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Tridhjetë vjet më parë në Ganë, një studente e 
re në kolegj, e quajtur Doi, hyri në një shtëpi 
mbledhjesh shdm për herë të parë. Një shoqe e 

kishte ftuar Doin të vinte me të dhe Doi qe kureshtare për 
të ditur se si ishte Kisha.

Njerëzit atje ishin aq të sjellshëm dhe të ngrohtë saqë ajo 
nuk e shmangu dot mendimin: “Çfarë lloj kishe është kjo?”

Doi ndjeu një mbresë aq të madhe saqë vendosi të 
mësonte më tepër rreth Kishës dhe njerëzve të saj, të cilët 
qenë të mbushur me kaq shumë gëzim. Por, sapo filloi ta 
bënte këtë, familja dhe miq që i donin të mirën, filluan ta 
kundërshtonin atë në çdo hap. Ata thanë gjëra të tmerr-
shme rreth Kishës dhe bënë gjithçka mundën për t’i kthyer 
mendjen.

Por Doi kishte marrë një dëshmi.
Ajo kishte besim dhe e donte ungjillin, i cili po ia mbush-

te jetën me gëzim. Dhe kështu, hyri në ujërat e pagëzimit.
Pas kësaj, u zhyt në studim dhe lutje. Ajo agjëroi dhe 

kërkoi ndikimin e Frymës së Shenjtë në jetën e saj. Si rrje-
dhojë, dëshmia dhe besimi i Doit u bënë më të fortë e më 
të thellë. Përfundimisht, ajo vendosi të shërbente në një 
mision kohëplotë për Zotin.

Pas kthimit nga misioni i saj, ajo doli në takime dhe u 
martua me një misionar të kthyer – pikërisht me atë që e 
kishte pagëzuar atë vite më parë – dhe më vonë u vulosën 
në Tempullin e Johanesburgut në Afrikën e Jugut.

Kanë kaluar shumë vite që nga koha kur Doi Kaku e 
përjetoi për herë të parë gëzimin e ungjillit të Jezu Krishtit. 

Gjatë asaj kohe, jeta nuk ka qenë gjithmonë e ëmbël për 
të. Ajo ka duruar pjesën e saj të dhembjes e dëshpërimit, 
përfshirë humbjen e dy fëmijëve – hidhërimi i thellë nga 
ato përvoja ende i rëndon shumë në zemër.

Por ajo dhe bashkëshorti i saj, Entoni, janë munduar 
t’i qëndrojnë pranë njëri- tjetrit dhe Atit të tyre të dashur 
Qiellor, të cilin e duan me gjithë zemër.

Sot, 30 vjet pasi hyri në ujërat e pagëzimit, motra Kaku 
përfundoi kohët e fundit një mision tjetër kohëplotë – këtë 
herë në krah të bashkëshortit të saj, i cili qe president 
misioni në Nigeri.

Ata që e njohin motrën Kaku, thonë se ka diçka të 
veçantë tek ajo. Ajo shkëlqen. Është e vështirë të kalosh 
kohë me të pa u ndier më i lumtur edhe vetë.

Dëshmia e saj është e sigurt: “E di se Shpëtimtari më 
shikon si bijën dhe shoqen e Tij (shih Mosia 5:7; Ethëri 
3:14)”, thotë ajo. “Dhe po mësoj e po përpiqem shumë 
fort që edhe unë të jem shoqja e tij – jo vetëm nga ato që 
them, por edhe nga ato që bëj.”

Ne Jemi Dishepuj
Historia e motrës Kaku është e ngjashme me historinë e 

shumë të tjerëve. Ajo pati dëshirën për ta ditur të vërtetën, 
e pagoi çmimin për të marrë dritë shpirtërore, e dëftoi 
dashurinë e saj për Perëndinë dhe bashkëqeniet e saj dhe 
përgjatë udhës përjetoi mundime e pikëllime.

Por, pavarësisht nga kundërshtimi, pavarësisht nga pi-
këllimi, ajo vazhdoi të shkonte përpara me besim. Dhe po 
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me aq rëndësi, ajo e ruajti gëzimin e saj. Gjeti një mënyrë 
jo vetëm për t’i duruar mundimet e jetës, por edhe për t’u 
ngazëllyer pavarësisht prej tyre!

