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Kur ta lexosh këtë libër, shpresoj që të shohësh se Perëndia 
dëshiron që ti “të kesh jetë e ta kesh me bollëk” (Gjoni 10:10).  
Ai dëshiron më të mirën për ty shpirtërisht, mendërisht, 
emocionalisht, në marrëdhënie me të tjerët dhe fizikisht – 
çdo vit, çdo ditë, çdo çast. Dhe kur ti e di se Perëndia do të 
më të mirën për ty, nuk ka se si të mos mbushesh me shpresë. 
Perëndia dëshiron që t’i plotësojë të gjitha nevojat e tua dhe 
të të fuqizojë të ndihmosh njerëz të tjerë.

Prandaj, nëse sot je i lënduar, dyshon që gjërat 
mund të përmirësohen...shtoji shpresat.

Nëse po e shtyn jetën, i bën veprimet, por pyet 
nëse ka diçka më tepër...shtoji shpresat.

Nëse po rrit fëmijë, dhe pyet veten se çfarë ka 
jeta për ta...shtoji shpresat.

Nëse po fillon një aventurë të re emocionuese, 
duke rrezikuar më tepër se kurrë më parë ....
shtoji shpresat.

“Kur guxon t’i shtosh shpresat, gjërat në jetën tënde do 
të fillojnë të ndryshojnë. Do të të shtohet besimi, do të të 
kthehet gëzimi, dhe paqja do të mbretërojë.”

—Joyce
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Por tani, o Zot, çfarë pres? Shpresa ime është te ti.

Psalmi 39:7
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HYRJE

Edhe pa besim është e pamundur t’i pëlqesh Atij, sepse ai që i 
afrohet Perëndisë duhet të besojë se Perëndia është, dhe është 
shpërblenjësi i atyre që e kërkojnë atë (shih Hebrenjve 11:6). 
Besimi është siguria e gjërave që shpresohen (shih Hebrenjve 11:1). 
Fjala e Perëndisë na premton se, nëse kemi besim sa një kokërr 
sinapi, ne mund të lëvizim male (shih Mateu 17:20). Abrahami 
shpresoi me besim se do ta merrte premtimin e Perëndisë (shih 
Romakëve 4:18). Disa njerëz mundohen të kenë besim, por nuk 
kanë shpresë. Ata nuk kanë një pritshmëri optimiste se diçka e mirë 
do t’ju ndodhë për shkak të mirësisë së madhe të Perëndisë. Unë 
besoj se shpresa e paraprin dhe është e lidhur me besimin. Ne nuk 
mund ta kemi njërën pa tjetrën. E si mund të ecë apo jetojë me 
besim një njeri pesimist dhe i pashpresë? Ky person mund të besojë 
tek Perëndia, por një burrë apo grua me besim bën më tepër sesa 
thjesht beson se Perëndia është i gjallë; ata po ashtu besojnë se Ai 
është i mirë, se Ai i shpërblen ata që e kërkojnë Atë. Ata qëndrojnë 
në pritje të mirësisë së Perëndisë, jo sepse e meritojnë atë, por sepse 
Perëndia premton të na e japë. 

38 vite të jetës sime i kam kaluar duke udhëtuar nëpër botë, 
duke predikuar dhe dhënë mësime nga Fjala e Perëndisë. Gjatë 
asaj kohe jam takuar me plot njerëz të jashtëzakonshëm – njerëz 
si ti dhe unë. Pronarë biznesesh, amvisa, mama që punojnë, 
artistë, ministra, sipërmarrës, politikanë, vullnetarë, mama beqare, 
baballarë beqarë. Kam patur privilegjin të takoj burra dhe gra nga 
thuajse çdo fushë e jetës. 
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Disa ecin shumë mirë, në dukje kanë kapur majat e botës. 
Të tjerë më kanë rrëfyer se mezi mbahen në këmbë, jetojnë ditë 
pas dite duke e mbyllur muajin me vështirësi. Dhe shumë të tjerë 
përballen me rrethana që janë aq të vështira, saqë në fakt ndihen 
sikur jeta i ka mundur dhe i ka mbytur.  

Por pavarësisht personit, dhe pavarësisht situatës, kam zbuluar 
se të gjithëve ju nevojitet dëshpërimisht një gjë – një gjë që na 
nevojitet dëshpërimisht të gjithëve: shpresa.

Shpresa është pritshmëria e lumtur dhe e sigurt e të mirës. 
Është një frymëzim i fuqishëm dhe universal, një dallgë që ngrihet 
dhe i ngre lart të gjitha varkat. Qoftë kur i afrohemi me vështirësi 
portit, ose jemi bllokuar në liman, apo kur lundrojmë në det të 
hapur, shpresa e e mban shpirtin tonë, dhe na nxit të besojmë: 
E di çfarë? Mbase në fund kjo do të funksionojë. Është ajo ndjenjë 
ngaherë e pashpjegueshme, por gjithnjë e pamohueshme, që sot 
do të ishte dita e gabuar për të hequr dorë. Shpresa është besimi që 
në çdo çast mund të ndodhë diçka e mirë! 

Kjo është arsyeja përse besoj se një libër për shpresën është 
i nevojshëm dhe do të të ndihmojë të shohësh mundësitë e 
jashtëzakonshme të shpresës. Në fakt, Bibla na thotë se është një 
nga tre gjërat që do të mbeten kur të gjitha gjërat e tjera të bien 
(shih 1 Korintasve 13:13). Pavarësisht se kush je, apo në çfarë 
gjendje është jeta jote tani, pa shpresë ti nuk mund të funksionosh 
me sukses. Nëse rrethanat janë të këqija, të duhet patjetër shpresë, 
dhe nëse janë të mira, duhet të shpresosh që ato do të mbeten 
po njëlloj. Kur jeton në kopshtin e shpresës, ka gjithnjë diçka që 
lulëzon! 

Por megjithëse shpresa është madhështore, ajo mund të 
vendoset lehtësisht gabim. Nëse shpresa jote varet tek një person, 
ky është një burim jo i besueshëm i forcës. Nëse shpresa jote është 
e vendosur tek puna, aftësia jote për të fituar para, ose fondi yt i 
pensionit, mund të zhgënjehesh. Nëse shpresa jote qëndron tek 
aftësitë e tua, kur të të venitet besimi, atëhere ajo do të lëkundet.
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Në fakt, është shumë e thjeshtë: Shpresa është e fortë sa vetë 
burimi i saj. Ja përse themeli i shpresës sonë duhet të jetë Perëndia 
dhe premtimet që gjejmë në Fjalën e Tij. Nëse Perëndia nuk është 
burimi, shpresa është një dëshirë, një vonesë e përkohëshme. Dhe 
në fakt, shpresa që të inkurajoj të kesh është shumë ndryshe nga 
ajo që bota e quan shpresë. Shpresa e besimtarit është tek Perëndia 
i patundur, i gjithëfuqishëm, i gjithëditur, i kudondodhur dhe i 
vërtetë dhe Biri i Tij, Jezu Krishti.

Mund ta themi në këtë mënyrë: Pa shpresë tek Perëndia nuk 
mund të bësh dot asgjë, por me shpresë tek Perëndia të pakta janë 
gjërat që nuk mund t’i bësh. 

Leximi i përkushtuar dhe studimi i Fjalës na tregojnë se çfarë 
ndodh kur bijtë e Perëndisë guxojnë të jetojnë me shpresë. Nëpër 
Dhjatën e Vjetër dhe të Re ne shohim njerëz të zakonshëm – 
njerëz me të meta dhe dështime si ne – që kapërcejnë vështirësi të 
pamundura ngaqë zgjodhën të shpresojnë se Perëndia kishte diçka 
të jashtëzakonshme në horizont ... ata e vendosën besimin e tyre 
tek Ai. 

•	 Megjithëse populli hebre kishte qenë për shumë breza skllav 
në Egjipt, shpresa e lirisë e shtyu Moisiun të ëndërronte çlirimin 
nga shtypësit e tyre mizorë. 

•	 Ndërkohë që ushtria izraelite u fsheh nëpër llogore nga 
frika e Goliathit, shpresa e fitores e bëri Davidin të pyeste: “Çfarë 
do t’i bëjnë atij burri që do të vrasë këtë Filiste dhe do ta largojë 
turpin nga Izraeli?” (1 Samueli 17:26).

•	 Përballë komplotit djallëzor të Hamanit për të shkatërruar 
popullin e saj, shpresa se ajo mund të bënte një ndryshim i dha 
Esterit kurajo të shkelte traditat dhe të kërkonte që të fliste me 
mbretin.

•	 Pasi lanë punët, miqtë madje edhe familjen pas, shpresa që 
Jezusi mund të ishte Mesia i premtuar i bëri burrat e zakonshëm të 
linin gjithçka dhe ta ndiqnin Atë deri në kryq.
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A e sheh natyrën e gjerë dhe pengesë-thyese të shpresës? Në 
secilin prej këtyre shembujve biblikë, shpresa ishte më tepër sesa 
një mendim motivues apo një ëndërrim kalimtar me sytë hapur; 
shpresa ishte një furtunë flakësh e tipit “asgjë s’është e pamundur për 
Perëndinë” që refuzon të shuhet. 

• Shpresa e bëri Moisiun të thyente zinxhirët.
• Shpresa e nxiti Davidin të bënte pyetjen që askush tjetër 

nuk guxonte ta bënte. 
• Shpresa e Esterit besonte, përkundër gjithë gjasave, se 

Perëndia mund ta përdorte atë për të shpëtuar popullin e 
saj nga shkatërrimi.

• Shpresa u dha dishepujve kurajo të nisnin një jetë të re dhe 
të bëheshin ndryshuesit e botës.

Unë besoj se shpresa mund të bëjë të njëjtën gjë edhe në jetën 
tënde. Ndaj jam e gëzuar që ti po e lexon këtë libër. Dhe prandaj 
jam e emocionuar që do të përdor historitë, parimet biblike, dhe 
mësimet praktike të jetës të cilat do t’i gjesh në çdo faqe dhe që të 
nxisin të ecësh përpara dhe t’i shtosh shpresat! Bëje me qëllim këtë...
mbërtheje me pasion dhe mos prano të jetosh pa shpresë!

Shiko, gjithë jetën tënde, pavarësisht nëse e kupton apo jo, bota 
të ka thënë “Mos ki shpresa”. E kaluara të dhemb, e tashmja të 
zhgënjen, dhe pasiguritë e të ardhmes të gjitha bashkë të mësojnë 
t’i ulësh pritshmëritë – Bëhu racional, ruaje qetësinë, mos prit shumë, 
sepse mund të zhgënjehesh.

Testi i shtatzënisë del pozitiv....mos shpreso kot; e mban mend 
se çfarë ndodhi herën e fundit. Personi që të ka lënduar të kërkon 
ndjesë dhe do që t’i rregullojë gjërat...mos shpreso shumë; mund të 
të lëndojë sërish. Vjen një mundësi e papritur në punë....mos shpreso 
shumë; me siguri nuk do të dalë gjë.

Por jeta pa shpresë nuk është kushedi çfarë jete. Mund të 
thuash se vetëm po bën kujdes – më mirë të sigurohesh se sa të 
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pendohesh, Xhois – kur në fakt ke frikë. Ke frikë se lëndohesh, frikë se 
zhgënjehesh, frikë që të rrezikosh. Frika mbase ekziston për arsyen 
e duhur. Mbase je lënduar shumë në jetë dhe ke përjetuar shumë 
gjëra shkurajuese dhe zhgënjyese. Përvoja tregon se asgjë nuk ka 
për të ndryshuar kurrë, por Fjala e Perëndisë na thotë diçka më të 
mirë. Na thotë se të gjitha gjërat janë të mundshme me Perëndinë!

