesha për të 
qëndruar.

Por kuptova se po sprovohesha për të parë nëse do 
të qëndroja besnik ndaj Zotit. Ishte e vështirë, por i mirë‑
besova Atij dhe u ktheva në terrenin e misionit, ku edhe 
një herë pata përvoja të mrekullueshme.

Më pas, problemet e mia shëndetësore u rikthyen. 
Por këtë herë isha më i gatshëm për ta ndjekur vullne‑
tin e Atit Qiellor. Kështu që u ktheva në shtëpi për herë 
të dytë. Ishte e vështirë, por e di se mund të mësoj nga 
çdo gjë që kalova.

Edhe pse nuk shërbeva për 24 muaj, e di se kam 
shërbyer një mision të nderuar. E di se koha që i shër‑
beva Zotit ishte me vlerë për mua dhe për njerëzit që 
ndihmova. I jam mirënjohës Shpëtimtarit tim për Shly‑
erjen e Tij të pafundme. Ai e di secilën prej sfidave tona. 
Dhe nëse mbështetemi tek Ai me gjithë siguri, nuk do të 
jemi kurrë të vetmuar.
Filipe Hofman, Gojas, Brazil

RRETHOJENI VETEN me Mirësi

Kurrë nuk mendova se do të kthehesha herët në shtë‑
pi nga misioni im, dhe isha i turpëruar dhe i shqetë‑

suar që do të përballesha me të gjithë. Megjithëse ishte 
një nga çastet më të vështira në jetën time, unë gjithashtu 
u rrita nga përvoja. Më formoi duke më bërë një njeri më 
të mirë.

U ktheva në shtëpi për të kaluar përmes një procesi 
pendimi. Disa nga zgjedhjet që kisha bërë para misionit 
tim nuk ishin në përputhje me mësimet dhe urdhërimet 
e ungjillit. Për shkak të turpit dhe dëshirës sime për ta 
mbajtur qëndrimin tim në Kishë, unë nuk e kalova pa‑
raprakisht procesin e pendimit me peshkopin tim. Por 
brenda muajve të parë, ndjeva nevojën të kthehesha në 
shtëpi për t’u penduar që të mund të shërbeja me nder 
e integritet.

Gjërat që me të vërtetë më dhanë zemër kur u ktheva 
në shtëpi, ishin pjesëmarrja në veprimtari frymëzuese 
shpirtërore, përfshirë mbledhjet e Kishës, projektet e 
shërbimit, dhe tempullin, kur isha në gjendje të hyja. Sido‑
qoftë, ajo që më ndihmoi më shumë, ishin njerëzit rreth 
meje – familja, disa miq, madje edhe njerëz që nuk i kisha 
takuar kurrë më parë, që më treguan dashuri e mirësi.

Në përgjithësi, me ndihmën e Zotit dhe të shembujve 
si të Krishtit rreth meje, unë isha në gjendje të kthehesha 
në Florida për ta përfunduar misionin tim. Shpresa ime 
është që ne të gjithë do të përpiqemi fort të jemi si Krishti 
ndaj të tjerëve, pavarësisht a janë kthyer në shtëpi herët 
apo thjesht janë në nevojë.
Kaigen Stjuart, Jutë, SHBA

Premtimi që gjendet në letrën tuaj të thirrjes misionare, 
që ju bë kur vendosët të bënit një hap përpara në këtë 
punë, do të përmbushet: “Zoti do t’ju shpërblejë për 
mirësinë e jetës suaj”. Me vëmendje dhe kujdes, plagët 
tuaja mund të shërohen dhe të bëhen një mjet që ju të 
jeni në gjendje t’i ndihmoni të tjerët të vijnë te Krishti. 
Kjo është, në fund të fundit, detyra e misionarëve. ◼

Autorja, e cila është nga Franca, po frekuenton shkollën në  
Jutë, SHBA.

Gjeni më shumë histori nga misionarë të kthyer herët në variantin e 
plotë të këtij artikulli te liahona.lds.org ose në programin kompjuterik 
Gospel Library [Biblioteka e Ungjillit].

SHËNIM
 1. “What Is My Purpose as a Missionary?” [“Cili është Qëllimi Im  

si Misionar?”] Preach My Gospel: A Guide to Missionary Service,  
bot. i rishik (2018), lds .org/ manual/ missionary.



Unë luaj volejboll, 
vrapoj në pistë dhe 
lexoj shumë. 

Sikur të mundja ta kaloja një ditë duke bërë ç’të 
doja, me gjasë do të shkoja në plazh.

Kam lindur në Çikago të Ilinoisit, por erdha në 
Navu kur më morën nën kujdestari. Nuk mbaj 
mend shumë nga jeta ime përpara se të gjeja 
një familje që më mori nën kujdestari, por më 
kujtohet që nuk ndihesha e sigurt. Kur kalova 
në mbajtjen nën kujdestari u ndjeva e sigurt. Më 
pëlqen që e kam ungjillin. Disa nga miqtë e mi 
janë vënë në disa situata të frikshme për shkak 
se nuk i ndjekin standardet tona. E di se ndjekja e 
urdhërimeve më mban të sigurt.

Ishte një përvojë e hatashme të gjeja familjen 
time. Nëna ime erdhi në institucionin parashkollor 
në të cilin shkoja, pasi po ndihmonte si zëvendësu‑
ese. Ajo luajti me mua dhe i tha një prej mësuesve 
që donte të më merrte në shtëpi, pasi isha një fë‑
mijë kaq i këndshëm. Mësuesja tha: “Ajo është në 
listë për birësim, kështu që ndoshta po!” Mamaja 
ime u mor me atë proces dhe më birësoi mua 
dhe dy vëllezërit e mi. Kjo është e hatashme, pasi 
e di se si është të mos kesh familje dhe kjo e bën 
pasjen e një familjeje edhe më të veçantë.

Lili S., 14 vjeçe, Ilinois, SHBA
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Nga Mario Diaz Alonso

Në Kili, me qëllim që të shkosh  
në kolegj, duhet që të bësh një  
provim pranimi për në universi‑

tet. Unë dëshiroja që të studioja për  
inxhinieri në një universitet që ishte 
larg nga vendi ku banoja. Do të ishte 
shumë i shtrenjtë, kështu që qëllimi im 
ishte që të arrija rezultatin më të lartë 
të mundshëm në provimin e pranimit 
në mënyrë që të mund të fitoja një IL
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bursë studimi për rezultate të shkëlqy‑
era në provim.

E dija se ku dhe çfarë doja të studioja, 
dhe e dija se çfarë duhej të bëja që ta 
bëja të mundur atë. Fillova të përgatitem 
për provimin. E studiova, e lexova dhe 
e rishikova materialin, por në provimet 
përgatitore, prapë nuk po arrija rezulta‑
tin që më nevojitej. Iu drejtova Atit tim 
Qiellor në lutje dhe i kërkova zgjuarsi më 
të madhe e që ta ndriçonte të kuptuarin 

tim në mënyrë që të mund ta arrija 
qëllimin tim. U luta për këtë çdo ditë për 
një vit të tërë. Ndoqa orë mësimore të 
veçanta përgatitore te shkolla ime dhe 
u regjistrova në disa lëndë te një institu‑
cion që ishte krijuar për përgatitjen për 
provimin.

Vazhdova me studimin tim të përdit‑
shëm të shkrimeve të shenjta dhe nuk 
mungova asnjë ditë në seminar. I plotë‑
sova të gjitha detyrat e mia të Priftërisë 

STUDIONI, LEXONI, RISHIKONI,  
LUTUNI. Përsëritini të katër hapat.
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Aarone dhe nuk studiova kurrë të dielave, 
pavarësisht nga sa e pashpresë ishte situ‑
ata. E dija që e diela është dita e Zotit dhe 
dëshiroja ta respektoja atë në mënyrën 
si më kishin mësuar prindërit e mi. E dija 
se nuk mund ta lejoja që t’i mohoja vetes 
bekimet që Ati Qiellor kishte për mua, 
veçanërisht kur kisha më tepër nevojë 
për to. Pavarësisht nga e gjitha kjo, nuk 
po arrija rezultatin që më nevojitej në 
provimet e mia përgatitore.

Unë dhe familja ime u lutëm e agjë‑
ruam, dhe babai më dha një bekim. Me 
këtë përgatitje shpirtërore dhe përgatit‑
jen tjetër nga ana ime, e bëra provimin. 
Jo vetëm që mora rezultatin që më ne‑
vojitej, por e tejkalova qëllimin tim, duke 
arritur një nga përqindjet më të larta të 
mundshme në pjesën e matematikës. 
Mora bursat e studimit e përfitimet që 
më nevojiteshin, dhe isha në gjendje të 
studioja në universitetin që zgjodha.

ARSIMIMI DO T’JU NDIHMOJË TË SHËRBENI
“Këshilla ime . . . është që të vazhdoni arsimimin tuaj, kudo 
që jeni, çfarëdo qoftë interesi dhe mundësia juaj. Përcaktoni 
se si mund t’i shërbeni më së miri familjes dhe shoqërisë 
suaj dhe përgatituni mirë.”
Presidenti Rasëll M. Nelson, “Education: A Religious Responsibility” (takim shpirtëror 
në Universitetin “Brigam Jang” – Ajdaho, 26 janar 2010).