Historia e saj është e ngjashme me tuajën dhe timen.
Rrallëherë rrugëtimi ynë është i shtruar apo pa sprova.
Secili prej nesh ka dhembjet e veta, zhgënjimet e veta, 

pikëllimet e veta.
Ne madje mund të ndihemi të shkurajuar e ndonjëherë 

të dërrmuar.
Por ata që jetojnë një jetë dishepulli – që qëndrojnë 

besnikë dhe vazhdojnë të shkojnë përpara me besim; që i 
mirëbesojnë Perëndisë dhe i zbatojnë urdhërimet e Tij 1; që 
e jetojnë ungjillin ditë pas dite dhe orë pas ore; që u bëjnë 
shërbim të ngjashëm me të Krishtit njerëzve përreth tyre; 
me një bëmë të mirë pas tjetrës – janë ata, veprat e vogla 
të të cilëve, shpesh, sjellin një ndryshim të madh.

Ata që janë pak më dashamirës, pak më falës dhe një 
fije më të mëshirshëm, janë të mëshirshmit që do të gjejnë 
mëshirë.2 Ata që e bëjnë këtë botë një vend më të mirë, 
me vepra përkujdesjeje e dashurie njëra pas tjetrës dhe që 
mundohen ta jetojnë jetën e bekuar, të kënaqshme dhe 
paqësore të një dishepulli të Jezu Krishtit, janë ata që do 
të gjejnë gëzim përfundimisht.

Ata do ta dinë se “dashuria e Perëndisë që derdhet në 
zemrat e fëmijëve të njerëzve; . . . është më e dëshirueshmja 
mbi të gjitha gjërat . . . dhe më e gëzueshmja për shpirtin” 3.

SHËNIME
1. Shih Mosia 4:6.
2. Shih Mateu 5:7.
3. 1 Nefi 11:22–23.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Presidenti Uhtdorf jep mësim se shtegu i dishepu-
llimit është i vështirë por që ata që jetojnë “jetën . . . 
paqësore të një dishepulli të Jezu Krishtit janë ata 
që do të gjejnë gëzim përfundimisht”. Ashtu sikurse 
Presidenti Uhtdorf e rrëfen historinë e Doit për të 
treguar se si një dishepull i vërtetë i Krishtit mund të 
gjejë paqe dhe gëzim pavarësisht nga sprovat e jetës, 
ju mund të merrni parasysh të thoni një histori nga vetë 
jeta juaj rreth arsyes përse zgjodhët ta ndiqni Krishtin 

dhe mënyrën se si Ai ju ka forcuar. Kur udhëhiqeni nga 
Shpirti, tregimi i historive vetjake mund t’i forcojë ata 
të cilëve u jepni mësim.

RINIA
Gëzim si një Dishepull i Jezu Krishtit

A keni pasur ndonjëherë një ditë të keqe? Çfarë bëtë 
për të marrë zemër? Presidenti Uhtdorf e di se 

“secili prej nesh ka dhembjet e veta, zhgënjimet e veta, 
pikëllimet e veta. Ne madje mund të ndihemi të shkura-
juar e ndonjëherë të dërrmuar.”

Zgjidhja e tij është që të jetojmë atë që ai e quan 
“një jetë dishepulli”: të “qëndroj[m]ë besnikë dhe 
[të] vazhdoj[m]ë të shkoj[m]ë përpara me besim”. Kur 
shkojmë përpara me besim, jemi në gjendje t’i mirë-
besojmë Perëndisë, t’i zbatojmë urdhërimet e Tij dhe 
t’u shërbejmë të tjerëve – dhe të ndiejmë gëzim gjatë 
gjithë kësaj! Sikurse tha Presidenti Uhtdorf: “[A]ta që 
jetojnë një jetë dishepulli . . . janë ata, veprat e vogla 
të të cilëve, shpesh, sjellin një ndryshim të madh”.

Merreni parasysh të bëni një listë të mënyrave sipas 
të cilave mund të jetoni një jetë dishepulli. Për shem-
bull, mund të hidhni në letër një ide shërbimi si: “Të 
ndihmoj një prind për të përgatitur darkën” ose një ide 
për zbatimin e urdhërimeve si: “Të lutem për më shumë 
durim me vëllezërit dhe motrat e mia”. Herën e ardh-
shme që do të ndiheni të acaruar ose të mbingarkuar, 
nxirreni listën tuaj, zgjidhni një ide dhe provojeni!