Ka ardhur koha për një ndryshim në jetën tënde! Beso tek 
Perëndia aq sa për të shpresuar më të mirën: marrëdhënia më e mirë, 
mundësia më e mirë, martesa më e mirë, lajmet më të mira, rezultatet 
më të mira, jeta më e mirë. Prit që sot të të ndodhë diçka e mirë!

Perëndia do që të kesh jetën më të mirë të mundshme. Nëse 
dyshon ndonjëherë se kjo është e vërtetë, mbaj mend se Ai dha më 
të mirën e Tij kur e dërgoi Jezusin. Jezusi vdiq që, nëse ti e pranon 
dhuratën e Tij të shpëtimit, të mund të gëzosh përjetësinë në Qiell; 
por Ai vdiq që ti të gëzosh një jetë të mirë edhe këtu mbi tokë.

Tek Gjoni 10:10, Jezusi tha: “Unë kam ardhur që të kenë jetë 
e ta kenë me bollëk (deri në majë, sa të derdhet).”

Ndërsa e shfleton këtë libër, shpresoj të shohësh se Perëndia 
do që ti të “kesh jetë dhe ta gëzosh atë”. Ai do më të mirën 
për ty shpirtërisht, mendërisht, emocionalisht, fizikisht dhe në 
marrëdhënie – çdo vit, çdo ditë, çdo çast. Dhe kur e kupton se 
Perëndia do më të mirën për ty, nuk ka sesi të mos mbushesh me 
shpresë. Perëndia do që të plotësojë të gjitha nevojat e tua dhe të 
të bëjë të aftë të ndihmosh njerëzit e tjerë.

Prandaj, nëse sot je i lënduar, dyshon që gjërat mund të 
përmirësohen...shtoji shpresat.

Nëse po e shtyn jetën, i bën veprimet, por pyet nëse 
ka diçka më tepër...shtoji shpresat.

Nëse po rrit fëmijë, dhe pyet veten se çfarë ka jeta për 
ta...shtoji shpresat.

Nëse po fillon një aventurë të re emocionuese, duke 
rrezikuar më tepër se kurrë më parë ....shtoji shpresat.
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Kur guxon të kesh shpresë, gjërat e jetës tënde do të fillojnë të 
ndryshojnë. Besimi rritet, gëzimi kthehet, dhe paqja mbretëron. 
Prandaj, nëse je i kënaqur që thjesht ta shtysh jetën, se më mirë se 
kaq nuk bëhet, ose mbase kam fat herën tjetër, mendoj se duhet ta 
mbyllësh menjëherë këtë libër. 

Por nëse je gati për një ndryshim – nëse je gati për diçka më të 
mirë – vazhdo lexo. Shpresa është një mënyrë për të transformuar 
bukur jetët e atyre që e përqafojnë atë. Është katalizatori që nxit 
idetë dhe imagjinatën (shih Fjalët e urta 24:14), spiranca që na 
mban pa lëvizur kur ngrihen stuhitë e jetës (shih Hebrenjve 6:19), 
siguria që na sfidon të ndërtojmë një jetë më të mirë (shih Fjalët 
e urta 23:18), dhe ngushëllimi që e dimë se nuk jemi kurrë vetëm 
(shih Romakëve 5:5).

Nëse kjo të pëlqen, bëhu aq guximtar sa të bësh diçka që mund 
të mos e kesh bërë për shumë kohë. Shtoji shpresat. Në fund do të 
gëzohesh, sepse Perëndia pret të tregohet i hirshëm me ty.



P J E S A  I

SHPRESO PËR MË LART
. . . .

...Por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të reja, ngrihen me 
krahë si shqiponja....

Isaia 40:31  

Shumë shpesh njerëzit mendojnë se është zili apo gabim të 
shpresojnë për më tepër nga ajo që kanë. Megjithëse është e vërtetë 
që ne duhet të jemi gjithnjë të kënaqur me atë që kemi, kjo nuk 
do të thotë aspak se është e gabuar të dëshirosh gjërat e drejta, 
përsa kohë i dëshirojmë për arsyet e duhura. Por si mund të jemi të 
kënaqur dhe njëkohësisht të duam më tepër? Në këtë çast të jetës 
sime janë shumë e kënaqur me gjithçka, sepse besoj se është koha e 
përsosur e Perëndisë në jetën time. Mund të isha shumë e lumtur, 
dhe të mos shtoja kurrë asgjë, sepse gëzimi dhe kënaqësia ime janë 
në Krishtin. Por, njëkohësisht, dua më shumë nga gjithçka, sepse 
dua të eci në jetë deri aty ku më lejon Perëndia të shkoj dhe të 
bëj për Të po aq sa bëjnë të tjerët, dhe aq sa është e mundur për 
njerëzit. Nuk dua as më pak dhe as më shumë sesa kjo jetë më e 
mirë që Perëndia kërkon që të më japë!

Dua më tepër prej Perëndisë në jetën time, një ecje më e afërt, 
më intime me Të (shih Filipianëve 3:10). Dua më tepër mençuri, 
më tepër qëndrueshmëri dhe më tepër miq të mirë. Dua më tepër 
për fëmijët e mi, dhe dua që më shumë njerëz ta pranojnë Krishtin 
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si Shpëtimtarin e tyre. Dua të shoh më tepër mrekulli, shërime, 
zbulime dhe fuqi.

Unë sinqerisht e besoj se mund të jemi të kënaqur përsa kohë 
ajo që kemi nuk na shqetëson, ndërkohë që dëshirojmë më tepër 
për arsyet e duhura dhe në kohën e duhur (shih Filipianëve 4:11, 
19). 

Në fakt, e besoj se ata që janë të kënaqur me më pak se gjithçka 
që mund të bëjë Perëndia për ta, po e pengojnë madhështinë e 
Perëndisë. Ai mund të bëjë jashtëmase më tepër, përtej gjithçkaje 
që mund të guxojmë të kërkojmë apo mendojnë, pafundësisht më 
shumë se lutjet, dëshirat, mendimet, shpresat apo ëndrrat tona më 
të mëdhaja (shih Efesianëve 3:20).



K A P I T U L L I  1

NGRIJE NIVELIN E PRITSHMËRIVE

Ki besim të madh te Zoti; ji i fortë, ki zemër; ki besim të 
madh te Zoti.

Psalmi 27:14

“Pritshmëritë e larta janë çelësi i gjithçkaje.” 
— Sem Uolton

Më lejo të të tregoj historinë e një gruaje që quhet Beti. Beti është 
besimtare. Ajo e lexon rregullisht Biblën. Dhe një herë në muaj 
punon si vullnetare për shpërndarjen e batanijeve për të pastrehët. 
Beti duket në rregull, apo jo?   

Por, duhet të dish edhe diçka tjetër për Betin: Shokët e saj 
prapa krahëve e quajnë “Beti Ogurzeza”. Atyre ju vjen keq për 
nofkën, por në të vërtetë Beti e ka merituar atë; ajo ka mënyrën e 
saj të pritjes, parashikimit dhe gjetjes së më të keqes në pothuajse 
çdo situatë. Do të të jap një shembull.

Verën e kaluar, Beti dhe bashkëshorti i saj (Fil Dështaku) 
shkuan për pushime së bashku me dy fëmijët e tyre (Uilli i Pazoti 
dhe Megan e Rëndomta). Më duhet të them se Fili është një 
bashkëshort i dashur dhe Uilli dhe Megani janë fëmijë të mirë, por 
Beti nuk shpreson shumë për ta. Nuk ka prishmëri të mëdha për 
ta. Madje në fakt, ajo si të thuash pret më të keqen, nga vijnë edhe 
nofkat e tyre. 
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Disa muaj më parë Fili dhe Beti kishin planifikuar një javë 
pushimesh verore në një destinacion të njohur pushimesh, por me 
afrimin e udhëtimit, Beti e dinte se do të ishte një katastrofë. Kur 
ishin 300 milje larg vendin të pushimeve, Beti filloi të ankohej: 
“Kjo ishte një ide e keqe. Gjithë radhët për të bërë diçka në park do 
të jenë një milje të gjata. Nuk besoj se hoteli do të jetë aq i mirë sa 
në reklamë.” Fili dhe fëmijët u përpoqën ta siguronin Betin se do 
të ishte mirë – ata shihnin më të mirën në çdo situatë – por humori 
i hidhur i Betit nuk ndryshonte. Të shkretët Fil, Uill dhe Megan 
...300 miljet rrugë e mbetur iu dukën si 1000 milje angari. 

Mund të themi pa frikë se pushimet i arritën pritshmëritë e 
Betit. Radhët në parkun ujor ishin pak më të gjata se zakonisht. 
Fili, Uilli dhe Megani nuk u mërzitën – kështu patën disa minuta 
më tepër për të qeshur së bashku dhe për të planifikuar tek cila 
lodër do të kalonin më pas – por Beti ishte jashtëmase e shqetësuar. 
“E dija që kështu do të ndodhte”, murmuriti ajo. 

As restoranti që zgjodhën për të darkuar mbrëmjen e parë 
nuk ishte i përsosur. Kamarierja i informoi Filin dhe Betin se pijet 
joalkoolike që çifti porositi, kishin mbaruar. Fili zgjodhi një pije 
tjetër; Beti zgjodhi një qëndrim të pikëlluar. “E pabesueshme!”, 
pshehrëtiu ajo.

Por ajo që i dha fund durimit ishte dhoma e hotelit. Kur u 
vendosën nëpër dhoma për të fjetur, ata vunë re se TV-i nuk 
punonte mirë. “E dija! E dija! E dija!”, përsëriste e dëshpëruara 
Beti. “E dija që ky hotel nuk do të ishte aspak i mirë.” Fili lajmëroi 
recepsionin, dhe punonjësit sollën menjëherë një televizor të ri, 
por dëmi ishte bërë tashmë.

Beti Ogurzeza e bëri pushimin e saj ogurzi...i ndodhi fiks ashtu 
siç e priste.

Një Problem i Zemrës

Historia e Betit është një ndodhi e trilluar për dikë që shpeshherë 
ngjan shumë me ty dhe me mua. Ne të gjithë jemi përballur me 
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qëndrime pesimiste dhe pritshmëri të ulta – e përshkruajmë motin 
si “pjesërisht me re” dhe jo “pjesërisht me diell”, e shohim gotën 
“gjysmë të zbrazët” dhe jo “gjysmë të mbushur”.  

Sa për Betin, pritshmëritë e saj të ulta e pengonin që të 
shijonte pushimet verore, por për shumë njerëz, pritshmëritë e 
ulta i pengojnë të shijojnë jetën e tyre. Ata e kalojnë gjithë ditën 
me qëndrime negative, kritike, gjurmojnë gabime, dhe rrallëherë 
shpresojnë më të mirën, sepse janë tepër të zënë duke pritur më 
të keqen. Kur gjërat shkojnë keq, ata mendojnë: “E ndieja se e 
sotmja do të ishte një ditë e keqe”, dhe kur gjërat shkojnë mirë, ata 
mendojnë: ‘Me siguri kjo nuk do të zgjasë shumë”. Në ditë të mira 
apo të këqija, në majë të malit apo në luginë, ata nuk e shijojnë 
jetën e tyre... sepse nuk e kanë pritur kurrë një gjë të tillë. Mbase 
ti dhe unë nuk jemi aq keq sa Beti, por të themi të vërtetën, çdo 
mungesë shprese ka një efekt shkatërrues në jetët tona. Përse të 
mos shpresojmë më të mirën dhe të hapim derën për të parë se 
çfarë do të bëjë Perëndia?