DUKE JU NDIHMUAR QË TË KENI SUKSES  
NË ARSIMIMIN TUAJ

Që nga koha kur isha i ri, mësova se 
nëse bëja gjithçka mundesha dhe me‑
rresha së pari me përgjegjësitë e mia 
shpirtërore, atëherë Ati Qiellor do të më 
bekonte. Gjërat jo përherë mund të zgji‑
dhen në mënyrën se si ne presim, por 
Perëndia do të kujdeset për ne. E di që të 
gjitha gjërat janë të mundura vetëm me 
ndihmën e Tij. ◼
Autori jeton në Provincën Kautin, Kili.

Kisha siguron disa burime për t’ju ndihmuar në formimin ose arsimimin tuaj pas shkollës 
së mesme:
• Fond i Qarkullueshëm Arsimor është në dispozicion në disa vende për t’ju ndihmuar 

të paguani për një formim profesional. Ju mund të flisni me peshkopin apo presiden‑
tin tuaj të degës për atë ose të vizitoni faqen pef .lds .org.

• UBJ–Pathway Mbarëbotëror siguron arsimim më të lartë të përballueshëm në inter‑
net. Studentët fillojnë me PathwayConnect, një program njëvjeçar në internet, që i 
ndihmon njerëzit t’i fillojnë ose t’u rikthehen studimeve universitare. Pas përfundimit 
të PathwayConnect, studentët atëherë mund të marrin një certifikatë përgatitjeje për 
punë në më pak se një vit dhe pastaj të vijojnë për të marrë një diplomë – të gjitha me 
të njëjtën tarifë të ulur shkollimi. Vizitoni byupathway .lds .org.

• Të mësuarit e anglishtes shpesh mund t’i përmirësojë mundësitë tuaja për të gjetur 
një vend pune më të mirë. EnglishConnect është një program mësimor për gjuhën 
angleze që sigurohet nga Kisha për t’i ndihmuar individët ta rritin mbështetjen te vet‑
ja shpirtërisht dhe materialisht në një atmosferë të përqendruar tek ungjilli. Vizitoni 
englishconnect .lds .org.

• Kursi i Kishës për mbështetjen te vetja për arsimimin quhet “Arsimim për Punë më 
të Mirë”. Ai është një kurs 12‑javor që zhvillohet në kunjin apo distriktin tuaj. Gjejeni 
manualin në Gospel Library [Bibliotekën e Ungjillit] nën Mbështetja te Vetja ose në 
lds .org/ go/ 71857.

STUDIONI, LEXONI, RISHIKONI,  
LUTUNI. Përsëritini të katër hapat.

Pa një bursë studimi, 
nuk mund ta përballoja 
kolegjin.
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Nga Plaku  
Soni L. Koh,
i Të Shtatëdhjetëve

Kur mësoni ta doni dhe ta çmoni punën, ju gjeni 
gjithashtu një burim të madh gëzimi.

Disa vjet më parë, e pashë veten në 
një auditor në Kolegjin Çërçill të Uni‑
versitetit të Kembrixhit në Angli për 

një mbledhje vjetore për kompaninë për të 
cilën punoja. Në atë rast, pata privilegjin të 
merrja nga presidenti dhe drejtuesi ekzekutiv 
(CEO) botëror i kompanisë një çmim në emër 
të skuadrës sime për punën e shkëlqyer që 
bëmë atë vit.

Ndërsa drejtues të kompanisë nga ane‑
mbanë botës, që përfaqësonin 80 000  
punëtorë, duartrokitën dhe e lavdëruan  
skuadrën tonë për arritjen tonë, unë men‑
dova: “Kjo duhet të jetë dita ime më e mirë 
e punës!” Atmosfera e atij çasti ishte e 
gëzueshme.

bukët në fu‑
rrën me tulla. 
Kur buka mba‑
roi së pjekuri, 
ne përdorëm 
një lopatë të 

gjatë druri për 
ta tërhequr me 

kujdes atë. Ne  
pritëm disa se‑

konda, pastaj e 
ndamë një nga bukët 

ende të ngrohta. Kishte 
shije të mrekullueshme!
Pasi reflektova, vendosa 

që marrja e një çmimi në  
Kembrixh ishte dita ime e dytë  

më e mirë e punës. Dita më e mirë 
dhe më e lumtur e punës ishte në një 
ambient shumë më të përulur: një furrë 
e vogël buke pa spektatorë apo brohoritje 
në këmbë. Isha vetëm unë dhe babi im. 
Atë ditë, ai më mësoi ta doja dhe ta vlerë‑
soja punën dhe më ndihmoi të ndieja  
gëzimin e bërjes së diçkaje nga e para  
me vetë duart e mia. Mësova se puna e 
palodhur i jep kënaqësi si trupit, edhe 
shpirtit.

Puna Është një Bekim
Kur Zoti i tha Adamit dhe Evës: “Do 

të hash bukën me djersën e ballit” (Za‑
nafilla 3:19), u duk sikur Ai po i ndësh‑
konte. Në të vërtetë, Ai po u jepte atyre 

Dita Ime më e Mirë e Punës!

Do ta kujtoj përherë përparësen e bardhë dhe 
kapelen e furrtarit që më bëri mamaja ime, dhe 

bukën që unë e im atë e bëmë së bashku.

Buka e Ndarë
Por pastaj mendja më ktheu në ditën time të parë 

të punës afro 40 vjet më parë. Babai im kishte në 
pronësi një furrë buke dhe piqte bukë që shpër‑
ndahej në shumë dyqane të vogla ushqimore në 
qytetin tonë në Brazilin jugor. Kur isha fëmijë i 
vogël, këmbëngulja vazhdimisht që im atë të më 
merrte që të punoja me të. Një ditë më në fund 
ai pranoi!

Nëna ime më qepi një përparëse të vogël 
të bardhë e një kapele furrtari, dhe unë 
e im atë shkuam te furra e bukës. Së 
bashku, e përziem dhe e përga‑
titëm brumin, i dhamë atij 
formën e bukës dhe 
i vendosëm 
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Pasja e këtij qëndrimi në raport me punën 
do t’ju ndihmojë të arrini siguri materialisht, 
emocionalisht dhe shpirtërisht. Mundësia për 
të punuar është një bekim nga Zoti. Kur mësoni 
ta vlerësoni dhe ta doni punën, ju do të gjeni 
lumturinë e qëllimin që vjen nga mbështetja 
te vetja.

Ende mund ta dëgjoj duartrokitjen dhe  
fjalët nxitëse që vinin nga auditori në Universi‑
tetin e Kembrixhit, por më e shtrenjtë për mua 
është kujtimi i ditës te furra e bukës me babin 
tim dhe aroma e atyre bukëve kur dolën nga 
furra. ◼

SHËNIM
 1. D. Tod Kristoferson, “Mendime mbi një Jetë të Përkush‑

tuar”, Liahona, nëntor 2010, f. 17.

Dita Ime më e Mirë e Punës!
përmirëson, rregullon, mbështet, ngre, shërben, 
frymëzon” 1.

Kur ishit fëmijë, ndoshta ju kanë pyetur: “Çfarë 
do të bëhesh kur të rritesh?” Gjatë viteve tuaja 
të adoleshencës, ajo pyetje ka shumë të ngjarë 
që do të ndryshojë në: “Çfarë do të studiosh në 
kolegj?”

Pasion, Nder dhe Qëllim
Çfarëdo profesioni që të vendosni të 

përqafoni, në çfarëdo drejtimi pune mund 
të përfundoni, përpiquni ta bëni punën 

tuaj me pasion, nder dhe qëllim. Ju 
duhet të punoni palodhur dhe të 

përpiqeni përherë të arrini 
rezultatet më të mira. 

mundësinë 
të përjetonin 
ndjesinë e 
gëzueshme dhe 
plotësuese të të 
bërit të mbësh‑
tetur te vetja, të 
sigurimit për vetë 
dëshirat dhe nevojat 
e tyre.

Shumë prej nesh e 
shohin punën vetëm si 
një mënyrë për të sigu‑
ruar materialisht për veten 
dhe familjen tonë ose ndoshta 
si një mënyrë për të arritur një 
pozitë shoqërore duke mbajtur një 
titull luksoz pune. Por akoma më e 
rëndësishme, Perëndia do që ne të 
punojmë në mënyrë që të mund të 
fitojmë një ndjesi të fortë arritjeje kur 
i përmbushim detyrat, krijojmë diçka 
të re, e përtërijmë dhe përmirësojmë 
atë që ekziston tashmë, dhe i shtojmë 
vlerë botës në të cilën jetojmë.

