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Pusho dhe Fashitu

Një ditë, disa vite më parë, pasi u mora me disa 
punë në zyrë, ndieva një nxitje të fortë për të 
vizituar një vejushë të moshuar që ishte pa-

ciente në qendrën e përkujdesjes për të moshuarit në 
Solt-Lejk-Siti. Shkova menjëherë me makinë atje.

Kur shkova në dhomën e saj, e gjeta të zbrazët. Pyeta 
një kujdestare se ku mund të ishte dhe ajo më drejtoi 
për nga salla e pritjes. Atje e gjeta këtë vejushë të ëmbël 
duke folur me të motrën dhe një mike tjetër. Ne bëmë 
një bisedë të këndshme së bashku.

Ndërsa ishim duke folur, një burrë hyri nga dera e 
sallës për të marrë një kanaçe me pije freskuese nga 
makineria automatike e shitjes. Ai më hodhi një shikim 
të shpejtë dhe tha: “Ou, ju jeni Tom Monson”.

“Po”, iu përgjigja. “Ndërsa ju dukeni si një Heminguej.”
Ai e pranoi se ishte Stefën Hemingueji, i biri i Alfred 

Juxhin Heminguejit, i cili pati shërbyer si këshilltari im 
kur isha peshkop shumë vite më parë dhe të cilin e thë-
rrisja Xhini. Stefëni më tregoi se i ati ndodhej në po atë 
ndërtesë dhe qe pranë vdekjes. Xhini më kishte kërkuar 
dhe familja dëshironte të lidhej me mua, por nuk kishin 
mundur të gjenin numrin tim të telefonit.

E përshëndeta menjëherë vejushën dhe u ngjita me 
Stefënin në dhomën e këshilltarit tim të mëparshëm 
ku qenë mbledhur edhe fëmijët e tij të tjerë, ndërsa e 
shoqja kishte ndërruar jetë disa vite më parë. Pjesëtarët 
e familjes e quajtën takimin tim me Stefënin në sallën e 
pritjes si një përgjigje nga Ati ynë Qiellor ndaj dëshirës së 
madhe të tyre që unë ta shihja të atin përpara se të vdiste 
dhe t’i përgjigjesha thirrjes së tij. Edhe unë e ndieva se 

ishte kështu, pasi po të mos kishte hyrë Stefëni në sallën 
në të cilën isha unë pikërisht në kohën që hyri, nuk do ta 
kisha ditur kurrë që Xhini ishte në atë ndërtesë.

Ne i dhamë atij një bekim. Mbizotëroi një shpirt paqeje. 
Ne bëmë një bisedë të këndshme, pas së cilës u largova.

Mëngjesin vijues mësova përmes një telefonate se 
Xhini Hemingueji kishte ndërruar jetë – vetëm 20 mi-
nuta pasi kishte marrë bekimin nga i biri dhe nga unë.

Bëra një lutje falënderimi në heshtje ndaj Atit Qiellor 
për ndikimin e Tij udhërrëfyes, që më nxiti për vizitën 
te qendra e përkujdesjes dhe më udhëhoqi për te miku 
im i shtrenjtë Alfred Juxhin Hemingueji.

Më pëlqen të mendoj se mendimet e Xhini Hemin-
guejit atë mbrëmje – teksa ngroheshim në zjarrminë e 
Shpirtit, morëm pjesë në lutjen e përulur dhe shqiptuam 
një bekim priftërie – u bënë jehonë fjalëve të përme-
ndura te himni “Master, the Tempest is Raging” [“Mësu’s, 
Furtuna po Nxitet”]:

Rri k’tu, Shëlbues i bekuar!
Vetëm të mos qëndroj,
Dhe në port do të arrij plot me gëzim,
në breg me hare t’pushoj.

Ende më pëlqen shumë ai himn dhe dëshmoj për 
ngushëllimin që të jep:

Zem’rimi i detit plot stuhi,
As djajt’ as njer’zit, as çfar’do që të vij’,
S’ka uj’ të gëlltis’ anijen ku rri
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Zoti i detit, tokës dhe qiellit.
të gjith’ ëmbëlsisht të binden ty:
“Paq’, qetsi!” 1

Përmes lotëve e sprovave, përmes frikës e hidhëri-
meve, përmes zemërkëputjes e vetmisë së humbjes së 
njerëzve të dashur, ka një siguri se jeta është e përjet-
shme. Zoti dhe Shpëtimtari ynë është dëshmia e gjallë 
që kjo është e vërtetë.2 Fjalët e Tij në shkrimet e shenjta 
janë të mjaftueshme: “Ndaluni dhe pranoni që jam 
Pe rëndi” (Psalmeve 46:10). Unë dëshmoj për këtë të 
vërtetë.