Pritshmëritë e ulta janë më tepër sesa disa ankesa gërrnjare në një 
ditë të hëne më të gjatë se zakonisht, apo sesa ndjesia e humorit të 
keq të mëngjesit. Pritshmëritë e ulta janë simptoma të një problemi 
më të thellë, një problem shpirtëror. Një person mund të ketë një 
të kaluar me zhgënjime që e kanë bërë atë të krijojë zakonin e 
pritshmërive të tilla. Disa njerëz kanë një vlerësim kaq të ulët për 
veten, saqë mendojnë se nuk meritojnë asgjë të mirë, ndaj nuk e 
presin kurrë atë. Por ka edhe nga ata që nuk e dinë se Perëndia 
është i mirë dhe do që të bëjë gjëra të mira për bijtë e Tij. Këto 
simptoma përbëjnë një rrezik madhor. Nëse do ta përshkruanim se 
çfarë ndodh në shpirtrat tanë në të njëjtën mënyrë siç e përshkruajmë 
një sëmundje fizike, ne do të thoshim diçka të tillë:

Doktori: Pra ke qenë keq shpirtërisht dhe emocionalisht. 
   Të  lutem më thuaj simptomat e tua.
Pacienti: Epo, Doktor, kam një parandjenjë të keqe për të 

       ardhmen. Kam kaluar shumë zhgënjime në jetën time; dhe  
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        rrallëherë pres të më ndodhin gjëra të mira në punë apo për  
         familjen time. 

Doktori: Simptomat e tua më tregojnë gjithçka që duhet të  
         di. Ti vuan nga një mungesë e madhe shprese.

Simptomat e Betit ishin pesimizmi, shqetësimi dhe ankesat. 
Këto simptoma shkaktoheshin nga sëmundja e zemrës së saj: 
mungesa e shpresës. Në vend që të shpresonte në një pushim të 
bukur familjar, Beti imagjinoi më të keqen. Radhët do të jenë të 
gjata. Nuk do të gjejmë kurrë një restorant të mirë. Hoteli do të jetë i 
tmerrshëm. Tek asnjë nga këto mendime nuk mund të gjesh shpresë. 
Megjithatë, Fili, Uilli dhe Megani shfaqën simptoma të tjera. Ata 
ishin optimistë, të gëzuar, të hareshëm dhe gati të merrnin më 
të mirën në çdo situatë. Ata ishin të mbushur me shpresë, dhe 
pritshmëritë e tyre arrinin deri në qiell.

E rëndësishme është të kuptojmë se Beti dhe familjarët e saj 
ishin në të njëjtat rrethana, por mënyrat se si reagonin ndaj atyre 
rrethanave ishin të ndryshme. Ata të gjithë pritën nëpër radhë të 
gjata; të gjithë darkuan tek i njëjti restorant; të gjithë u ulën para 
të njëjtit televior të prishur. Kur ndodhën këto gjëra, pritshmëritë e 
pakta të Betit u vërtetuan, duke e shtyrë atë të hiqte dorë. Ndërsa 
për pjesën tjetër të familjes, pritshmëritë e tyre u sfiduan, por ata 
zgjodhën të ruanin shpresën dhe gëzimin, që i ndihmoi të gjenin 
mënyra për t’u përballur me rrethanat dhe për të vazhduar përpara, 
duke shijuar çdo hap të rrugës.  

Me këtë tabllo në mendje, më lejo të të bëj një pyetje të 
rëndësishme: Cilat janë simptomat e tua? Nëse do të bëje një 
vlerësim të sinqertë të zemrës tënde, çfarë do të gjeje atje?

A je si Fili, Uilli dhe Megani? I 
gëzuar për të ardhmen, pret që e 
sotshmja të jetë më e mirë se e djeshmja 
dhe e nesërmja më e mirë sesa e 
sotshmja? A ngrihesh çdo mëngjes me 
pritshmërinë e lumtur se Perëndia do 

A ngrihesh çdo mëngjes 
me pritshmërinë e 
lumtur se Perëndia do të 
bëjë diçka madhështore 
në jetën tënde?
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të bëjë diçka madhështore në jetën tënde?
Apo i ngjan më tepër Beti Ogurzezës? A mos ndoshta kapesh 

pas të keqes? A shqetësohesh për gjërat para se ato të ndodhin? A 
përdor shprehje si: Ja ku ndodhi sërish, kjo nuk do të funksionojë kurrë, 
duhet ta dija se gjërat do të shkonin keq dhe kam një parandjenjë të 
keqe për këtë?

Lidhja e Besimit

Ndërsa e fillojmë këtë udhëtim shprese së bashku, e rëndësishme 
është të bësh vlerësimin e zemrës, sepse shpresa tek Perëndia dhe 
pritshmëria optimiste janë të lidhura ngushtësisht me besimin. Për 
hir të diskutimit, ne mund të themi pa frikë se niveli i pritshmërive 
të tua është niveli i besimit tënd. Më 
trego një njeri me pritshmëri të ulta, 
dhe unë do të të tregoj një person që 
ka shumë pak besim.  

Por më trego një person me 
pritshmëri të mëdha, dhe unë do të të 
tregoj një person që vepron me besim 
të guximshëm. Mos harro që po themi 
se pritshmëritë tona duhet t’i kemi tek Perëndia. Është më tepër se 
sa një qëndrim i thjeshtë pozitiv; do të thotë të besosh se Perëndia 
do të kujdeset për ty dhe për gjithçka që ka të bëjë me ty.

Fjala e Perëndisë na thotë se besimi ynë – pritshmëria jonë 
optimiste, me shpresë, e kënaq Perëndinë (shih Hebrenjve 11:6), 
dhe disa herë në Ungjij ne shohim se Jezusi u nxit të vepronte për 
shkak të besimit – pritshmërive – të atyre që takonte (shih Mateu 
9:29, Marku 5:24, Luka 7:50 dhe Luka 17:19). Një mrekulli e tillë 
gjendet tek Marku kapitulli 10. E pëlqej këtë histori dhe mendoj 
se është një zbulim i madh për ty dhe mua sot, sepse tregon sa të 
rëndësishme janë pritshmëritë. 

Marku 10:46 – 47

Më trego një person me 
pritshmëri të mëdha, 
dhe unë do të të tregoj 
një person që vepron me 
besim të guximshëm.
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….Kur ai [Jezusi] po dilte nga Jeriko me dishepujt e tij 
dhe me një turmë të madhe, biri i Timaeut, Bartimeu i 
verbër, ishte ulur gjatë rrugës dhe lypte. Kur dëgjoi se ai 
që po kalonte ishte Jezusi Nazareas, filloi të bërtasë dhe të 
thotë: “Jezus, Bir i Davidit, ki mëshirë për mua [tani]!”. 

Po ta mendosh mirë, Bartimeu kishte çdo arsye për të pritur 
më të keqen. Ai ishte një lypës i verbër që ulej çdo ditë në buzë të 
rrugës, dhe mundohej të mbijetonte me disa monedha. Ai bënte 
një jetë shumë të vështirë dhe, nëse ka njeri që do të ulte nivelin e 
tij të pritshmërive, do të mendonim se ky është Bartimeu. Ai mund 
të kishte menduar: Kjo është e kotë. Nuk do të më vlejë. Asgjë nuk 
do të ndryshojë. Me siguri Jezusi nuk do të më vëre re fare. Përse të 
shpresoj kot? Askush nuk mund t’i vinte faj për këtë. 

Por Bartimeu guxoi të shpresonte për diçka më të madhe në jetë. 
Ai filloi të mendonte për atë që mund të ndodhte në vend të asaj që 
mund të mos ndodhte. Niveli i tij i pritshmërive “nuk u ul aspak”, 
sepse ai filloi të bërtiste me gjithë fuqinë e tij: “Jezus, Bir i Davidit, 
ki mëshirë për mua [tani]!”. A e dëgjon ngulmimin në zërin e tij? 
Duket se Bartimeu kishte vendosur të mos lejonte asgjë ta pengonte 
të kapte rastin. Megjithëse shumë veta në turmë “e ndalonin dhe 
qortonin që të heshte”(shih Marku 10:48), Bartimeu nuk pushoi. Ai 
bërtiti edhe më fort derisa Jezusi ndaloi dhe e thirri që ai të afrohej.

Ja edhe një nga pjesët më të mrekullueshme të historisë: Kur 
Bartimeun e çuan tek Jezusi, Zoti i bëri atij një pyetje pothuajse të 
paimagjinueshme. Tek vargu 51, Jezusi i tha këtij lypësi të verbër: 
“Ç’do të të bëj ty?”. 

Kjo tingëllon si një pyetje e çuditshme, apo jo? Mbase dishepujt 
kanë menduar “Ç’do të të bëj ty?”. Zot, a nuk është e qartë? Ky njeri 
është i verbër. Si mund t’ia bësh këtë pyetje? Por Jezusi i bëri një 
pyetje më thelbësore – ai po e pyeste Bartimeun: Çfarë pret ti? A 
pret thjesht një vakt ushqimor? A do që dikush të të kapë nga dora dhe 
të të shëtisë? A pret vetëm një lëmoshë? Të gjitha këto gjëra ishin me 
siguri të nevojshme për Bartimeun, dhe nëse ai do të jetonte një 
jetë me pak besim, pa dyshim do të kishte marrë një prej tyre. 
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Por Bartimeu kishte një nivel më të lartë pritshmërie. Kur Jezusi 
e pyeti: “Ç’do të të bëj ty?”, Bartimeu nuk ngurroi, nuk u mendua 
dy herë, nuk dyshoi nëse po i kërkonte shumë. Bartimeu i tha me 
guxim: “Rabboni, që të shikoj përsëri.” Mbase ti e di vazhdimin 
e historisë. Jezusi u prek shumë nga besimi i Bartimeut. Vargu 52 
thotë: “Dhe Jezusi i tha: ’Shko, besimi yt të shpëtoi.’ Dhe në çast 
atij iu kthye të parët dhe nisi të ndjekë Jezusin në udhë.”.

Për shkak se Bartimeu ishte i guximshëm sa duhej për të besuar 
tek më e mira e Perëndisë, pikërisht këtë gjë mori nga Zoti. E njëjta 
gjë vlen edhe për jetën tënde, dhe prandaj niveli i pritshmërive të 
tua është shumë i rëndësishëm për llojin e jetës që do të jetosh. Nëse 
nuk pret që Perëndia të bëjë diçka të madhe në jetën tënde, Ai nuk 
do ta bëjë. Por nëse guxon ta rritësh nivelin tënd të pritshmërisë dhe 
fillon të presësh që Perëndia të bëjë diçka të madhe në jetën tënde, 
do të fillosh të ëndërrosh, të kërkosh, 
të sillesh me një guxim të sigurt, duke 
e ditur se Perëndia është me ty dhe ka 
një plan të madh për jetën tënde.

Por po të dyshosh nëse është e 
pranueshme për ty të presësh gjëra të mira nga Perëndia, të lutem 
lexo me ngadalë dhe medito për Shkrimin nga Isaia.