Duke folur në aspektin shpirtëror, 
një jetë e përqendruar tek ungjilli e  
përfshin përherë punën. Plaku D. Tod 
Kristoferson, i Kuorumit të Dymbë‑
dhjetë Apostujve, ka thënë: “Një 
jetë e shenjtëruar është e mbushur 
me punë, ndonjëherë e përsëritur, 
ndonjëherë e përulur, ndonjëherë e 
pavlerësuar, por gjithmonë punë që 



M Ë S I M E N G A D H I ATA E  R E

Apostujt Janë Dëshmitarë të Jezu Krishtit – edhe  

Ju Mund të Jeni Gjithashtu!
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fizikisht të Jezusit që e bën një person 
dëshmitar të Tij. Presidenti Jozef Filding 
Smith (1876–1972) tha: “[Fryma e Shenjtë] 
është e vetmja mënyrë që një person mun‑
det me të vërtetë të dijë që Jezusi është 
Krishti dhe se ungjilli i Tij është i vërtetë” 3. 
Kjo do të thotë se, ndonëse Apostujt mund 
ta kenë parë Krishtin, ata e dinë se Ai është 
Shpëtimtari pasi Fryma e Shenjtë ua ka 
treguar atyre!

Ju Mund të Jeni një Dëshmitar
Ajo çfarë është edhe më mahnitëse 

është se edhe juve ju është premtuar se 
mund ta dini që Jezu Krishti është Shpëtim‑
tari juaj nëpërmjet Frymës së Shenjtë (shih 
Doktrina e Besëlidhje 46:13). Nuk është 
diçka që vetëm Apostujt mund ta dinë! 
Ndonëse nuk jeni thirrur për të qenë një 
dëshmitar i veçantë i Krishtit, ju mund të 
kërkoni një dëshmi për Krishtin dhe të jeni 
dëshmitari i Tij për njerëzit në jetën tuaj. 
Ju mund ta ndiqni urdhrin e Shpëtimtarit 
drejtuar Pjetrit: “Kur të jesh kthyer, forco 
vëllezërit e [motrat e tua]” (Lluka 22:32). ◼

SHËNIME
 1. Gordon B. Hinckley, “Special Witnesses for 

Christ”, Ensign, maj 1984, f. 50.
 2. Shih Bojd K. Paker, “Dëshmia”, Liahona, maj 

2014, f. 97; shih edhe Lorenzo Snow, “A Visit 
from the Savior”, Liahona, shtator 2015, f. 80.

 3. Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel  
Questions, përmb. Joseph Fielding Smith Jr.,  
vëll. i 5-të (1957–1966), 3:31.

 4. Shih edhe Xhefri R. Holland, “Unë Besoj,  
o Zot”, Liahona, maj 2013, f. 93–95.

Dëshmitarë të Veçantë
Të mbrojturit e së vërtetës në këtë 

mënyrë, mund të quhet “të qenit një 
dëshmitar”. Te shembulli, ju do të ishit një 
dëshmitare e karakterit të mirë të shoqes 
suaj. Ashtu siç mund të jeni një dëshmitare 
për shoqen tuaj, Perëndia ka thirrur pro‑
fetë dhe apostuj që të jenë dëshmitarë të 
veçantë të Birit të Tij, Jezu Krishtit. Apostujt 
“dërgohen me një autoritet dhe përgjegjësi 
të caktuar” 1 për të dhënë mësim, dësh‑
muar dhe shërbyer si “dëshmitarë [të] 
veçantë të emrit të Krishtit” (Doktrina e 
Besëlidhje 107:23).

Jo shumë kohë pasi Krishti u ringjall, 
apostujt u thirrën për të qenë dëshmitarët 
e Tij (shih Veprat e Apostujve 1:8). Kur t’i 
studioni Veprat e Apostujve te Dhiata e Re, 
ju mund të lexoni shumë raste kur Apos‑
tujt dëshmuan se Jezu Krishti është Biri i 
Perëndisë (shih Veprat e Apostujve 2:36; 
5:27–32; 10:36–44). Apostujt sot vazhdojnë 
në këtë thirrje si dëshmitarë të veçantë 
– thjesht dëgjoni çfarëdo konference të 
përgjithshme dhe do ta shihni se si ata 
dëshmojnë për Krishtin.

Fryma e Shenjtë Dëshmon për Krishtin
Disa Apostuj në Dhiatën e Re ishin me 

Krishtin kur Ai ishte në tokë dhe e panë 
të ngjitej në qiell (shih Veprat e Apostujve 
1:9–11), edhe Apostujt sot mund ta kenë 
parë Krishtin,2 por nuk është të parit 

Si të bëheni një Dëshmitar/e i/e Jezu Krishtit
• Duhet të “dëshironi të besoni” (Alma 32:27).4

• Studioni rreth Shpëtimtarit në shkrimet e shenjta.
• Lutuni dhe kërkojini Frymës së Shenjtë t’ju  

pohojë se Krishti është Shpëtimtari juaj.
• Studiojeni Dhiatën e Re dhe shenjoni se kur 

Apostujt ishin dëshmitarë.

Nga Hedhër Uajt Klarixh
Revistat e Kishës

Përfytyroni 
sikur ju dhe 
një shoqe 

pa hani drekë në 
shkollë. Shoqja 
juaj sapo po hap 
një ëmbëlsirë kur 
një person afrohet 
dhe e akuzon se 
e ka vjedhur atë 
dhe i kërkon që 
“ta kthejë”. Ju ishit 
me shoqen tuaj 
kur ajo e bleu atë, 
kështu që ndo‑
nëse mund të jeni 
e nevrikosur, ju 
i thoni akuzuesit 
se shoqja juaj nuk 
është hajdute.
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“DUHET  

TË LARGOHESH 

NGA KY VEND”
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Pavarësisht nga frika ime për t’u transferuar në Kilin verior me familjen time,  

shkretëtira doli se ishte toka jonë e premtuar.

NGA KY VEND”
K

ur lexova në Librin e Mormonit se si Nefi e mbështeste  

përherë të atin e tij vegimtar, unë arrita në përfundimin  

se shumica e të rinjve dhe të rejave në Kishë janë ndosh‑

ta si Nefi. Por, kur familja ime vendosi që ne duhej të zhvendo‑

seshim në shkretëtirë, unë u ndjeva më shumë si Lamani dhe 

Lemueli. Nuk doja të largohesha nga shtëpia ime.

Ashtu si Nefi dhe vëllezërit e tij, unë u “lind[a] nga prindër të 

mirë” (1 Nefi 1:1). Të dy u bashkuan me Kishën kur ishin adole‑

shentë, dhe nëna ime e priti tim
 atë kur shërbeu në mision. Ata 

ishin anëtarë aktiv, të palodhur të Kishës.

Kur isha në shkollë të mesme, ekonomia ra në zonën tonë të 

Konsepsionit në Kili. Punët u mbyllën dhe im atë filloi të kishte 

vështirësi për të gjetur punë. Përfundimisht, ai filloi të kërkonte 

punë jashtë qytetit.

Kërkimi i tij për vend pune e çoi në veri në qytetin e Kalamës, 

në zonën e minierave të Kilit. Ai është inxhinier ndërtimi dhe gjeti 

një punë të mirë atje. Por ai ishte vetëm dhe shumë larg. Ne e 

takonim atë vetëm kur mund ta përballonte financiarisht udhëti‑

min prej 32-orësh me autobus për në shtëpi.

Nga Serxho Rikelme Segura

Pas disa vitesh gjatë të cilave e takonim tim atë vetëm dy 

apo tri herë në vit, nëna ime ndjeu se ishte koha për të bërë një 

ndryshim. Prindërit e mi arritën në përfundimin se pjesa tjetër e 

familjes sonë kishte nevojë të transferohej në veri.

Ne Kemi Nevojë të Jemi me Babain Tonë

Vëllai im më i vogël nuk e kishte problem transferimin. Dhe 

motra ime më e madhe, që ishte në kolegj, dha shembullin e 

mirë për mua.

“Unë do t’i sakrifikoj studimet e mia”, tha ajo. “Ne kemi nevojë 

të jemi me babain tonë.”

Të gjithë e mbështetën vendimin për t’u transferuar përveç 

meje. Edhe unë dëshiroja të isha me tim atë, por e kundërshtoja 

bërjen e ndryshimeve dhe sakrificave vetjake. Unë kisha shokët 

e mi, e njihja ambientin rreth meje, më pëlqente shumë stili im 

i jetesës dhe dëshiroja të shkoja në kolegj në Konsepsion. Bëra 

gjithçka që mund të bëja për ta bindur nënën time që ne nuk 

duhej të shkonim.

Më në fund, ajo tha: “Bir, yt atë është vetëm. Ai do që të jemi 

me të. Do të doja ta kuptoje, por ti je tepër i përqendruar te 
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vetja.” Pastaj ajo më siguroi sërish: “Ne do të kemi mundësi atje”.

Në zemrën time e dija se ajo kishte të drejtë – ndonëse nuk 

isha i bindur në mendje. Nuk kisha një dëshmi të fortë asokohe, 

por vendosa të lutesha nëse duhej të shkoja me familjen time. Një 

përgjigje e qartë më erdhi: “Ti duhet të largohesh nga ky vend”. 

Isha i trishtuar, por u thashë prindërve të mi se do të shkoja.

Ku Janë Pemët?

Konsepsioni është një vend i gjelbëruar me shumë pemë. Aty 

bien 127 cm reshje në vit. Në Antofagasta, qyteti pranë Kalamës 

në të cilin po transferoheshim, kishte vetëm 0,25 cm reshje në vit.