SHËNIME
1. “Master, the Tempest Is Raging”, Hymns, nr. 105.
2. Shih Richard L. Evans, “So Let Us Live to Live Forever”, New Era, korrik 

1971, f. 18.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Ky mesazh mund t’i ngushëllojë ata që kanë humbur 
një njeri të dashur prej vdekjes, ose ata që po rropaten 
me një sprovë. Përveç mesazhit të Presidentit Monson, 
merrni parasysh që të lexoni një nga shkrimet e shenjta 
vijuese bazuar mbi nevojat e atyre të cilëve u jepni 
mësim: Jobi 19:25–26; 1 Korintasve 15:19–22; Mosia 
24:13–15; Doktrina e Besëlidhje 122:7–9. Nëse ndieni 
nxitje, ju mund të dëshmoni për paqen që Shpëtimtari 
ju ka dhënë gjatë sprovave tuaja.

RINIA
Të Lutem Shëroje Zemrën Time
Nga Kellsi Lë-Duaks

Në përvjetorin e vdekjes së tim vëllai, po mendoja 
rreth jetës sime që kur ai vdiq. M’u kujtua jo vetëm 

dhembja e skajshme që ndieva, por edhe bekimet që 
Perëndia më dha.

Nuk e kisha kuptuar kurrë se si njerëzit mundeshin 
të thonin se vdekja e një njeriu të dashur mund të sillte 
bekime. Nuk mund ta kuptoja se si mund të kisha unë 
gëzim dhe mirënjohje për diçka që më vrau kaq the-
llësisht. Megjithatë, qe një natë që e ndryshoi tërësisht 
këndvështrimin tim.

U zgjova në mes të natës me zemrën më të brengo-
sur se kurrë. Dhembja po më mbyste. Rashë në gjunjë 
dhe iu luta Atit tim Qiellor me dënesë. Gjatë gjithë 
jetës, më kishin mësuar rreth Shlyerjes dhe fuqisë mre-
kullibërëse e shëruese të Jezu Krishtit. Tani besimi im po 
vihej në provë. A kisha me të vërtetë besim? I kërkova 
me lutje Atit tim në Qiell që të ma shëronte zemrën. 
Dhembja ishte tepër e madhe që unë ta përballoja e 
vetme.

Më pas, një ndjenjë paqeje, ngushëllimi dhe dashurie 
ma mbuloi të gjithë trupin. U ndieva sikur Perëndia të 
më kishte mbështjellë me krahët e Tij dhe sikur po më 
mbronte nga dhembja e fortë që kisha ndier. Ende më 
mungonte im vëlla, por munda të shihja me sy tjetër. 
Kisha shumë për të mësuar nga kjo përvojë.

Unë e di se dashuria dhe paqja e Zotit janë të dispo-
nueshme. Neve na duhet thjesht që t’i marrim.

FËMIJËT
Zgjidhni të Jeni të Qetë

Presidenti Monson thotë se, kur jemi të qetë dhe 
tregojmë nderim, ne mund të ndiejmë paqe dhe të 

marrim një dëshmi më të fortë për Atin tonë Qiellor. 
Dhe Fryma e Shenjtë mund të na nxisë më mirë rreth 
mënyrave se si mund t’i ndihmojmë të tjerët.

Shkruani ose diskutoni me prindërit rreth një më-
nyre se si mund të jeni të qetë. Më pas gjeni kohë këtë 
javë për ta provuar atë. Pasi të bëni kështu, mund të 
shkruani në ditarin tuaj rreth ndjenjave dhe mbresave 
që patët.
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Aktivizimi
Studiojeni këtë material plot lutje dhe, si të jetë e përshtatshme, diskutojeni atë me 
motrat që vizitoni. Përdorini pyetjet për t’ju ndihmuar të forconi motrat tuaja dhe për 
ta bërë Shoqatën e Ndihmës një pjesë aktive të vetë jetës suaj. Për më tepër informa-
cion, shihni te reliefsociety.lds.org.
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Besim, Familje, Ndihmë