Prandaj Zoti do të presë [pret, kërkon, dëshiron] [me zell] 
për t’ju dhënë hir, pastaj ai do të lartësohet, sepse i erdhi 
keq për ju, sepse Zoti është një Perëndi i drejtësisë. Lum 
(të lumtur, me fat, të lakmueshëm) të gjithë ata [me 
zell] që kanë shpresë tek ai [për fitoren e Tij, favorin e Tij, 
dashurinë e Tij, paqen e Tij, gëzimin e Tij dhe shoqërinë e 
Tij të pakrahasueshme të pathyeshme]!

Isaia 30:18

Perëndia është në kërkim të atyre që mund t’ju bëjë të mirën, 
dhe nëse ti kërkon (pret) që Perëndia të të bëjë të mirën, atëhere 
je i kualifikuar. Prit që Perëndia të të japë Veten, sepse Ai është më 

Perëndia është me ty 
dhe ka një plan të madh 
për jetën tënde.



J E P I  K R A H Ë  S H P R E S Ë S10

i rëndësishëm se sa çdo gjë tjetër, por mos harro se, bashkë me Të 
vijnë të gjitha gjërat që do të na duhen ndonjëherë.

Tre hapa Për të Ngritur Nivelin Tënd  
të Pritshmërive

Mbase po e lexon këtë kapitull dhe po mendon, Xhois, janë 
fjalë të bukura, por si mund të pres më tepër? Po vrapoj nga një takim 
në tjetrin, mezi i paguaj faturat e mia, mundohem të ushqej fëmijët 
e mi, dhe ta mbaj kompaninë funksionale. Dhe gjithë jetën time kam 
punuar sa kam mundur për të arritur në këtë pikë. Si mund ta ngre 
nivelin tim të pritshmërive? 

Mund të them plot gjëra për besimin – mijëra e mijëra libra 
janë shkruar për këtë temë – por dua të të jap tre hapa të thjeshtë 
me të cilët mund të fillosh sot. Këto tre hapa do të të ndihmojnë të 
ngresh nivelin e pritshmërive të tua:

1. Beso. 
Ka një arsye përse Bijtë e Perëndisë quhen “besimtarë”. Kur je i 
prirur të dyshosh, je i tunduar të heqësh dorë, e të lësh gjithçka, 

përkundrazi, zgjidh të besosh. 
Të besosh është baza e besimit tënd. 
Beso Fjalën e Perëndisë. Beso se 
premtimet e Tij janë të vërteta. Beso se 
Ai të do, dhe beso se Ai ka përgatitur 
diçka të bukur për jetën tënde. Jezusi 
tha se, nëse do të besonim, atëhere do 

të shihnim lavdinë e Perëndisë (shih Gjoni 11:40). Lavdia është 
shfaqja përsosmërisë së plotë të Perëndisë.
2. Kërko.
Jakobi 4:2 thotë: “Por nuk keni, sepse nuk lypni.” Pasi të 
zgjedhësh të besosh se Perëndia mund të plotësojë çdo 
nevojë të jetës tënde, fillo t’i kërkosh Perëndisë të t’i plotësojë 

Kur je i prirur të 
dyshosh, je i tunduar të 
heqësh dorë, e të lësh 
gjithçka, përkundrazi, 
zgjidh të besosh.
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ato nevoja. Ndaje me Të ëndrrën tënde. Ashtu siç e pyeti 
Bartimeun, “Ç’do të të bëj ty?” Ai po të bën edhe ty të njëjtën 
pyetje. Ji i guximshëm mjaftueshëm për t’i kërkuar Zotit të 
bëjë diçka që vetëm Ai mund ta bëjë. Kuptohet, ne të gjithë 
duhet të duam vullnetin e Perëndisë dhe të besojmë se, nëse 
ajo që po kërkojmë nuk është e drejtë për ne, Perëndia nuk 
do të na e japë, por, përkundrazi, Ai do të na japë diçka më 
të mirë.
3. Shiko.
Në çdo ditë të jetës tënde prit nga Perëndia përgjigje për lutjet 
e tua, plotësimin e nevojave të tua, dhe përmbushjen e ëndrrës 
së dhënë nga Perëndia. Edhe nëse nuk e ke parë ende shfaqjen 
e asaj që dëshiron, ose nëse nuk ka ndodhur në mënyrën që 
shpresoje, kjo nuk do të thotë se Perëndia nuk po punon. 
Vazhdo të ruash shpresën, dhe bëhu i vëmendshëm për të parë 
gjithçka që bën Perëndia. Ji mirënjohës për ato gjëra, ndërsa je 
në pritje të asaj gjëje që dëshiron dhe të nevojitet tani.
Çfarëdo qoftë ajo që shpreson për sot – një ecje më pranë 
Perëndisë, të kuptuarit më i mirë të Fjalës së Perëndisë, një 
martesë më e fortë, një arritje financiare, një mundësi për t’u 
kthyer në shkollë, një mundësi shërbimi, një fillim i ri – nëse e 
ke në zemër (dhe nëse përputhet me Fjalën e Perëndisë), beso, 
kërko, prit dhe shiko.

Ndryshimi i Vërtetë që Vjen 
me Pritshmëritë e Larta

Jeta jote do të ngrihet deri në nivelin e pritshmërive të tua. Jo 
se pritshmëritë e tua e ndryshojnë 
menjëherë mjedisin apo rrethanat 
përreth teje, por pritshmëritë e tua e 
ndryshojnë mënyrën se si ti reagon 
ndaj mjedisit dhe atyre rrethanave. 

Jeta jote do të ngrihet 
deri në nivelin e 
pritshmërive të tua.
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Pritshmëritë e tua do të të ndryshojnë. Ato të bëjnë të presësh 
ndryshimin e rrethanave të tua me një qëndrim plot lumturi. Ato të 
bëjnë të jesh besimtar i guximshëm, i sigurt, i mbushur me gëzim, 
që beson se Perëndia ka një plan të madh për jetën tënde.

Kjo është një histori e thjeshtë që kam dëgjuar, që përshkruan 
gëzimin që vjen bashkë me pritshmëritë e mëdha:

Na ishin një herë dy binjakë identikë. Ata ishin të ngjashëm në 
çdo gjë, përveç njërës. Njëri ishte optimist i mbushur me shpresë, 
që shihte vetëm anën e mirë të jetës në çdo situatë. Tjetri ishte një 
pesimist i zymtë që shihte vetëm anën e trishtuar të çdo situate.

Prindërit ishin shumë të shqetësuar për ekstremet e optimizmit 
dhe pesimizmit tek bijtë e tyre, saqë i çuan për t’i vizituar tek një 
doktor. Doktori sugjeroi një plan. “Në ditëlindjen e radhës”, tha 
ai, “i jepni pesimistit një biçikletë të re fringo, por optimistit jepini 
një sasi plehu kafshësh.”

Në dukje kjo ishte një gjë tepër ekstreme. Tek e fundit, prindërit 
i kishin trajtuar gjithnjë njëlloj djemtë. Por në këtë rast ata vendosën 
të provonin këshillën e doktorit. Prandaj, kur u afrua ditëlindja e 
binjakëve, prindërit i dhanë pesimistit biçikletën më të mirë dhe 
më të shtrenjtë të garave që mund t’i blihej një fëmije. Kur e pa 
biçikletën, fjalët e tij të para ishin: “Me siguri do të rrëzohem dhe 
do të thyhej këmbën.”

Optimistit i dhanë një kuti të mbështjellë me kujdes, të mbushur 
me pleh kafshësh. Ai e hapi atë, për një çast qëndroi i habitur, më 
pas vrapoi jashtë duke bërtitur: “Nuk ma hidhni dot! Aty ku ka 
kaq shumë pleh kafshësh, me siguri duhet të jetë fshehur edhe një 
poni!”1

Shtoji Shpresat!

Dua të të inkurajoj që sot ta rritësh nivelin e pritshmërive të 
tua. Nuk ka rëndësi se si duket situata rreth teje; Perëndia është 
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më i madh se çdo pengesë që mund 
të përballësh. Mos supozo se aty ku ke 
qenë, ose aty ku je, është maksimumi 
i të mirës. Mos beso se historia jote 
është fati yt. Përkundrazi, zgjidh të 
besosh se Perëndia do të bëjë diçka 
edhe më të mirë në jetën tënde. 

Jezusi po pyet: “Ç’do të të bëj ty?” Kjo është një pyetje shumë 
e fuqishme, prandaj fillo të marrësh shpresa. Me siguri diku aty 
duhet të jetë një poni!

Mos supozo se aty ku ke 
qenë, ose aty ku je, është 
maksimumi i të mirës.



K A P I T U L L I  2

NDIQ DREJTUESIN

Shpirti im mbahet ngushtë tek ti; 
dora jote e djathtë më mban.

Psalmi 63:8

“Shpresa është një fjalë që Perëndia e ka shkruar në ballin e çdo 
njeriu.”

— Viktor Hygo, Të mjerët

Nga të gjitha lojrat e zakonshme që luajnë fëmijët, ndiq drejtuesin 
është mbase më e zakonshmja. Qoftë në parashkollor apo në 
fillore, apo kur luajnë me miqtë në park, në një çast të caktuar çdo 
fëmijë është bashkuar me shokët në rresht dhe e ka bërë detyrën e 
ndjekjes së drejtuesit. A e mban mend kur e ke luajtur? A e mban 
mend sfidën e të ecurit në hapat e personit para teje, që ecte në 
hapat e personit tjetër përpara, që ecte në hapat e personit tjetër 
përpara tij? Përmes tunelit, në shkallët suedeze, ngjitja në shkallë, 
rrëshkitja në rrëshkitëse. I keni rënë përqark këndit të lojrave. 

Një nga gjërat që mbaj mend nga loja e ndjekjes së drejtuesit 
është që, gëzimi i lojës është i lidhur drejtpërsëdrejti me aftësinë e 
drejtuesit. Po të kishim një drejtues me shpejtësi të ulët, jo krijues, 
ose shumë pak të orientueshëm, loja do të prishej shumë shpejt – 
fëmijët do të humbnin interesin dhe do të shkonin të gjenin diçka 
tjetër për të luajtur. Po kështu, nëse ne do të kishim një drejtues 
që ishte tepër i shpejtë, një akrobat i lindur, ose imponues dhe 
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kërkues, loja nuk do të zgjaste shumë, sepse askush nuk mund 
ta ndiqte. Në mënyrë që loja të dilte me sukses, duhet të kishim 
drejtuesin e duhur – një drejtues që lëvizte me hapin e përsosur, 
ngjallte vazhdimisht interes, dhe do të na çonte aty ku donim të 
shkonim. 

Udhëheqja është çelësi. Kjo është një e vërtetë që përforcohet 
gjatë gjithë fëmijërisë, në adoleshencë, dhe madje edhe kur hyjmë 
në “botën e të rriturve”. Po të kishe një trajner të zgjuar, me siguri 
do të kishe një skuadër shumë të suksesshme. Po të ishe aq fatlum 
sa të kishe një mësues të motivuar dhe frymëzues, me siguri do 
të kishe mësuar më tepër në lëndë të caktuara, dhe jo e kundërta. 
Nëse shefi do të të nxiste të bëje më të mirën dhe do të të vinte në 
një pozitë premtuese, me siguri do të gëzoheshe me punën tënde 
dhe do të kishte një ecuri të mirë në të gjitha detyrat që do të të 
caktoheshin. Përmasa e shijimit të një përvoje, dhe niveli i suksesit 
që arrihet, është i lidhur drejtpërsëdrejti me atë që do të zgjedhësh 
të ndjekësh.