Gjëja më tronditëse për mua në lidhje me zhvendosjen ishte 

udhëtimi aktual. Ndërsa po shkonim udhës sonë drejt veriut 

me autobus, të vëzhguarit e kalimit nga e gjelbra te kafja ishte 

pikëlluese. Pyeta veten: “Ku janë pemët? Ku janë lopët në fshat?” 

Gjithçka që shikoja ishin balta, shkëmbinjtë dhe kodrat.

Me sa duket, Kili verior është një shkretëtirë, kështu që çfarë 

mund të prisja tjetër? M’u kujtua se si u ndien Lamani dhe Le‑

mueli kur familja e Lehit u largua nga toka e trashëgimisë së tyre 

dhe udhëtuan për në shkretëtirë.

Kisha shumë frikë kur arritëm në Antofagasta. Çfarë do të 

ndodhte nëse nuk do të zëja shokë e shoqe? Çfarë do të ndodhte 

Serxho takon shokët e shoqet në institut.
nëse nuk do të mund të përshtatesha me zonën? Çfarë do të 

ndodhte nëse shpresat e mia për të ardhmen nuk do të bëheshin 

realitet?

Përfundimisht, nuk duhej të isha shqetësuar. Nëna ime kishte 

të drejtë për mundësitë që na pritnin – veçanërisht mundësitë 

shpirtërore.

Përpara transferimit tonë, ungjilli nuk ishte përparësi për 

mua. Zoti ishte [diku] në sfond. Por në Antofagasta, në jetën time 

hynë njerëz që më ndihmuan ta shihja bukurinë e ungjillit. M
ora 

ndihmë nga udhëheqës të veçantë të priftërisë. Bëra shokë që 

mbeten thesar për mua. Jeta ime shpirtërore ndryshoi tërësisht.

Jam mirënjohës që ia vura veshin nënës sime. Jam mirënjohës 

që Zoti iu përgjigj lutjes sime. Jam mirënjohës që pata guximin të 

transferohesha në veri me familjen time.

Këtu në shkretëtirë është vendi ku bëra ndryshimet që më 

ndihmuan të bëhesha ai që jam sot. Këtu është vendi ku u zotova 

ta përqafoja ungjillin, të shërbeja në një mision, të martohesha 

në tempull dhe t’ia përkushtoja jetën time Zotit. Këtu është vendi 

ku vendosa që nuk doja të isha më sikurse Lamani dhe Lemueli.

Për mua dhe familjen time, shkretëtira doli se ishte toka jonë 

e premtuar. ◼

Autori jeton në Antofagasta, Kili.
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Nga Merili S. B. Averet,
siç iu tregua Riçard M. Romnit

Gjashtëmbëdhjetë! Çfarë periudhe e jetës! “Askush 
nuk duhet ta kalojë këtë i vetëm”, mendova.

Prindërit e mi të urtë ishin të dashur dhe përherë 
më jepnin këshilla të mira. Motra ime më e madhe sapo 
ishte martuar dhe ishte transferuar jashtë shtetit tonë. Vëllai 
im më vogël ishte i përfshirë nga meraket e tij prej 11‑vjeçari. 
Kisha miq të mrekullueshëm dhe e dija se udhëheqësit e mi 
të Kishës përkujdeseshin sinqerisht për mua.

Por vëllai im më i madh, Geri, ishte shoku im i 
ngushtë. I mbaja sytë nga ai për të gjitha gjërat kur isha 
adoleshente. “Kurdoherë që flas me të, gjërat kanë më 
shumë kuptim”, i thashë vetes. “Do të doja që ai të ishte 
këtu pikërisht tani.”

Por nuk ishte. Ai ishte larg në Japoni, duke shërbyer në 
një mision kohëplotë.

Pavarësisht se më kishte marrë malli për Gerin, unë pata 
një ditëlindje argëtuese. Nëna bëri për mua mëngjesin tonë 
tradicional të ditëlindjes dhe mora disa dhurata përpara 
se të shkoja në shkollë. Atë mbrëmje, unë dhe familja ime 
dolëm për darkë për pica dhe e mbyllëm me tortën e ditë‑
lindjes. Unë madje e lashë veten të ëndërroja me sy hapur 
për daljen në takime, ngarjen e makinës dhe gjëra të tjera 
emocionuese që do t’i bëja si një 16-vjeçare.

Sidoqoftë, dhurata më e mirë që mora atë ditë ishte 
një letër me postë. Geri nuk e kishte harruar ditën time 
tepër të veçantë! Kjo ndodhi përpara kohës së postës 
elektronike, kështu që për një letër duhej një kohë e 

gjatë që të shkonte nga Japonia për në Luginën e Keiçit të 
Jutës në SHBA. U mrekullova që letra e tij mbërriti pikërisht 
ditën e ditëlindjes sime! Letra ishte e shkruar me dorë, që 
më bëri edhe më shumë të ndieja se e kisha vëllanë tim të 
pranishëm me mua ndërsa lexova:

“E dashur Merili:
Epo, po të vjen ditëlindja e madhe, apo jo? Ma merr  

mendja që kur ta marrësh këtë letër, do të ketë kaluar  
tanimë. Nuk mund ta besoj – je 16 vjeçe. Më duket sikur  
kanë kaluar vetëm pak vite nga koha kur e kishe zakon të 
[vije kapelën tënde të vogël të kuqe prej kauboji].

Qëndro e ëmbël dhe e pastër dhe bëja të ditur përherë 
kujtdo se Kisha ka shumë domethënie për ty. Nëse e bën 
atë, nuk do të futesh kurrë në ndonjë situatë ku do të duhet 
të marrësh një vendim me gjithë presionin e adoleshentëve 
duke rënduar mbi ty. Shembull: Në shkollën e mesme, të 
gjithë e dinin se nuk doja të pija alkool apo duhan, asfare, 
kështu që kurrë nuk më ftonin në një festë ku bëheshin ato 
gjëra. Miqtë e mi e dinin se nuk e bëja atë. . . .

Nëse i lë njerëzit t’i njohin standardet e tua, atëherë njerëzit 
me standardet e tua tërhiqen nga ty. Nuk dua të them që du‑
het t’i thuash gjithkujt, por veprimet flasin vetë. Shpirti yt është 
vërtet i ëmbël dhe të shkon vërtet emri që ke. Dhe ke ndjenjë 
humori të bukur. Gëzuar ‘Të Ëmblën Ditëlindje të 16-të’!” Fjalia 
e fundit qe nënvizuar me të kuqe. Asnjë dhuratë tjetër ditë‑
lindjeje nuk mund të kishte qenë më e mirë! E lexova dhe e  
rilexova pa reshtur, derisa ai u kthye në shtëpi nga Japonia dhe 
më në fund mund të bisedonim me njëri‑tjetrin ballë për ballë.

Kanë kaluar vite që kur e mora atë letër, por ende e kam 
atë. Shumë gjëra kanë ndryshuar që atëherë, por jo dashu‑
ria për tim vëlla. Sot e mbështet atë jo vetëm si vëllanë dhe 
mikun tim, por si Plakun Geri E. Stivenson, të Kuorumit të 
Dymbëdhjetë Apostujve. Këshilla që i jep ai, si një dëshmitar i 
veçantë i Krishtit, të gjithë botës është një forcë më e madhe 
në jetën time, ashtu si letra që më dërgoi në ditëlindjen time 
të 16-të. ◼
Autorja jeton në Jutë SHBA.

nga një Vëlla i Dashur
Vëllai im më i madh nuk ishte në ditë‑
lindjen time të 16‑të pasi po shërbente 
në një mision. Sidoqoftë, këshilla që më 
dërgoi ishte një dhuratë që do ta çmoja 
përgjithmonë.
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Kur të gjeni kohë dhe një vend të qetë për ta lexuar Librin e Mormonit, unë ju shoh 
duke zbuluar përgjigje, duke ndier udhëzim dhe duke fituar dëshminë tuaj vetjake 
për Librin e Mormonit dhe një dëshmi për Jezu Krishtin.

Kur të lexoni, ju do të thelloheni nëpër fragmentet e këtij libri të çmuar dhe do të ba‑
llafaqoheni me Shpëtimtarin tuaj të dashur, Zotin Jezu Krisht, thuajse në çdo faqe. Është 
përllogaritur se ndonjëra nga format e emrit të Tij është përdorur mesatarisht një herë 
në çdo 1,7 vargje.1 Madje Krishti Vetë dëshmoi për vërtetësinë e tij në këto ditë të mëvon‑
shme, duke thënë: “Ashtu si Zoti juaj dhe Perëndia juaj jeton, ky është i vërtetë” (Doktrina 
e Besëlidhje 17:6).

Unë jam mirënjohës për ftesën dhe premtimin që Zoti ka ofruar nëpërmjet profetit 
Moroni për secilin prej jush – dhe për secilin që e lexon Librin e Mormonit. “Dhe kur ju t’i 
merrni këto gjëra [Librin e Mormonit], unë do t’ju këshilloja që të pyesni Perëndinë, Atin 
e Amshuar, në emrin e [Jezu] Krishtit, në qoftë se këto gjëra nuk janë të vërteta; dhe në 
qoftë se ju do të kërkoni me një zemër të sinqertë, me qëllim të vërtetë duke pasur besim 
në Krisht, ai do t’ju tregojë të vërtetën, nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë” (Moroni 
10:4; shih edhe vargjet 3, 5).