Profeti ynë, Presidenti Tomas S. 
Monson, na ka nxitur “të zgja-

temi të shpëtojmë ata që kanë 
nevojë për ndihmën tonë dhe t’i 
ngremë në udhën më të lartë dhe 
mënyrën më të mirë. . . . Kjo është 
vepra e Zotit dhe, kur jemi në 
punën e Zotit, . . . na është dhënë e 
drejta të kemi ndihmën e Zotit.” 1

Shumë vite më parë, Laven Kolli 
dhe shoqja e saj e vizitave mësimore 
vizituan një motër më pak aktive. 
Ato trokitën në derë dhe gjetën një 
nënë të re të veshur me peshqirin 
e banjos. Ajo dukej e sëmurë, por 
ato shpejt e kuptuan se problemi 
i saj qe alkooli. Mësueset vizitore 
u ulën dhe folën me nënën e re të 
munduar.

Pasi u larguan, ato thanë: “Ajo 
është një bijë e Perëndisë. Ne kemi 
përgjegjësi për ta ndihmuar.” Ndaj 
i shkuan shpesh për vizitë. Çdo 
herë, ato mund të dallonin dhe të 
ndienin një ndryshim për mirë. Ato 
i kërkuan motrës të ndiqte orën 
mësimore të Shoqatës së Ndihmës. 
Megjithëse ngurroi, si përfundim ajo 
mori pjesë rregullisht. Pas nxit-
jes, ajo, i shoqi dhe e bija shkuan 

në kishë. I shoqi ndieu Frymën e 
Shenjtë. Ai tha: “Unë do të bëj atë 
që sugjeron peshkopi”. Tani ata janë 
aktivë në Kishë dhe janë vulosur në 
tempull.2

Nga Shkrimet e Shenjta
3 Nefi 18:32; Doktrina  

e Besëlidhje 84:106; 138:56

Nga Historia Jonë
Ndihma për t’i rikthyer ata që 

kanë humbur rrugën te ungjilli i 
Jezu Krishtit ka qenë gjithnjë pjesë 
e të qenit një shenjtore e ditëve 
të mëvonshme dhe një anëtare e 
Shoqatës së Ndihmës. Presidenti 
Brigam Jang (1801–1877) tha: “Le të 
kemi dhembshuri për njëri-tjetrin, 
. . . dhe ata që munden të shikojnë 
le t’i drejtojnë të verbërit derisa ata 
të mund ta shohin rrugën vetë” 3.

Eliza R. Snou, presidentja e 
dytë e përgjithshme e Shoqatës 
së Ndihmës, i përmendi me mirë-
njohje përpjekjet e motrave në 
Ogden të Jutas në SHBA për ta 
forcuar njëra-tjetrën. “Jam tepër 
e ndërgjegjshme se është bërë 
një dhurim i madh [në aspektin e 

shërbimit] që i tejkalon jashtë mase 
regjistrat [e dokumenteve]”, tha ajo. 
Por duke e pranuar se është mbaj-
tur një regjistër qiellor për punën e 
motrave ndërsa shkojnë drejt atyre 
të cilëve u janë ftohur zemrat, ajo 
tha: “Presidenti Jozef Smith tha se 
kjo organizatë u ngrit për të shpë-
tuar shpirtra. . . . Një regjistër tjetër 
mbahet shënim për besimin tuaj, 
mirësinë tuaj, veprat dhe fjalët tuaja 
të mira. . . . Asgjë nuk humbet.” 4

SHËNIME
1. Tomas S. Monson, “Thirrja e Shenjtë e Shërbi-

mit”, Liahona, maj 2005, f. 55, 56; Konferenca 
e Përgjithshme, prill 2005; f. 67, 69.

2. Letër drejtuar presidencës së përgjithshme 
të Shoqatës së Ndihmës nga e bija e LaVen 
Call-it.

3. Brigham Young, në Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), f. 107.

4. Eliza R. Snow, në Daughters in My  
Kingdom, f. 83.

Çfarë Mund të Bëj Unë?
1. A kam sigurinë për t’i kërkuar 
një motre më pak aktive që të 
vijë në mbledhjen e Shoqatës së 
Ndihmës me mua?

2. A ndihen të lirshme motrat 
për të cilat kujdesem për të më 
bërë pyetje rreth ungjillit?