Ajo që është e vërtetë për këndin e lojrave, fushën e futbollit, 
klasën, dhe për tavolinën e sallës së konferencave, është e vërtetë 
edhe në fushat më të rëndësishme të jetës tënde – udhëheqja 
vazhdon të jetë çelësi. Kush ose çfarë zgjedh të ndjekësh do të 
përcaktojë se sa shumë do ta shijosh jetën tënde. Por nuk e kam 
fjalën për ndjekjen e një shefi, mësuesi apo prindi; e kam fjalën për 
një vendim më të madh: të zgjedhësh të ndjekësh Perëndinë dhe 
planin e Tij për jetën tënde.

Nëse e jeton jetën me axhendën tënde – mundohesh t’i 
llogarisësh të gjitha, mundohesh të 
ndjekësh planet e tua – mundësitë janë 
që do të jesh i mjerë dhe jo i lumtur. 
Jo se plani yt në thelb është i keq; por 
fakti është se plani i Perëndisë është 
jashtëzakonisht më i mirë.

Sa herë që zbaton planin tënd, në 
vend që t’i nënshtrohesh planit të Perëndisë, ti zgjedh të dytën për 
nga cilësia. Gjithashtu, pjesa më e madhe e stresit vjen kur përpiqesh 

Por fakti është se 
plani i Perëndisë është 
jashtëzakonisht më i 
mirë.
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me forcë ta bësh planin tënd të funksionojë.  Sapo ndeshesh me një 
pengesë – shkolla nuk e pranon aplikimin tënd, përpjekja për të 
hapur biznes dështon, personi me të cilin shpresoje të martoheshe 
të refuzon, shtëpia nuk të shitet – presioni shtohet, sepse ti e ndjen 
se duhet ta zgjidhësh me forcat e tua problemin. Nëse je drejtuesi, 
është e lehtë për ty t’i humbësh shpresat, sepse i njeh shumë mirë 
të metat, dështimet dhe kufizimet e tua.  

Por nëse do që të jetosh një jetë të mbushur me shpresë, gjëja 
që më e mirë që mund të bësh është t’ia dorëzosh rolin e drejtuesit 
Perëndisë. Lejoje Atë të jetë drejtuesi, dhe vendos ta ndjekësh Atë 
me gjithë zemër, duke besuar se Ai ka një plan të madh dhe po e 
zbaton me përsosmëri atë plan. Ndaloje leximin për pak minuta 
dhe pyete veten: A po e ndjek fuqishëm Perëndinë, apo po i kërkoj 
Perëndisë të më ndjekë mua? Tek Perëndia do të gjesh një drejtues 
që lëviz me ritmin e përsosur dhe mban të gjallë interesin, dhe 
megjithëse mund të të çojë në disa vende ku nuk do të doje të 
shkoje, ti do të përfundosh për mrekulli në vendin e duhur, në 
kohën e duhur. Të presësh Perëndinë nuk do të thotë të rrish ulur 
dhe të mos bësh asgjë. Në fakt, krejt e kundërta është e vërtetë. 
Vazhdo të planifikosh të ardhmen, dhe vazhdo punën e zellshme 
për të patur sukses në detyrat që të presin, por bëji këto gjëra pasi 
të kalosh kohë me Perëndinë, duke kërkuar drejtim dhe udhëheqje 
prej Tij. Dhe kur të bësh plane, mos u mbaj shumë fort pas tyre. 
Jetoje çdo ditë me qëndrimin që thotë: Zot, unë besoj se ti ke një 
plan për jetën time. Më ço në drejtimin që dëshiron që unë të shkoj. 
Mbyll të gjitha dyert që nuk janë pjesë e planit Tënd, dhe hap çdo derë 
mundësie ku do që unë të futem. Më drejto dhe më udhëhiq sot dhe 
çdo ditë.

Kur gjërat shkojnë keq dhe rrethanat vështirësohen, njerëzit 
që e ndjekin Perëndinë nuk i zë paniku. Ata besojnë se Ai do të 
përdorë çdo situatë – të mirë ose të keqe – për të realizuar planin 
dhe qëllimet e Tij. Ne të gjithë bëjmë gabime dhe nxjerrim shumë 
mësime, por nëse qëndrojmë të mbushur me shpresë, mund ta 
shijojmë udhëtimin. Mund të bëjmë disa devijime të paplanifikuara, 
por në fund qëllimet e Perëndisë do të realizohen.  
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Beso Perëndinë, jo Veten Tënde

Është më e lehtë të kesh shpresa të mëdha për rritjen tënde 
shpirtërore, martesën, shëndetin, fëmijët e tu, marrëdhëniet e tua, 
punën dhe financat e tua, kur e bën Perëndinë drejtues dhe beson 
se Ai ka një plan të madh për jetën tënde. Besimi se Perëndia ka një 
qëllim për jetën tënde, dhe zgjedhja për të ndjekur drejtimin e Tij 
për realizimin e atij qëllimi, është një gjimnastikë e plotë besimi.

Nuk ngjan aspak me “të tatëpjetën e besimit” që mund ta kesh 
vënë re tek njerëzit në rast apo në një tjetër. Në të tatëpjetën e 
besimit personi e lejon veten të jetë i cenueshëm, bie mbrapa aty 
ku nuk e pret rrjeta e kapjes dhe as dysheku që e zbut rënien, 
ndërsa një person i qëndron mbrapa dhe i premton ta kapë para se 
të bjerë në tokë. Kur ti thua: “Zot, unë zgjedh të ndjek drejtimin 
Tënd. Besoj se plani Yt është shumë herë më i mirë sesa ç’mund 
të jetë plani im”, nuk është njëlloj si të 
besosh se dikush do të të kapë. Por ka 
një ndryshim të madh: Perëndia bën 
më tepër sesa të të kapë; Perëndia të 
kap dhe më pas të ngre më lart se më 
përpara.

Besimi i plotë tek Perëndia është 
diçka që më është dashur ta mësoj me kalimin e kohës dhe ende 
vazhdoj ta mësoj çdo ditë. E kam patur zakon të besoja tek vetja. 
Këtë zakon e krijova pas vitesh besimi tek njerëzit, duke përfunduar 
gjithnjë në zhgënjime dhe lëndime. Dhe aty vendosa të mos i 
besoja më askujt. Këto përvoja të dhimbshme më bënë të besoja 
se: Nëse do që diçka të bëhet mirë, duhet ta bësh vetë. Nëse nuk i 
kërkon asgjë askujt dhe nuk ia hap zemrën njeriu, askush nuk mund 
të të lëndojë. Por kjo mendësi ishte jo e shëndetshme, dhe jo vetëm 
që më pengoi të besoja tek njerëzit – nuk më lejoi të besoja as tek 
Perëndia. Ishte një zakon i keq dhe duhej që Zoti të më ndihmonte 
ta hiqja.

Fjala e Perëndisë e shpreh qartë se duhet të besojmë tek Zoti 
dhe jo tek vetja jonë. Fjalët e urta 3:5-6 thotë:

Perëndia bën më tepër 
sesa të të kapë; Perëndia 
të kap dhe më pas të 
ngre më lart se më 
përpara.
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Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në 
gjykimin tënd; pranoje në të gjitha rrugët e tua, dhe ai 
do të drejtojë shtigjet e tua.

Të “besosh” tek Perëndia thjesht do të thotë të besosh se Ai 
të do, Ai është i mirë, Ai ka fuqinë të të ndihmojë, Ai dëshiron të 
të ndihmojë, dhe Ai do të të ndihmojë. Shumë herë ne besojmë 
këdo përveç Perëndisë, ose i besojmë të gjithë të tjerët përpara 
Perëndisë. Besojmë miqtë tanë, bankën, bursën, qeverinë, dhe 
talentet e aftësitë tona më tepër sesa besojmë tek Perëndia dhe tek 
Fjala e Tij. A ke dëgjuar ndonjëherë të thonë: “Kam bërë gjithçka 
që dija të bëja, por asgjë nuk funksionon; mendoj se tani nuk më 
mbetet gjë tjetër veçse të lutem”? Shumica prej nesh e kemi thënë 
këtë, dhe është një deklaratë domethënëse. Është një mënyrë tjetër 
për të thënë: “Jam munduar ta ndihmoj veten dhe kam dështuar, 
kam shkuar tek njerëzit e tjerë dhe më kanë braktisur, asgjë që bëj 
nuk funksionon, prandaj mendoj se nuk më ka mbetur rrugë tjetër 
veçse të përpiqem të besoj tek Perëndia!”

Lutja duhet të jetë fronti i parë e 
mbrojtjes në çdo betejë, dhe kurrë një 
përpjekje e fundit kur gjithë të tjerat 
kanë dështuar.

Perëndia do që ta bëjmë Atë 
të parin në jetët tona. Ai do që ta 
vendosim besimin tek Ai...gjithë 
kohës...për çdo gjë.

Ai dëshiron që të shpresojmë tek Ai, të kemi besim tek Ai, sepse 
nëse e bëjmë këtë, nuk do të bëjmë jetë të pafrytshme dhe me 
zhgënjime. Ai do të na çojë drejt jetës ngadhënjimtare, me bollëk 
dhe të mbushur me gëzim, dhe Jezusi vdiq që të na jepte këtë. 
E mban mend këngën e madhe që thotë: “Ndërtuar shpresa ime 
rri, mbi Zotin Jezus Krisht imja drejtësi”? Vendose gjithë shpresën 
tënde tek Perëndia dhe bëhu gati për udhëtimin më emocionues 
që mund të imagjinosh.

Perëndia do që ta bëjmë 
Atë të parin në jetët tona. 
Ai do që ta vendosim 
besimin tek Ai...gjithë 
kohës...për çdo gjë.
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Si ta Ndjekim Drejtimin e Perëndisë

Nëse ke vendosur ta ndjekësh Drejtuesin (Jezusin), Romakëve 8:1 
thotë se, si besimtarë ne “jemi në Krishtin Jezus, që nuk ecim sipas 
mishit, por sipas Frymës”. Një nga mënyrat për ta kuptuar nëse po 
jeton sipas mishit (ndjek planet e tua) dhe jo sipas Frymës (planit 
të Perëndisë), është që ti nuk ke paqe dhe je i munduar. Nëse po 
mendon të bësh diçka, por nuk ke paqe për të, atëhere mos e bëj.

Për shembull: Mbase po kërkon një punë, por oferta e vetme që 
do të marrësh në fushën tënde të ekspertizës është në anën tjetër të 
vendit. Por nëse nuk je lutur për këtë, do ta marrësh vendimin pa u 
këshilluar me Perëndinë, do ta bindësh veten se duhet të shkosh në 
anën tjetër të vendit pasi kjo mund të jetë oferta e vetme për punë 
për ty, dhe kështu do ta përgatisje veten për vite të tëra në vuajtje. 
Nëse e gjithë familja jote nuk duan që të transferohen dhe vendimi 
yt për të shkuar po shkakton shqetësime dhe mosmarrëveshje, duhet 
të presësh dhe të kërkosh më tepër drejtim të qartë nga Perëndia. 