Të vërtetat që do të gjeni te Libri i Mormonit do t’ju ngrenë moralisht dhe frymëzojnë. 
Ato do ta forcojnë besimin tuaj, do ta mbushin shpirtin tuaj me dritë dhe do t’ju përgatitin 
për një të ardhme që zor se keni aftësi për ta kuptuar.

Brenda faqeve të librit, ju do të zbuloni dashurinë e pafund dhe hirin e papërfytyrueshëm 
të Perëndisë. Ndërsa përpiqeni të ndiqni mësimet që gjeni atje, gëzimi juaj do të shtohet, 
kuptimi juaj do të rritet dhe përgjigjet që kërkoni për shumë sfida që paraqet vdekshmëria, 
do t’ju hapen. Ndërsa shihni te libri, ju shihni te Zoti. ◼
Nga një fjalim në konferencën e përgjithshme të tetorit 2016.

SHËNIM
 1. Shih Susan Easton Black, Finding Christ through the Book of Mormon (1987), f. 16–18.

Çfarë do të Gjeni në 
Librin e Mormonit?

Nga Plaku Geri E. Stivenson,
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve
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U thirr të shërbente në  
Misionin e 

Fukuokës në 
Japoni  

si një misionar i ri.

Shërbeu si president i  
Misionit të  

Japonisë, Nagoja  
nga viti 2004 në vitin 2007.

Lindur më 6 gusht 
1955 dhe rritur 
në luginën 
Keiçi në 
Jutë.

Kur ishte 11 vjeç,  
i ati e shpëtoi  
nga të shkelurit aksidentalisht mbi 
një gjarpër me zile që po flinte.

U martua me  
Lesa Xhin Higlin  
në prill të 1979‑ës në Tempullin  

e Ajdaho‑Follsit në Ajdaho. 

Mori një diplomë të  
shkallës së parë në  

administrim 
biznesi  

nga Universiteti i  
Shtetit të Jutës.

Ka katër bij.

Bashkëthemeloi  
një kompani për prodhimin e pajisjeve 
sportive ku punoi si president dhe 
kryedrejtor operativ deri në vitin 2008.

I pëlqen të  
bëj ski, rrëshqitje 
me slitë në borë dhe 
ngjitje në mal.

Jetoi në Azi për më 
shumë se nëntë vite të 

jetës së tij.

E quan  
bashkëshorten 
e tij si “drita në  
jetën time dhe  
e jetës sime”.

Kur ishte i ri, ai  
shpesh shkonte me  
të atin të vizitonte  
dhe t’u shërbente  
të vejave  

në lagje.

U thirr për të  
qenë Apostull në  

tetor 2015.

Tha se  
thirrja [e tij] 

në Kuorumin 
e Të Dymbëdhjetëve  

ishte një “përvojë 
gjunjëzuese”.

GERI E. STIVENSONPl
ak

u 



TË RINJTË NË  
MOSHË MADHORE

A U KTHYET HERËT  
NË SHTËPI NGA  
MISIONI JUA J?

Cilado qoftë arsyeja, ju  
mund të vazhdoni t’i shijoni 

bekimet e ungjillit.

42

RINIA

JU MUND TË JENI  
NJË DËSHMITAR I 

JEZU KRISHTIT

56
ZBULESA VETJAKE

NDJEKJA E  
SHEMBULLIT  

TË NEFIT

58
DHËNIA MËSIM  

FËMIJËVE

ÇFARË DO TË  
THOTË TË JESH  
I/E KRISHTERË
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Si je ti një 

pionier/e?
Shih faqet M7 dhe M10Pj
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Përhapja e 
N G A  P R E S I D E N C A  E  P A R Ë

Nga Presidenti 
Dallin H. Ouks,
Këshilltar i Parë 

në Presidencën e 
Parë

Ne kemi nevojë që secili anëtar i 
Kishës të ndihmojë për t’ia çuar ungjillin 
gjithë botës.

Këtu janë disa mënyra se si mund të 
ndihmosh:

1. Duaji të gjithë njerëzit si vëllezë‑
rit dhe motrat e tua, ashtu siç dha 
mësim Jezusi.

2. Mbaji urdhërimet që të mund të 
jesh një shembull i mirë.

3. Lutu që të dish se kush është gati 
për të mësuar për ungjillin dhe si 
mund të flasësh për ungjillin me ta.

4. Ndihmoji të tjerët të mësojnë më 
shumë rreth Jezu Krishtit.

Puna misionare do të thotë të kesh një 
qëndrim dashurie dhe t’i ndihmosh të 
tjerët. Pavarësisht nga mënyra se si për‑
gjigjet personi tjetër, ti je një misionar/e 
i/e suksesshëm/me nëse e përhap ungji‑
llin me dashuri! ●
Përshtatur nga biseda “Shpërndarja e Ungjillit  
të Rivendosur”, Liahona, nëntor 2016, f. 57–60.

Ungjillit
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Shpëtimtari, Jezu Krishti, i urdhëroi dishepujt e Tij që  
t’ia përhapin ungjillin gjithë njerëzve në tokë. Ai tha: 

“Dilni në mbarë botën dhe i 
predikoni ungjillin çdo krijese” 

(Marku 16:15).
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Përhapja me Dashuri
Si mund ta shfaqësh dashurinë tënde sot?

Përputhe secilën figurë me numrin nga  
mesazhi i Presidentit Ouks.
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Lutja me 
FILIPIN
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Nga Shirli Espada‑Riçi
(Bazuar në një ngjarje të vërtetë)

“Lutu gjithmonë” (Doktrina e Besëlidhje 19:38).

Ishte hera e parë e Jozefit në shtëpinë e Filipit. Ata 
u argëtuan shumë duke bërë një anije kozmike prej 

kartoni. Ata madje ngjyrosën flakë të papara në të. Kur 
e ëma e Filipit i thirri për darkën, Jozefi e ndoqi Filipin 
drejt kuzhinës.

“Unë do të th[em] falënderimin”, tha babi i Filipit.
Çfarë do të thotë kjo? pyeti veten Jozefi. Ai e pa Filipin 

dhe familjen e tij ndërsa secili preku ballin e vet, 
pastaj mesin e kraharorit, më pas anën e majtë, 
pastaj të djathtën. Jozefi nuk e kishte parë 
asnjëherë ndonjë ta bënte atë më parë.

Filipi nxori dorën jashtë. Jozefi pa 
rreth e qark dhe pa se pjesa tjetër e 
familjes së Filipit po i mbanin duart 
të bashkuara dhe kishin ulur kokën. 
Mos po fillojnë të luten ata? Mos është ky 
kuptimi i frazës të “thuash falënderimin”? 
e pyeti veten Jozefi.

Jozefi nuk dëshironte ta lëndonte Filipin, 
kështu që e kapi dorën e Filipit. I ati i Filipit kapi dorën 
tjetër të Jozefit dhe pastaj filloi të lutej.

“Na beko, o Zot . . .”
Përpara se të uleshin, Filipi dhe familja e tij prekën 

ballin dhe kraharorin siç kishin bërë më parë.
Kur Jozefi mbërriti në shtëpi, mami e pyeti rreth 

ditës së tij.
“A ia kalove mirë?” pyeti mami.
“Po”, tha qetësisht Jozefi. Ai vërtet ia kishte kaluar mirë. 

Anija kozmike ishte e jashtëzakonshme dhe hamburgerët 
ishin të shijshëm. Por diçka po e shqetësonte atë.

Mamaja e pa më nga afër. “Nuk më dukesh mirë. Ka 
ndonjë gjë që nuk shkon?”

“Epo . . .”
Jozefi kishte kaq shumë pyetje! Ai vazhdonte të men‑

donte për atë lutje. Pse ishte ajo e ndryshme nga mënyra 
se si lutej ai dhe familja e tij?

“Mami”, pyeti ai, “si luteshe para se të bashkoheshe 
me Kishën?” Jozefi i tregoi për lutjen e familjes së Filipit.

“Duket sikur janë katolikë, siç isha unë”, tha mami. 
“Po bënin shenjën e kryqit me dorën e tyre. E shikon që 
duket si një kryq? Është një kujtues që Jezusi vdiq për ne.”

Jozefi buzëqeshi. “Pra edhe Filipi beson te Jezusi?”
“Ashtu është”, tha mami. “A e mban mend se çfarë tha 

babi i Filipit në lutje?”
Jozefit iu desh të mendohej. “Ai e falënderoi Perën‑

dinë për dhuratat që Ai na jep . . . dhe foli për Krishtin!”
“E shikon?” tha mami me buzëqeshje. “Ne nuk 

jemi kaq të ndryshëm. Jam e lumtur që mund 
të luteshe me familjen e Filipit.”

Disa ditë më vonë, Filipi erdhi te shtë‑
pia për të luajtur. Ata po luanin jashtë 
kur babai i thirri të futeshin për darkën. 
Jozefin po e gërryenin zorrët nga uria 
ndërsa vrapuan për në kuzhinë.

“Kam shumë uri!” tha Jozefi.
“Edhe unë”, tha Filipi.