FËMIJËT
Kohët e Lumtura e të Trishtuara

Disa ditë kanë çastet e tyre jo fort të lumtura. Dhe 
kjo është normale. Jezusi mund të të ndihmojë t’i 

kalosh.
Vizato një fytyrë të vrenjtur. Si mund të të ndihmojë 

Jezusi kur je i trishtuar? Tani vizato një fytyrë të bu-
zëqeshur. Si mund të të ndihmojë Jezusi për të qenë 
i lumtur?
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“Të përkushtosh është të veçosh 
apo ta kushtosh diçka si të 

shenjtë, kushtuar qëllimeve të shenj-
ta”, tha Plaku D. Tod Kristoferson, 
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apos-
tujve. “Suksesi i vërtetë në këtë jetë 
vjen në përkushtimin e jetës tonë – 
që do të thotë, kohën dhe zgjedhjet 
tona – qëllimeve të Perëndisë.” 1

Plaku Nil A. Maksuell (1926–
2004), i Kuorumit të Dymbëdhjetë 
Apostujve, tha: “Ne priremi të 
mendojmë për përkushtimin vetëm 
si dhënien e zotërimeve tona ma-
teriale kur udhëzohemi në mënyrë 
hyjnore. Por përkushtimi i vërtetë 
është t’ia japësh veten Perëndisë.” 2

Kur ia përkushtojmë veten tonë 
qëllimeve të Perëndisë, besimi ynë 
te Jezu Krishti dhe te Shlyerja e Tij 
do të rritet. Kur jetojmë një jetë të 
përkushtuar, ne mund të bëhemi të 
shenjtë nëpërmjet këtyre veprimeve.

Të Jetuarit e një Jete të Përkushtuar

Karol M. Stivens, Këshilltare e Parë 
në Presidencën e Shoqatës së Ndih-
mës, tha: “Plaku Robert D. Hejls dha 
mësim: ‘Kur bëjmë dhe mbajmë besë-
lidhjet, ne shkëputemi nga bota dhe 
hyjmë në mbretërinë e Perëndisë’.

Ne ndryshohemi. Ne dukemi 
ndryshe dhe veprojmë ndryshe. 
Gjërat që dëgjojmë e lexojmë e the-
mi janë ndryshe, dhe ajo që veshim 
është ndryshe pasi bëhemi bija të 
Perëndisë të lidhura me Të përmes 
besëlidhjes.” 3

Përkushtimi është besëlidhja që 
Perëndia bën “me shtëpinë e Izraelit 
mbas atyre ditëve”, thotë Zoti: “Do 
ta shtie ligjin tim në mendjen e 
tyre dhe do ta shkruaj mbi zemrën 
e tyre, dhe unë do të jem Zoti i 
tyre dhe ata do të jenë populli im” 
( Jeremia 31:33). Të jetuarit e një jete 
të përkushtuar është në harmoni me 
planin e Perëndisë për ne.

Shkrime të Shenjta Shtesë
1 Thesalonikasve 1:3;  
Doktrina e Besëlidhje 105:5; 
reliefsociety .lds .org

SHËNIME
1. D. Tod Kristoferson, “Mendime mbi një 

Jetë të Përkushtuar”, Liahona, nëntor 
2010, f. 16.

2. Neal A. Maxwell, “Consecrate Thy Perfor-
mance”, Liahona, korrik 2002, f. 39.

3. Karol M. Stivens, “Plotësisht të Vetëdijshme 
për Detyrat Tona”, Liahona, nëntor 2012, 
f. 115–116.
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Studiojeni këtë material me lutje dhe kërkoni frymëzim për të ditur se çfarë të tregoni. 
Si mund t’i përgatitë kuptueshmëria e qëllimit të Shoqatës së Ndihmës bijat e Perëndisë 
për bekimet e jetës së përjetshme?

Merreni Parasysh Këtë
Si na ndihmon përkushtimi i jetës 
sonë ndaj Zotit për t’u bërë më 
shumë si Ai?

Besim Familje Ndihmë