Ja se si është puna: Nëse mendja jote është e shqetësuar dhe nuk ke 
paqe, dhe vendimi yt po shkakton telashe, mos e bëj atë! Shumë shpesh 
ne mundohemi të bindim veten për diçka për të cilën nuk kemi paqe, 
dhe kjo është një ftesë e hapur për telashe. Në shembullin e mësipërm 
arsyetimi do të ishte i tillë: “Epo, në fakt nuk dua të transferohem dhe 
familja ime është kundër, dhe kjo punë nuk është ajo që po kërkoja, 
por mund të mos ketë problem. Është oferta më e mirë që kam marrë. 
U lodha duke pritur”. Kujdes nga ky lloj arsyetimi, dhe pavarësisht se 
sa i paduruar je, nëse nuk ke paqe për të lëvizur, më mirë të presësh 
derisa Perëndia të të sjellë një mundësi më të mirë në jetë. 

E kuptoj se duhet të sigurosh financiarisht për veten dhe familjen 
tënde, por do të ishte më mirë të pranoje çfarëdo lloj pune në 
vendin tënd, ndërsa pret punën e përsosur, sesa të bësh një lëvizje 
në anën tjetër të vendit për të cilën nuk ke paqe. Lejoje paqen të 
jetë arbitri i jetës tënde, që jep vendimin final për çdo pyetje që të 
vjen në mendje (shih Kolosianëve 3:15)

Pavarësisht situatës, i njëjti parim është ende i vërtetë. Qoftë 
në gjetjen e partnerit, zgjedhjes së kishës, vendimit për një blerje, 
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përcaktimit të kufinjve të shëndetshëm në marrëdhënie, e kështu me 
radhë. Ki gjithnjë si qëllim të ndjekësh urtësinë dhe paqen e Perëndisë.

Kur nuk je i bindur se çfarë vendimi të marrësh – kur nuk je 
i sigurt nëse po ndjek dëshirat e tua apo drejtimin e Perëndisë – 
shiko arbitrin. Le ta marrë paqja atë vendim!

Edhe pasi të kesh vendosur të ndjekësh drejtimin e Perëndisë, do 
të ketë raste në jetën tënde kur do të bësh gabime. Mos u shkurajo 
kur kjo gjë të ndodhë; është pjesë e të mësuarit! Dishepujt bënë 
gabime kur po e ndiqnin Jezusin. Nuk duhet të të vijë kurrë turp të 
tërhiqesh nga një gjë që mendove se ishte prej Perëndisë, por që e 
kuptove se nuk ishte. Thjesht mund të thuash: “Kam bërë një gabim” 

dhe të vazhdosh jetën. Unë e kam 
humbur shumë herë planin e përsosur 
të Perëndisë, dhe ti do ta humbësh 
gjithashtu. Në fakt, kjo është një nga 
mënyrat se si mësojmë të dëgjojmë 
me saktësi nga Perëndia. Ndonjëherë 
do të të duhet të zmbrapsesh dhe të 
mundohesh të zbulosh nëse është apo 
nuk është me të vërtetë nga Perëndia. 

Nëse ke bërë gjithçka të mundshme për të zbuluar vullnetin e 
Perëndisë për situatën tënde dhe nuk ke asnjë drejtim të qartë, 
atëhere bëj atë që ke në zemër dhe beso se Perëndia do të të drejtojë 
në vazhdim. Unë e them shpesh se askush nuk mund të ngasë një 
makinë të parkuar, as Perëndia. Nëse jetët tona janë të parkuara, 
mbase duhet t’i ndezim dhe të paktën të bëjmë një lëvizje në një farë 
drejtimi. Shpeshherë drejtimin e zbulojmë duke lëvizur!

Perëndia është me Ty dhe Ai të Drejton 
në Çdo Hap të Jetës

Është gjë e mirë të dimë se, si besimtarë, ne nuk jemi kurrë vetëm. 
Më lejoni ta personalizoj këtë: Ti nuk je kurrë vetëm. Perëndia 
nuk të drejton nga larg; Ai jeton në zemrën tënde dhe ecën me 

Kur nuk je i bindur se 
çfarë vendimi të marrësh 
– kur nuk je i sigurt nëse 
po ndjek dëshirat e tua 
apo drejtimin e Perëndisë 
– shiko arbitrin. Le ta 
marrë paqja atë vendim!
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ty hap pas hapi, pavarësisht asaj që po përjeton. Megjithëse mund 
të duket sikur nuk ke asnjë me vete, dhe megjithëse kur përjeton 
një kohë të vështirë mund të ndihesh i vetmuar, vendose shpresën 
tënde tek Perëndia, sepse Ai ka premtuar se do të jetë me ty dhe 
do të të drejtojë. 

Kur ndeshesh me vështirësi në jetë, dhe të gjithëve na ndodh 
me raste, djalli do që të jemi pa shpresë, dhe jo me shpresë. Ai 
do të mundohet të të bëjë të përqëndrohesh tek problemet dhe 
jo tek Jezusi dhe tek premtimet e Tij të shumta. Kur Jozueu po 
bënte udhëtimin e tij në shkretëtirë, Perëndia i tha t’i mbante sytë 
tek premtimet dhe të mos kthehej as djathtas dhe as majtas, që të 
kishte mbarësi në të gjitha rrugët e tij (shih Jozueu 1:4-7). Kur 
vijnë telashet, mos i lejo shqetësimet dhe ankthet e botës të të 
bëjnë pa shpresë. Ji i burgosuri i shpresës dhe merr një shpërblim 
të dyfishtë nga Perëndia.

Kthehuni në fortesë, o ju robër të shpresës! Pikërisht sot 
unë deklaroj se do të të jap dyfishin.

Zakaria 9:12

Kohët e fundit kam lexuar për një burrë që po mësonte të 
drejtonte avionë. Gjatë një mësimi të caktuar, instruktori i tha që të 
lëshohej përposhtë dhe shpejt me avionin e tij. Nxënësi bëri sikurse 
e udhëzuan, por nuk ishte i përgatitur për atë që ndodhi më pas. 
Pak pasi nisi zhytjen, motori u bllokua dhe avioni, i dalë jashtë 
kontrollit, filloi të binte. Me panik në sytë e tij, nxënësi pa nga 
instruktori për ndihmë, por instruktori nuk tha asnjë fjalë. Nxënësi 
e qetësoi shpejt veten, drejtoi trupin dhe e korrigjoi situatën bazuar 
tek mësimet e tij të mëparshme – mësime që po viheshin në provë 
për herë të parë.

Kur aeroplani u nivelua dhe ata po bënin sërish fluturim të 
sigurt, nxënësi u kthye nga instruktori i tij dhe filloi që të shprehte 
frikën dhe shqetësimin e tij. Dukej sikur instruktori ishte zhdukur 
gjatë orarit të punës dhe nxënësi nuk ishte i lumtur për këtë. Pasi 
dëgjoi zemërimin e nxënësit të tij, instruktori i fluturimit ia ktheu 
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me qetësi: “Ti nuk mund ta vendosësh këtë avion në asnjë gjendje 
nga e cila unë nuk të nxjerr dot. Nëse do të mësosh të fluturosh, 
ngjitu atje lart dhe bëje përsëri.” Megjithëse nxënësi kishte kaluar 
një vështirësi të madhe, dhe megjithëse në pak çaste të frikshme u 
ndje vetëm, instruktori i tij kishte qenë aty gjatë të gjithë kohës. 
Ai nuk do të lejonte që nxënësit t’i ndodhte ndonjë gjë e keqe. 
Në fakt ai po përdorte vështirësinë për ta mësuar dhe përgatitur 
nxënësin e tij me aftësitë e nevojshme për të ardhmen.1 

E ndava këtë histori me ty, sepse mund të ketë raste në jetën 
tënde kur ndihesh sikur po bën një rënie të madhe nga lartësia, 
kohë kur të duket sikur motori ka ndaluar dhe ti ke dalë jashtë 
kontrollit. Një martesë shkatërrohet, një ëndërr vdes, jepet një 
diagnozë, një fëmijë merr drejtimin e gabuar, besimi thyhet, puna 
humbet. Është e natyrshme që në kohë të vështira si këto të kesh 
një ndjenjë paniku dhe të pyesësh veten nëse je vetëm fare. Por edhe 
pse mund të ndihesh përkohësisht vetmuar, i frikësuar, i braktisur, 
kjo nuk do të thotë se je në të vërtetë. Perëndia është aty me ty; Ai 
nuk është larguar nga ti.

Ligji i përtërirë 31:8 thotë se Perëndia “nuk do të të lërë dhe 
s’ka për të të braktisur”, dhe tek Mateu 28:20 , Jezusi premtoi, 
“unë jam me ju gjithë ditët”. Këto janë vetëm dy nga shumë raste 
në Fjalën e Perëndisë kur Zoti të siguron se Ai nuk do të të lërë 
kurrë t’i përjetosh i vetëm kohët e vështira. Edhe në ditët e tua më 
të këqija, edhe në mes të rrethanave më të mundimshme, dije se 
nuk je vetëm. 

Shtoji shpresat!

Cili është pasioni yt? Cila është ajo gjë që të bën të gëzohesh kur e 
mendon? Hapja e një organizate jo fitimprurëse? Vullnetarizmi në 
komunitetin tënd? Ndërtimi i një kompanie, krijimi i një familjeje? 
Marrja e diplomës? Shumë herë dëshirat e zemrës tënde janë 
shumë të forta, sepse Perëndia është ai që i ka vendosur ato aty. 
Çfarëdo qoftë ajo që po shpreson, dorëzoja atë gjë Perëndisë, kërko 
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drejtimin e Tij, dhe nëse ke paqe për 
atë gjë, hidh hapat për ta realizuar. Të 
ndjekësh Perëndinë nuk do të thotë të 
rrish ulur dhe të presësh– do të thotë 
të kesh kurajo dhe të lëvizësh. Fillo 
të shpresosh... Perëndia po të drejton 
tek një gjë më e mirë nga ç’mund të 
imagjinosh.

Të ndjekësh Perëndinë 
nuk do të thotë të rrish 
ulur dhe të presësh – do 
të thotë të kesh kurajo 
dhe të lëvizësh.
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IDENTIFIKO DHE ELIMINO ÇDO 
“S’MUNDEM”

Qoftë bekuar (lëvduar, nderuar) Perëndia, Ati i Zotit 
tonë Jezus Krisht (Mesia), i cili sipas mëshirës së tij të 
shumtë na rilindi për një shpresë të gjallë me anë të 
ringjalljes së Jezu Krishtit prej së vdekurish....

1 Pjetri 1:3

“Pak më tepër këmbëngulje, pak më tepër përpjekje, 
dhe ajo që dukej si një dështim i pashpresë mund të 
kthehet në një sukses të lavdishëm.”

- Elbert Hubard

Në 1981, një milioner i ngritur me forcat e veta, me emrin Eugen 
Leng, u kthye në shkollën fillore të qytetit ku kishte mësuar 50 
vite të shkuara. Ai do të mbante fjalim para një klase të gjashtë që 
diplomohej, por diçka që drejtori i tha pak para se të ngjitej në skenë, 
e shqetësoi Lengun. Drejtori e informoi biznesmenin e suksesshëm 
se, sipas statistikave, tre të katërtat e nxënësve të shkollës nuk do 
ta përfundonin dot shkollën e mesme – ata do ta linin shumë kohë 
para se të merrnin diplomën. Lengu kishte planifikuar të fliste me 
nxënësit e rinj për vlerën e punës së madhe dhe se si ajo të çonte 
drejt suksessit, por kur drejtori i tregoi atë statistikë të habitshme, 
ai e ndryshoi menjëherë përmbajtjen e fjalimit të tij. Eugen Leng 
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vendosi të bënte diçka radikale.
Ndërsa qëndronte përpara nxënësve të klasës së gjashtë në 

Shkollën Fillore Harlem, Lengu i tha atyre se si ai kishte qenë i 
pranishëm në fjalimin e famshëm të Martin Luter Kingut “Unë 
kam një ëndërr”, në Uashington, në Mars të vitit 1963. Ai i 
inkurajoi nxënësit që të kishin një ëndërr, dhe u tha atyre se donte 
të bënte diçka për t’i ndihmuar që t’i realizonin ato ëndrra. Atë 
ditë, Lengu bëri një marrëveshje me nxënësit e rinj: Ai premtoi se 
do të paguante tarifën e shkollës të çdo nxënësi të klasës së gjashtë 
që do të vazhdonte shkollën dhe do të merrte diplomën e shkollës 
së mesme. 