Gjithsecili zuri vendin e vet rreth e qark ta‑
volinës. Filipi u ul pranë Jozefit. Filipi bëri shenjën 

e kryqit dhe u zgjat të kapte dorën e Jozefit.
“Kjo është mënyra se si ne lutemi në shtëpinë tonë”, 

tha Jozefi. “Ne bashkojmë krahët, mbyllim sytë, ulim 
kokat dhe lutemi.”

“Kjo është e gjitha?”
“Kjo është e gjitha!”
“E lehtë”, tha Filipi.
Jozefi mbylli sytë dhe buzëqeshi. Ai ishte i gëzuar që 

mund të lutej me shokun e vet. ●
Autorja jeton në Kaliforni, SHBA.

Unë kam shokë dhe shoqe në shkollë që 
janë katolikë e myslimanë, dhe ne që të 
gjithë jemi shok dhe shoqe të ngushta pasi 
kjo është mënyra se si Jezusi do që ne të 
sillemi me njëri‑tjetrin.
Elizibeth A., 8 vjeçe, Uest‑Midlands, Angli

Çfarë kuptimi 
kishte të “thuash 
falënderimin”?
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Plot me Vepra 
të Mira
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Kjo faqe mbështet faqen 108 të manualit  
Eja, Më Ndiq – Për Individët dhe Familjet.

Priskila dhe i shoqi bënin 

çadra për të përballuar 

jetesën. Ajo e jepte mësim 

ungjillin me të shoqin. Ata 

mund të kenë mbajtur 

mbledhje të Kishës në 

shtëpinë e tyre. (Shih 
Veprat e Apostujve 18:26.)

Lidia shiste të 

purpurta. Ajo e ndjeu 

Shpirtin dhe vendosi 

të pagëzohej. Ajo u dha 

dishepujve një vend për të 

qëndruar në shtëpinë  

e saj ndërsa ata po  

udhëtonin. (Shih Veprat e 
Apostujve 16:14–15.)

Tabitha u jepte të varfërve 

dhe qepte rroba e tunika 

për njerëzit në 

nevojë. Pasi vdiq, 

Pjetri e ngriti 

nga vdekja. (Shih 
Veprat e Apostujve 
9:36, 39–40.) ●

Këto tri gra nga Dhiata e Re ndihmonin njerëzit. 
Lexo atë që bënë ato; pastaj përputhi figurat.  
Çfarë mund të bësh që të ndihmosh dikë sot?
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Këta anëtarë 

të Kishës po e 

përshëndetin 

njëri‑tjetrin 

në mënyrën 

tradicionale 

kamboxhiane, të 

quajtur sampeah.  

Sa më lart t’i 

mbash duart, 

aq më shumë 

respekt shfaq.

Ja një Libër i Mormonit 

në kamboxhisht. Gjuha 

kamboxhiane quhet khmer 

(ku‑mai). Alfabeti i saj ka  

74 germa – më shumë nga 

çdo alfabet në botë!

Ne po vizitojmë  
Kamboxhën. Ja çfarë 

kemi mësuar!

Përshëndetje  
nga 

Kamboxha!
Shumica e fëmijëve në 

Kamboxhë shkojnë 

në shkollë dhe kishë 

duke hipur në 

motoçikletë me 

një prind. Ose 

ata mund të 

hipin në një 

tuk tuk – një 

karrocë që 

tërhiqet 

nga një 

motoçikletë.

Kamboxha  

është një vend në 

Azinë Juglindore. 

Rreth 15 milionë  

njerëz jetojnë aty, 

me rreth 14 000 

anëtarë të Kishës.

Tungjatjeta, 
unë jam Paolo. 
Dhe kjo është 

Margo.
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Shumë ushqime kamboxhiane përdorin prahok, një 

pelte peshku e thartë dhe e kripur. Këta anëtarë të 

Kishës sot bënë një tenxhere të madhe me supë për 

ta ngrënë së bashku në qendrën e kunjit ndërmjet 

sesioneve të konferencës së përgjithshme.

Shumë fëmijë të Fillores në Kamboxhë 

janë të vetmit të krishterë në shkollën e 

tyre. Kjo ngaqë shumica e njerëzve në 

Kamboxhë praktikojnë një fe të quajtur 

budizëm. Feja e tyre i mëson të jenë të 

ndershëm, paqësor dhe të urtë. Ja një monument i famshëm budist 

në Kamboxhë që e vizitojnë njerëz nga mbarë bota.

Takohu me disa prej miqve  
tanë nga Kamboxha!

A je nga Kamboxha?  
Na shkruaj! Do të na pëlqente 
shumë të dëgjonim prej teje!

Vitin e fundit, Presidenti  

Nelson shpalli që tempulli i parë 

i Kamboxhës do të ndërtohej në 

Pnom‑Pen, kryeqytet! Tempulli do 

të ndihmojë familje si këto që të 

vulosen së bashku përgjithmonë.
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Faleminderit  
që eksplorove  

Kamboxhën me ne. 
Shihemi herën tjetër!

Ndihem shumë i lumtur kur 
i bindem Perëndisë.
Sineth B., 6 vjeç,  
Kampong‑Tom, 
Kamboxhë

Pasi bëra diskutimet me 
misionarët në shtëpi, u 
pagëzova dhe jam kaq e 
lumtur!
Sina B., 8 vjeçe,  
Kampong‑Tom, 
Kamboxhë
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Nga Xhesika Larsen
(Bazuar në një ngjarje të vërtetë)

Tetor 2018, Pnom‑Pen, Kamboxhë

Mara mbërtheu kopsat e fundit të saj dhe u pa në 
pasqyrë. Ishte e çuditshme të vishje rrobat e kishës 

të shtunën, por kjo ishte një e shtunë e veçantë. Ishte 
konferenca e përgjithshme!

“A je e emocionuar për sesionin e grave?” pyeti Maka 
(mamaja). Ajo krehu flokët e Marës me përkëdhelje të 
shpejta, të buta. “Dëshiroj që të përpiqesh të dëgjosh sa 
më shumë që të mundesh.”

“Po! Shpresoj që të tregojnë histori për pionierët!” 
Marës ato i pëlqenin më shumë.

“Ndoshta do të tregojnë”, tha Maka. “A e di që babi yt 
është pionier?”

Mara u hutua. Babi i saj kurrë nuk kishte tërhequr një 
karrocë dore.

“Po si është ai pionier?” pyeti ajo.
Maka ktheu kokën nga dritarja, drejt lumit. “Ai po 

peshkonte aty kur takoi misionarët. Ai ishte i pari në 
familjen e tij që u pagëzua”, tha Maka. “Kjo e bën atë 
pionier! Tani le të shkojmë të gjejmë gjyshen tënde.”

Yiay (gjyshja) po priste për to në dhomën e ndenjes. 
Familja e Marës dhe gjyshërit e saj jetonin të gjithë së 

bashku. Yiay‑ja ndihmonte duke u përkujdesur për 
Marën pas shkollës ndërkohë që prindërit e saj punonin. 
Tani Yiay‑ja po qëndronte pranë motorit, motoçikletës 
së madhe të motorizuar që i çonte nëpër qytet.

“Kisha ka qenë në Kamboxhë për vetëm 25 vjet”, i 
dëftoi Maka Marës ndërsa hapi derën dhe e shtyu mo‑
torin drejt rrugës. “Kështu që ne të gjithë jemi pionierë. 
Edhe ti!”

“Po si jam unë një pioniere?” pyeste veten Mara ndërsa 
hipi në motor. Maka i dha motorit, me Yiay‑ën mbrapa 
dhe Marën në mes. Mara u mbajt fort ndërsa bënë një 
zigzage teposhtë rrugës së mbushur plot.

Ndërsa kaluan një kafene, aroma e çajit arriti tek ato. 
Pothuajse të gjithë këtu pinin çaj. Por Mara nuk e pinte. 
Ajo zbatonte Fjalën e Urtësisë. Mara vuri buzën në gaz. 
Kjo qe një mënyrë se si ajo ishte pioniere!

Ndërsa motori u kthye rreth një qosheje, Mara pa një 
wat, një tempull budist. Çatia me majë të kuqe ngrihej 
mbi ndërtesat e tjera. Murgjër me koka të rruara dhe 
veshje portokalli ishin ulur duke studiuar në oborr.

Mara e dinte që shumica e njerëzve në Kamboxhë 
ishin budistë. Ata nuk besonin te Jezu Krishti. Por Mara IL
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Mara, Pionierja
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po. “Kjo është një mënyrë tjetër se si unë jam një pio‑
niere”, mendoi Mara. Dhe sot ajo do të shkonte të dë‑
gjonte profetin!

Ndërsa motori u kthye drejt vendit të parkimit të 
kishës, Mara pa shumë gra duke ardhur. Disa kishin 
ecur ose i kishin dhënë motorit. Të tjerë vinin me tuk 
tuks, karroca të vogla që tërhiqeshin nga një motoçik‑
letë. Shumë prej grave kishin veshur fustane apo funde 
të thjeshta, ashtu si Mara. Dhe disa kishin veshur sam‑
pots, funde të bukura të gjata të bëra me cohë me lajle 
shumëngjyrëshe.