Atë ditë jetët e atyre të rinjve ndryshuan. Ata gjetën shpresë – 
shumë prej tyre për herë të parë. Kur u intervistua më vonë, një 
nxënës tha: “Prisja diçka në të ardhmen, do të më ndodhte diçka. 
Kjo ishte një ndjenjë e vyer.” Premtimi i Eugen Lengut u kthye 
në një program shkollor, dhe programi i tij shkollor u kthye në 
një lëvizje kombëtare. Gazeta New York Times vendosi në faqen e 
parë një histori dhe 60 Minutes transmetoi një pjesë programi për 
milionerin që solli shpresën tek një grup fëmijësh të një qyteti të 
vogël. Me mijëra telefonata dhe letra filluan të vërshonin, dhe në 
1986, Lengu themeloi Fondacionin “Unë kam një ëndërr” për të 
ndihmuar në ndërtimin e programeve “Unë kam një ëndërr” në 
shkollat e gjithë vendit. Që atëhere, më shumë se 200 programe 
kanë funksionuar në 29 shtete, dhe më shumë se 15000 nxënës (të 
quajtur “Ëndërrimtarët”) janë ndihmuar.

Po 61 nxënësit e klasës së gjashtë – Ëndërrimtarët e parë – të 
cilëve Lengu u mbajti fjalimin e improvizuar atë fillim vere të vitit 
1981? Më shumë se 90 % arritën t’i merrnin diplomat e shkollës 
së mesme, dhe shumica prej tyre vazhduan arsimin e lartë. E 
gjithë kjo ndodhi falë bujarisë së një biznesmeni që donte vetëm 
të ndihmonte një grup me fëmijë të 
ecnin më tutje.1

Shpresa është një gjë e fuqishme, 
por nuk lulëzon në një atmosferë me 
“s’mundem”.

Shpresa është një gjë 
e fuqishme, por nuk 
lulëzon në një atmosferë 
me “s’mundem”.
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Para se Lengu të bënte premtimin e tij për atë grup me fëmijë të 
varfër të qendrës, shumë prej tyre jetonin nën renë “S’mundem”. 
Nuk mund të shkojmë në universitet, sepse nuk i përballojmë dot 
kostot e shkollës. Prandaj, përse ta mbarojmë gjimnazin nëse nuk 
kemi mundësinë e shkollës së lartë? Ajo që bëri Eugen Leng ishte që 
eliminoi “s’mundem”. Ai nuk ndoqi mësimet në vend të tyre, nuk ua 
bëri detyrat e shtëpisë, nuk ua ndërtoi projektet shkollore, nuk bëri 
provimet e tyre – ata vazhduan të bënin punën e domosdoshme. 
Por ai identifikoi dhe eliminoi “s’mundem” më të madhe që ata 
përballonin – dhe në atë kohë u shfaq shpresa.

Përgjigjia e Perëndisë kur ti Mendon “Nuk 
Mundem”

Kur fillove leximin e këtij libri, me siguri e vure re që këtë pjesë 
të parë e kam titulluar “Shpresë për t’u Ngritur më Lart”. Arsyeja 
është sepse jam e bindur se Perëndia do që të bëjë gjëra më të 
mëdha dhe më të mira për jetën tënde – Ai dëshiron të të ngrejë 
më lart. Perëndia do që ti të përjetosh një nivel më të lartë gëzimi, 
një nivel më të lartë paqeje, një nivel më të lartë kënaqësie, një nivel 
më të lartë shprese, e kështu me radhë. Kolosianëve 3:1-2 thotë:

Në qoftë se, pra, u ringjallët me Krishtin [në një jetë të re, 
pra përjetuat ringjalljen e Tij nga të vdekurit], kërkoni 
ato gjëra që janë lart [thesare të çmuara të përjetshme], 
ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndisë. Kini në 
mend ato që janë lart (gjërat më të larta), jo ato që 

janë mbi tokë. (Theksi i imi)

Me Perëndinë gjërat nuk bëhen 
gjithnjë e më keq, ato bëhen gjithnjë 
e më mirë – nuk mund të zhytesh 
gjithnjë e më poshtë, do të ngrihesh 
gjithnjë e më lart.

Me Perëndinë gjërat 
nuk bëhen gjithnjë e më 
keq, ato bëhen gjithnjë 
e më mirë – nuk mund 
të zhytesh gjithnjë e më 
poshtë, do të ngrihesh 
gjithnjë e më lart.
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Prandaj Fjalët e urta 4:18 thotë se shtegu i të drejtëve “është si 
drita e agimit që shkëlqen gjithnjë e më shumë (më e ndritshme dhe 
më e fortë) derisa të bëhet ditë e plotë”. Dhe prandaj Isaia 40:31 
thotë se ata që shpresojnë te Zoti “ngrihen me krahë si shqiponja”. 
Jeta jote në Krishtin mund të jetë një jetë që shkëlqen çdo ditë e 
më fort, ku ti ngrihesh shumë më lart se më parë.

Por një nga pengesat më të mëdha dhe më efikase që të pengon 
të përjetosh jetën që Perëndia do që të jetosh është mendësia 
“s’mundem”. “S’mundem” është një kafaz që nuk të fal, i ndërtuar 
për të të penguar që të arrish potencialin tënd të plotë. Përfytyro 
një shqiponjë madhështore kokëbardhë– një zog i krijuar për të 
fluturuar me krahët e erës – të vendosur në një kafaz të ngushtë, nga 
ku shikon shqiponjat e tjera që fluturojnë. Kjo është ajo që ndodh 
kur ti jeton me mendësinë “s’mundem”. Në vend që ta jetosh jetën 
për të cilën je krijuar, ti bllokohesh në një rreth kufizimesh dhe 
shtrëngimesh. Unë nuk mund ta kontrolloj temperamentin tim. 
Unë nuk mund të gjej një punë. Nuk mund ta kapërcej fyerjen. Nuk 
mund të vazhdoj përpara. Nuk mund të shkoj mirë me partnerin 
tim. Nuk mund ta bëj veten time sërish të cenueshëm. Nuk mund 
ta kuptoj këtë gjë. Nuk mund t’i rris vetëm fëmijët. Nuk më besohet 
që po ndodh kjo gjë. Nuk mundem...nuk mundem...nuk mundem. 
Mund të vazhdojmë edhe më tepër. Në fakt, janë të pafundme 
gjërat që njerëzit mendojnë se nuk mund t’i bëjnë.  

Por a e vure re faktorin e rëndësishëm në listën e mëparshme 
të mendimeve? Unë. Unë nuk mundem...unë nuk mundem...unë 
nuk mundem... unë... unë... unë... S’mundem është një mendësi e 
përqëndruar tek vetja. Ajo nuk e konsideron ndihmën e të tjerëve, 
dhe kuptohet që nuk merr parasysh as ndihmën e Perëndisë. 
S’mundem shikon pjesën më të dobët tonën dhe nxjerr përfundimin 
e saj të pashpresë: nuk mund ta bëj.

Kjo nuk është asgjë e re. Burrat dhe gratë e Biblës kanë përjetuar 
të njëjtin qëndrim. Sara mendonte: “Nuk mund të lind fëmijë; jam 
e moshuar” (shih Zanafilla 18:10-12). Mosiu mendonte: “Nuk 
mund të dal para faraonit; unë nuk flas mirë” (shih Eksodi 6:30). 
Gideoni mendonte: “Nuk mund ta drejtoj Izraelin; unë jam më i 
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vogli i shtëpisë sime” (shih Gjyqtarët 6:15). Esteri mendonte: “Nuk 
mund ta shpëtoj popullin tim; mbreti nuk ka për të më pritur” (shih 
Esteri 4:11). Isaia mendonte: “Nuk mund të profetizoj; unë jam një 
njeri me buzë të papastra” (shih Isaia 6:5-7). Dishepujt mendonin: 
“Nuk mund ta ushqejmë turmën; kemi vetëm pesë bukë dhe dy peshq” 
(Shih Mateu 14:15-18). Në secilën nga këto rrethana, pamundësia 
qëndronte si një kafaz i ndërtuar vetë, dhe i pengonte këta burra 
dhe gra që të përmbushin planin e Perëndisë për jetët e tyre. 

Por Perëndia nuk donte që Sara, Moisiu, Gideoni, Esteri, Isaia 
ose dishepujt të bënin diçka me forcat e tyre, sipas aftësive të tyre. 
Ai e dinte që ata nuk mundeshin...por kjo nuk kishte rëndësi, Ai 
mundej. Ne mund të bëjmë gjithçka që duhet të bëjmë nëpërmjet 
Krishtit. Ne mund të përballemi me çdo gjë! 

Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më 
fuqizon. [Jam gati për gjithçka dhe maten me gjithçka 
nëpërmjet Tij që më jep forcën e brendshme; jam i 
pavarur në pavarësinë e Krishtit].

Filipianëve 4:13

Ishte e vërtetë: Sara ishte tepër e moshuar për të lindur fëmijë; 
Mosiu nuk mund ta bindte faraonin me forcat e tij; Gideoni ishte i 
pakualifikuar që të drejtonte një ushtri; Esteri nuk ishte thirrur para 
mbretit; Isaia ishte një njeri me buzë të papastra; dhe dishepujt nuk 
ishin ushqim të mjaftueshëm për të ushqyer turmën. Por Perëndia 
donte që të kapërcente çdo pamundësi në mënyrë që të përmbushte 
planin dhe qëllimin e Tij. Ajo që këta burra dhe gra duhet të bënin 
ishte të identifikonin dhe eliminonin mendësitë e tyre “s’mundem”. 
Në vend që të përqëndroheshin tek pamundësitë e tyre, ata 
zgjodhën të përqëndroheshin tek forca e Perëndisë dhe rezultatet 
ishin të mrekullueshme. Perëndia bëri gjëra të mrekullueshme në 
jetët e tyre dhe nëpërmjet besimit dhe bindjes së tyre.

E njëjta gjë është e vërtetë për ty. E kuptoj se ti sot përballesh 
me disa gjëra që mbase të bëjnë të mendosh: Nuk mund ta bëj. Nuk 
mund ta duroj më këtë situatë. Nuk mund të duroj as një ditë më 
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tepër. Nuk mund ta pres përgjigjen. Nuk mund të gjej mënyrën për të 
falur. Po ta dije se çfarë po përjetoj, do të më kuptoje. Nuk mundem 
ta bëj. Por dua të të them se Perëndia e di që nuk mundesh...dhe 
kjo nuk ka rëndësi, sepse Ai mundet. 