Mara, Maka dhe Yiay‑ a u ulën në godinën kishtare me 
gratë e tjera. Konferenca në fakt ishte zhvilluar plot një 
javë më parë në Solt‑ Lejk‑ Siti të Jutës në SHBA. Por tani 
njerëzit në Kamboxhë do të ishin në gjendje ta shihnin 
transmetimin në gjuhën khmere. Mara fliste edhe an‑
glisht edhe khmer në shtëpi, dhe ajo gjithashtu mësonte 
frëngjisht në shkollë. Por shumë kamboxhianë flisnin 
vetëm gjuhën khmere.

Folësja e parë nuk dëftoi ndonjë histori për pio‑
nierët. Por pastaj folësja e dytë dëftoi një histori për 
ngjitjen e një udhe të pjerrët me baltë rrugës së saj nga IL
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Në konferencën e përgjithshme të tetorit 2018, Presidenti  
Rasëll M. Nelson shpalli gjithashtu se në Kamboxhë do të  
ndërtohej një tempull!

shtëpia për në shkollë. Ai quhej “shtegu i djemve”  
dhe ajo ndonjëherë do të hiqte këpucët e saj dhe do  
të ecte këmbëzbathur. Ajo donte të bënte gjëra të vësh‑
tira që të mund të ishte si një pioniere! Mara buzëqeshi 
ndërsa mendoi për të gjitha mënyrat se si ajo ishte një 
pioniere.

Folësi i fundit ishte profeti. Ai shfaqte guxim. Mara 
dëgjoi tepër me vëmendje. “Ju ftoj ta lexoni Librin e 
Mormonit duke filluar nga sot deri në fund të vitit”, tha 
ai. “Qiejt do të hapen për ju. Zoti do t’ju bekojë.”

Mara e dinte se nuk do të ishte e lehtë ta lexonte të 
gjithë Librin e Mormonit. Ajo pa gratë rreth e qark vetes. 
Të gjitha ato kishin zgjedhur të ndiqnin Jezu Krishtin. Të 
gjitha ato kishin ardhur sonte për të dëgjuar profetin. Ajo 
do ta ndiqte profetin, ashtu siç bënin ato. Ajo do të ishte 
një pioniere! ●
Autorja jeton në Teksas, SHBA.
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Nga Marisa Uidisën
Revistat e Kishës

Unë Jam e Krishterë!

Kur u pagëzova dhe 
konfirmova, mora mbi vete 

emrin e Krishtit.
Kjo do të thotë që unë 

zgjedh ta ndjek Atë dhe 
të përpiqem të bëj atë që 

është e drejtë.

Unë jam e krishterë! Unë besoj  
se Krishti është Biri i Vetëmlindur  

i Perëndisë –
Princi i Paqes, Bariu i Mirë,  

Buka e Jetës, i Shenjti.

Unë jam e krishterë! I lexoj shkrimet e shenjta përditë,  
duke mësuar për jetën e Tij,

mrekullitë e Tij, mësimet e Tij, flijimin e Tij të përjetshëm.

Unë jam e krishterë! Dua që bota ta dijë se Jezusi vdiq për ta.
Për shkak se Ai dha jetën e Tij për ne, ne të gjithë do të 

jetojmë përsëri!

Unë jam e krishterë! Kur shpirti im  
ndihet i lënduar nga mëkati apo 

shqetësimet e botës,
e kthej zemrën time te Jezusi dhe e  
di se Ai do të më qëndrojë pranë.
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A E DINIT?
Emri i “Krishterë” u 
përdor për herë të 
parë në Dhiatën e 
Re për të përshkruar 
njerëzit në qytetin e 
Antiokisë, që e ndiqnin 
Jezusin. Mund të 
lexosh për ta te Veprat 
e Apostujve 11:26.

Unë jam e krishterë! E përdor atë që kam 
për të ndihmuar miqtë e mi në nevojë.

Përpiqem të bëj atë që do të bënte Krishti; 
unë po ndjek udhëheqjen e Tij.

Unë jam e krishterë!  
Më kujtohet se si Krishti  

na kërkoi që të:
Unë e marr sakramentin  
çdo javë dhe premtoj të  

jem e vërtetë.

Unë jam e krishterë! Edhe kur jam 
vetëm, unë tregoj integritet.

Jam e ndershme, e guximshme dhe e 
virtytshme. Mund të keni besim tek unë.

Unë jam e krishterë! I fal të gjithë ata që 
zgjedhin të bëjnë atë që është e gabuar.

E mirëpres paqen e miqësinë dhe i ndihmoj 
njerëzit të shkojnë mirë me njëri‑tjetrin.

Unë jam e krishterë!  
E dua Jezu Krishtin me 

gjithë zemrën time. 
Është e vërtetë!

Tani është radha jote – 
të lutem trego se çfarë 

do të thotë për ty të  
jesh i/e krishterë! ●



Nga Rebeka Hog dhe  
Erik B. Murdok

(Bazuar në një ngjarje të vërtetë)

“Askush të mos e shpërfillë moshën tënde  
të re, por bëhu shembull për besimtarët”  

(1 Timoteut 4:12).

Oliveri mezi po priste që të kalonte java. Java e 
ardhshme ishte dita e madhe për të cilën kishte 

pritur që kur ishte katër vjeç. Ai do të pagëzohej.
Oliveri ishte aq i emocionuar për pagëzimin e tij sa 

donte të thërriste që nga maja e çative që ta dëgjonte 
e gjithë Anglia! Mezi po priste t’i thoshte shokut të tij, 
Dilanit, në shkollë.

“Nuk mund ta besoj! Dita ime e pagëzimit më në 
fund pothuajse mbërriti”, tha Oliveri. “Do të jetë e 
shkëlqyer!”

“Mendova se vetëm foshnjat pagëzoheshin.” Dilani 
dukej i hutuar.

Oliveri donte të  
thërriste që nga 

maja e çative që ta 
dëgjonte e gjithë 

Anglia!
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“A Do Të Vish në  
Pagëzimin Tim?”
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“Fëmijët duhet të jenë të paktën tetë vjeç që të pagë‑
zohen në Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve 
të Mëvonshme”, tha Oliveri. “Ajo është Kisha ime.”

“Shumë bukur”, tha Dilani.
Befas Oliveri pati një mendim. “A dëshiron të vish në 

pagëzimin tim?”
“Sigurisht”, tha Dilani. “Por duhet të pyes prindërit e 

mi së pari.”
“Në rregull!”
Oliveri ishte i emocionuar që Dilani mund të vinte në 

pagëzimin e tij. Kjo i dha atij një ide tjetër. “Nuk dua t’i tre‑
goj për pagëzimin tim vetëm një shoku. Dua të ftoj sa më 
shumë njerëz që të mundem!” Oliveri nxitoi për në shtëpi 
dhe i tregoi të ëmës se kishte një plan.

Të dielën e agjërimit, përpara pagëzimit të tij, Oliveri 
e filloi planin e tij. Ai dha dëshminë e tij në foltore; pastaj 
tha: “Unë do të pagëzohem të shtunën tjetër dhe dëshiroj 
që të gjithë të vini! Ju lutem, a do të ftoni në pagëzimin 
tim këdo që e njihni që nuk është anëtar ose që nuk vjen 
në kishë?” Ai u ndie si një misionar. Atij i pëlqeu vërtet 
ajo ndjenjë!

Gjatë javës tjetër, Oliveri ftoi miq, pjesëtarë të familjes 
dhe mësues në pagëzimin e tij.

“Do të ishte shumë domethënëse për mua nëse mund 
të vini!” u tha atyre.

Ndërsa e shtuna afrohej, Oliveri filloi të pyeste veten 
se sa njerëz do të vinin në të vërtetë. Po sikur të gjithë 
ata të ishin tepër të zënë ose të mos donin të vinin?

Ai bëri një lutje të shkurtër që të vinin të paktën disa 
njerëz që ftoi. Pastaj ai pushoi së shqetësuari për atë se 
kush mund të vinte. Ai e dinte se kishte bërë diçka të 
mirë thjesht duke i ftuar ata. Për më tepër, gjëja më e 
rëndësishme e asaj dite ishte që do të pagëzohej.

Kur arriti në kishë ditën e pagëzimit të tij, Oliveri 
mezi po u besonte syve. Shumë prej miqve të tij ishin 
aty për ta përkrahur atë. Ai madje pa disa njerëz që as 
nuk i njihte. Ai përshëndeti me dorë kur hyri Dilani me 
prindërit e tij.

Kur erdhi çasti për t’u pagëzuar, Oliveri hyri në ujin e 
ngrohtë. I ati e kapi nga dora, siç ishin ushtruar. Pastaj, ai 
tha lutjen e shkurtër të pagëzimit dhe e futi Oliverin në 
ujë. Përpara se ta kuptonte, Oliveri ishte sërish në këmbë 
– i lagur e duke pikuar ujë dhe me buzën në gaz. Ai e 
dinte se po ndiqte shembullin e Jezusit.

Pasi Oliveri u ndërrua e veshi rroba të thata, i ati dhe 
disa burra të tjerë: e konfirmuan atë një anëtar të Kishës 
dhe i dhanë një bekim të veçantë, ku e ftuan të merrte 
Frymën e Shenjtë. Paskëtaj, Oliveri pyeti nëse mund të 
jepte dëshminë e tij.

“Ju falënderoj kaq shumë që erdhët të më përkrahnit 
në ditën time të veçantë. Kjo do të thotë shumë për mua”, 
tha Oliveri. “Jam mirënjohës për pagëzimin tim dhe besoj 
se kjo është Kisha e Krishtit në tokë.”

Paskëtaj, njerëzit u afruan për ta uruar Oliverin.
“Faleminderit që më ftove!” tha Dilani. “Pata një ndjenjë 

të mirë përbrenda.”
“Të gjithë kanë qenë kaq të mirë!” tha mami i Dilanit. 

“Jemi ndier shumë të mirëpritur.”
Atë natë, babi u ul te fundi i shtratit të Oliverit. “Çfarë 

dite e mrekullueshme!” tha babi.
Oliveri pohoi me kokë. “Jam i gëzuar që munda ta 

ndaja me shokët e mi.” ●
Autorët jetojnë në Kent, Angli; dhe në Jutë, SHBA.
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Plaku D. Tod Kristoferson dhe Motra Keti Kristoferson vizituan 

anëtarët e Kishës në Filipine. Ai është vend i përbërë nga më 

shumë se 7 000 ishuj. Dhe ka mbi 770 000 anëtarë të Kishës!

Plaku Kristoferson 
Viziton Filipinet

A P O S T U J T  N Ë P Ë R  B O T Ë
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“Janë gjërat e  
vogla që sjellin  

ndryshime të mëdha 
në jetën e individëve 

dhe familjeve.”

Shumë anëtarë të Kishës nga Filipinet – 

veçanërisht të rejat – shërbejnë në misione. 

Plaku Kristoferson tha se ato dallohen që 

janë të zonja për të mësuar gjuhë të huaja.

“Ji i mirë dhe kujdesu për të tjerët. 
Kjo quhet dhënie e shërbesës.
Jetoje ungjillin – të gjithë atë!
Flit për ungjillin me të tjerët.”

Apostujt udhëtojnë  
nëpër botë për t’u dhënë 
shërbesë njerëzve dhe  

për t’u mësuar rreth  
Jezu Krishtit.

Plaku Kristoferson tha se nëse i viziton Filipinet, do të  

kthehesh në shtëpi me një buzëqeshje në fytyrë!
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Plaku  
Kristoferson 
dha mësim:
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Gjeje!
Maries dhe Danielit nga Filipinet u pëlqen të ndihmojnë lola‑n (gjyshen) e tyre.  

Sot ata me radhë shtynë karrocën e saj me rrota nëpër park ndërsa ajo u dëftoi për misionarin që e pagëzoi atë.  

Shiko nëse mund të gjesh 9 gjëra që mund të përdorin Maria dhe Danieli në një mision një ditë.

kollare këpucë të mira  

për burra

ditar

furçë dhëmbësh

gotë
këpucë të mira 

për gra

shkrime të shenjta

stilolaps
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Trego dhe Thuaj

Dua të flas me 
të gjithë.

Verlan N., 8 vjeç, 
Tarlak, Filipine

Kur isha e vogël, 
kisha frikë nga uji. 

Ndonëse njerëzit më 
thoshin se nuk duhej 
të shqetësohesha, unë 
kisha frikë. Misionarët 
më thanë se Jezu Krishti 
u pagëzua për të dhënë 

shembullin, dhe unë mund ta ndieja frikën 
të më largohej. Kur u pagëzova, ndjeva 
gëzim të madh.
Sara T., 11 vjeçe, Ill de‑Franc, Francë

Më pëlqen t’u japë përqafime 
njerëzve të tjerë.

Ithën L., 6 vjeç, Oksitanë, FrancëFëmijë i  
Perëndisë  

jam. Ai më do.
Naomi K.,  
3 vjeçe, Provinca 
e Kasai‑Central, 
Republika  
Demokratike  
e Kongos

Shiko çfarë bëmë për kopshtin 
e mirësisë!

Abnahia dhe Jatziel G., 5 vjeçe dhe  
7 vjeç, Porto‑Riko

Alzbeta K., 7 vjeçe, Rajoni i Zlinit, 
Republika Çeke

K am një shoqe 
që e takova 

në plazh gjatë pu‑
shimeve. Miqësia 
është një dhuratë 
e mrekullueshme 
nga Ati Qiellor!

Terezka J., 6 vjeçe, Rajoni i Zlinit, 
Republika Çeke
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“Ju duhet të merrni mbi vete emrin e Krishtit, 
që është emri im” (3 Nefi 27:5).

Unë kam lindur në Fixhi. Prindërit e mi 
nuk ishin anëtarë të Kishës, por ata shko‑

nin në një kishë tjetër.
Kur u rrita, u martova me gruan time, 

Anitën. Ajo ishte një anëtare e Kishës së 
Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Më‑
vonshme. Ajo vazhdoi t’i ftonte misionarët 
për të më takuar.

Një ditë u thashë se mund të vinin për 
darkë për tri mbrëmjet në vijim. U thashë se 
duhej të përdornin vetëm Biblën për t’iu për‑
gjigjur pyetjeve të mia. Përgjigjet e tyre ishin 
të përkryera. Mbrëmjen e tretë, ata më bënë 
mua një pyetje.

“Nëse do të kishe një dyqan ushqimor, 
çfarë emri do t’i vije?”

“Do ta quaja Dyqani Ushqimor i Familjes 
Uakolo pasi është dyqani im”, u përgjigja unë.

“Emrin e kujt duhet të ketë një kishë?” 
pyetën ata.

Ishte një pyetje e shkëlqyer. Dhe e dija për‑
gjigjen me [gjithë] zemër e shpirt. Kisha e vërte‑
të do të merrte emrin e Jezusit pasi është Kisha 
e Tij. Dhe Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve 
të Ditëve të Mëvonshme mori emrin e Tij!

Kisha vetëm një pyetje më shumë: “Kur 
mund të pagëzohem?” Një javë më pas, u 
pagëzova.

Kur u pagëzova, mora mbi vete emrin e 
Jezu Krishtit. Kjo do të thotë se u bëra anëtar 
i Kishës së Tij dhe premtova se do ta ndiqja 
Atë. Përpiqem më së miri çdo ditë që të jetoj 
siç jetoi Ai. E di se kjo është Kisha e vërtetë  
e Jezu Krishtit. ●

Është Kisha e TIJ
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Nga Plaku  
Taniela B. Uakolo,

i Të Shtatëdhjetëve

D Y Q A N I  U S H Q I M O R  I  F A M I L J E S
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Jezusi Tha ta Përhapni Ungjillin
H I S T O R I  N G A  S H K R I M E T  E  S H E N J T A
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Pasi Jezusi vdiq dhe u ringjall, Ai vizitoi dishepujt e Tij.  
Ai u tha atyre që t’u mësonin të gjithë njerëzve që t’u bindeshin  

urdhërimeve dhe të pagëzoheshin.
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Pjetri ishte tani profeti që do ta udhëhiqte Kishën në tokë. Jezusi premtoi se 
Fryma e Shenjtë do të ishte me ta.
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Pasi i mësoi dishepujt e Tij, Jezusi  
u kthye në qiell.

Dishepujt filluan të udhëtonin dhe 
t’u mësonin njerëzve në vende të 
ndryshme.
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Lexoni atë që dha mësim Jezusi te Mateu 28 dhe Veprat e Apostujve 1.

Edhe unë mund të ndihmoj me përhapjen e ungjillit. Mund të jem një  
shoqe e mirë dhe ta mbroj atë që është e drejtë. ●
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F A Q E  P Ë R  N G J Y R O S J E

Jezusi Do që Unë ta  
Përhap Ungjillin
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Jezusi u tha dishepujve të Tij që ta çonin ungjillin 
“në mbarë botën” (Marku 16:15). Revista e këtij muaji mund t’i japë 
familjes suaj ide për përhapjen e ungjillin kudo që jetoni. Nëse secili 
do e përhapte ungjillin me anë të kësaj reviste vetëm te një familje 
tjetër, merreni me mend se sa shumë njerëz të tjerë do të mësonin 
rreth Jezusit! Këtu janë disa pyetje për të cilat mund të flisni ndërsa 
lexoni secilën histori:

• A ka ndonjë njeri që familja jonë mund ta ftojë në Fillore, 
në pagëzim ose në një veprimtari të Kishës?

• Çfarë mund të bëjë familja jonë këtë muaj për ta përhapur 
ungjillin nëpërmjet shembullit tonë?

• A e dinë miqtë dhe fqinjët tanë që ne jemi të krishterë?

Si familje shenjojini të gjitha herët kur dikush në këto histori e  
përhap ungjillin. Më pas bëni vetë planin tuaj misionar si familje. 
Dhe na vini në dijeni se si shkoi!

Le ta mbushim botën me mirësi!
Miku

New Friend

50 E. North Temple St., 
Room 2393
Salt Lake City, UT 84150, 
USA
liahona@ ldschurch .org

Të Dashur Prindër,
©
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NË KAPAKUN E FASHIKULLIT MIKU
Ilustrimi nga Guy Francis

Gjejeni Liahonën e fshehur 
brenda revistës!