Por Jezusi, duke i ngulur sytë mbi ta, u tha: “Kjo për 
njerëzit është e pamundur, por jo për Perëndinë, sepse për 
Perëndinë gjithçka është e mundshme”.

Marku 10:27

Mbaj Qëndrimin “Unë Mundem”

Mbase e ke jetuar jetën duke menduar “nuk mundem”, sepse kjo 
është ajo që të kanë thënë të tjerët. Mbase ke dëgjuar aq shumë 
“nuk mundesh”, saqë ke filluar ta bësh pjesë të brendshme, 
personale, dhe diku gjatë jetës, ajo “nuk mundesh” është kthyer 
në “nuk mundem”. Është e trishtueshme të mendosh se ka shumë 
njerëz që kënaqen kur u thonë të tjerëve se çfarë nuk mund të 
bëjnë. Dhe ndonjëherë këta njerëz janë njerëzit të cilët i ke më 
pranë vetes. Një mësues, një motër apo vëlla, një drejtues kishe, 
një prind, një mik, një person që ti e respekton shumë – mund 
të shkurajohesh nga këta njerëz që e anashkalojnë potencialin 
tënd. Mund të zhgënjehemi apo ligështohemi nëse ua lejojmë, por 
gjithashtu mund të zgjedhim edhe një rrugë alternative. Mund të 
zgjedhim t’i besojmë Perëndisë kur na thotë se mundemi!

Nëse askush nuk ta ka thënë më përpara, dëgjoje Perëndinë 
që ta thotë tani: “Ti mundesh!”. Këto janë fjalë të fuqishme 
për t’u dëgjuar dhe besuar, sepse mua më pëlqen të them 
“Mrekullitë vijnë nga mundësia.” Ti mund të triumfosh. Ti 
mund t’ia dalësh. Ti mund të falësh. Ti mund të rrisësh fëmijë 
të perëndishëm. Ti mund të kesh një martesë të lumtur. Ti 
mund të përjetosh gëzim. Ti mund ta arrish qëllimin tënd. Ti 
mund të jesh i disiplinuar. Ti mund të përparosh. Ti mundesh...
ti mundesh...ti mundesh.
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Kur përballesh me ndonjë sfidë – pavarësisht se sa e madhe 
mund të duket – Perëndia do të të japë të gjithë forcën që të duhet. 
I armatosur me fuqinë e Perëndisë, ti mund të identifikosh dhe 
eliminosh çdo “s’ mundem” në jetën tënde dhe ta zëvendësosh 
atë me “mundem”. “Mundem” është paraardhësi i “kam bërë”. 
(Izraelmor Aivor)

Në librin e tij me titull Anatomia e 
një Sëmundjeje: me Sytë e një Pacienti, 
Norman Kuzins tregon historinë e 
shtrimit të tij në spital për shkak të 
një sëmundjeje të rrallë që shkaktonte 
dobësim. Doktorët i thanë se ishte e 
pashërueshme – ai do të ishte i sëmurë 
dhe me dhimbje gjithë jetën e tij. 

Kuzins doli nga spitali dhe bëri diçka të pazakontë. 
Duke e ditur që mendimet dhe emocionet negative kanë efekte 

negative mbi trupin, Kuzins vendosi të eliminonte negativen dhe 
të përforconte pozitiven në situatën e tij. Ai vendosi se i duheshin 
doza të mëdhaja shprese, dashurie, gëzimi dhe të qeshurash. Kuzins 
filloi të kalonte çdo ditë kohë duke parë filmat e Marx Brothers dhe 
të shikonte Kamera të Fshehta klasike të vjetra. Dukej gjë e thjeshtë, 
por Kuzins vendosi që, më mirë të qeshte me gjendjen e tij, sesa 
të qante prej dhimbjes së saj. Ajo që zbuloi ishte se 10 minuta ta 
qeshura e bënin që të flinte dy orë pa dhimbje. Për çudi, me kalimin 
e kohës, sëmundja ndryshoi, dhe historia e shërimit doli në Ditarin 
Mjekësor të Nju England (New England Journal of Medicine). Me 
mijëra doktorë i shkruan Kuzinsit, duke e falenderuar që e tregoi 
eksperimentin e tij dhe Hollivudi bëri një film për këtë.2 

Unë e falenderoj Perëndinë për doktorët dhe për përparimet 
e sotshme të teknologjisë mjekësore. Nuk po ta tregoj historinë 
e Norman Kuzinsit që të të bind të mos shkosh tek doktori. Po e 
ndaj këtë histori si një shembull praktik të fuqisë së madhe që vjen 
kur eliminohen qëndrimet dhe mendësitë negative që përpiqen të 
të shkurajojnë. Në rastin e Norman Kuzinsit, kjo gjë ndikoi edhe 
tek shëndeti i tij fizik. Pa mendo se si mund të ndryshojë jeta jote 

Kur përballesh me ndonjë 
sfidë – pavarësisht se sa 
e madhe mund të duket – 
Perëndia do të të japë të 
gjithë forcën që të duhet.
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kur të shkundësh negativitetin “s’mundem” dhe të përqafosh 
shpresën “unë mundem”. Kur ti zgjedh të përqëndrohesh tek 
gjërat që mund të bësh me Krishtin, 
dhe jo tek gjërat që nuk mund të bësh 
vetëm, do të ndryshosh mendimet, 
fjalët, këndvështrimin dhe qëndrimin 
– jeta jote do të ndryshojë. Ata që 
shpresojnë tek Perëndia nuk do të 
zhgënjehen kurrë dhe as nuk do të 
turpërohen. (Romakëve 5:4-5)

Të Bësh të Pamundurën

Me ndihmën e Perëndisë ne mund të bëjmë atë që duket e 
pamundur, nëse nuk kemi frikë ta provojmë.

Disa nga njerëzit më të famshëm të botës kishin qëndrimin 
“mundem” dhe ata bënë gjëra madhështore. Ja disa citate nga disa 
prej tyre.

Është disi argëtuese të bësh të pamundurën. 
Uolt Dizney

Nuk ka asgjë të pamundur për atë që e provon.
Aleksandri i Madh

Çdo punë fisnike në fillim është e pamundur.
Tomas Karlajli

I vetmi vend ku ëndrrat e tua bëhen të pamundura është 
në mendimet e tua. 

Robert H. Shuler

Ne do të realizonim shumë gjëra po të mos na dukeshin 
të pamundura. 

Vins Lombardi

Pa mendo se si mund të 
ndryshojë jeta jote kur të 
shkundësh negativitetin 
“s’mundem” dhe të 
përqafosh shpresën “unë 
mundem”. 
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Fjala e pamundur nuk është në fjalorin tim.
Napoleon Bonaparti

Pa e bërë, gjithnjë të duket e pamundur.
Nelson Mandela

Mos e lejo mendjen tënde të bëhet një pengesë për gjërat që ti 
mund të arrish në jetën tënde. Mendo për gjëra të mëdha, ashtu 
siç mendon Perëndia! Ti do të mendosh diçka, atëhere përse të 
mendosh për një gjë të vogël? Unë besoj se shumë njerëz kanë frikë 
të mendojnë për gjëra të mëdha, sepse nuk duan të zhgënjehen, 
por unë parapëlqej që, hera-herës të rrezikoj zhgënjimin, sesa të 
jetoj një jetë zhgënjyese për shkak se nuk e provova kurrë.  Çdo gjë 
e realizuar ka qenë e pamundur derisa dikush e bëri atë, dhe pse të 
mos jesh ti ky person?

Ne kemi një shërbim të sukseshëm nëpër burgje, dhe për më 
tepër se 16 vite, skuadra jonë ka vizituar më tepër se 3200 burgje 
dhe ka shpërndarë 2.7 milion nga librat e mi bashkë me çantat e 
sendeve të higjenës vetiake. Kemi vizituar çdo burg  të Shteteve 
të Bashkuara, e megjithatë, kur e provuam për herë të parë, na 
thanë se ishte e pamundur. Bordi i burgut të shtetit të parë që 
kontaktuam për lejen për të shkuar në çdo burg të atij shteti tha: 
“Kjo është e pamundur – askush nuk e ka bërë kurrë këtë!”

Guxo të ëndërrosh, dhe ëndrrat e tua mund të bëhen të vërteta! 
Mos ëndërro për ndonjë gjë, dhe me siguri do të marrësh gjithçka 
që nuk arrite të ëndërroje. Mund ta lexosh këtë libër dhe shpresoj 
që ta përfundosh atë me mendimin: “Ky ishte një libër i mirë. Tani 
kam më tepër shpresë.” Por unë të inkurajoj që të mos jetosh më si 
deri më sot. Lejoji fjalët e këtij libri të jetë katalizatori i gjërave më 
të mëdhaja në jetën tënde. Ki shpresa më të mëdhaja, ëndrra më të 
mëdhaja, dhe mendo për gjëra më të mëdhaja. Dikush do ta bëjë 
atë gjë, prandaj fare mirë mund ta bësh edhe ti!
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Shtoji Shpresat!

Unë besoj se Perëndia dëshiron të të ndihmojë që ta thyesh 
kafazin tënd me “s’mundem”. Sot mund të marrësh shpresë, mbase 
për herë të parë. Çfarëdo sfide apo mundësie ke përpara vetes, ti 
mund t’ia dalësh – sepse Perëndia është me ty, dhe Ai do të të 
japë të gjithë forcën që të duhet. Fjalët negative të të tjerëve nuk 
krahasohen me premtimet e Perëndisë dhe praninë e Tij në jetën 
tënde. Kur Perëndia është me ty, kush mund të jetë kundër teje 
(shih Romakëve 8:31).

Fillo që t’i shtosh shpresat. Në të kaluarën mund të kesh 
dështuar, por sot mund t’ia dalësh. Në të kaluarën mund të kesh 
bërë gabime, por sot mund të marrësh vendime të mençura. Në të 
kaluarën mund të jesh dorëzuar, por sot mund të këmbëngulësh. 
Në të kaluarën mund të kesh ngurruar, por sot mund të kesh guxim. 
Mbase në të kaluarën njerëzit të kanë thënë se “nuk mundesh”, por 
sot ti mundesh. Thyeje kafazin që të pengon të shijosh më të mirën 
e Perëndisë në jetën tënde. Fluturo lart në planet dhe qëllimet që 
Ai ka për ty. Dhe nëse gjërat vështirësohen, mos u shqetëso dhe 
mos ki frikë. Ti MUND t’ia dalësh! 



K A P I T U L L I  4

ENERGJIA E SHPRESËS

Duke kujtuar vazhdimisht veprën tuaj të besimit, 
mundimin e dashurisë suaj dhe durimin e shpresës në 
Zotin tonë Jezu Krisht përpara Perëndisë, Atit tonë.

1 Thesalonikasve 1:3  

“Shpresa është një mendim i bukur dhe një pamje e 
bukur. Ajo pikturon tabllo; ajo thur ëndrra; e mbush të 
ardhmen me kënaqësi.”

— Henri Uard Biçer

Duke folur me njerëzit për shpresën, kam kuptuar se shumë prej 
tyre kanë koncepte të gabuara se çfarë është shpresa në të vërtetë. 
Dhe nëse nuk e kupton se çfarë është diçka dhe se si funksionon 
ajo, gjërat mund të shkatërrohen shpejt.

Kjo më kujton një histori për të qeshur që ma ka treguar 
dikush e që lidhet me sfidat e stërvitjes së skuadrës së futbollit të 
djalit të tij katër vjeçar. Ai më tregoi se shkoi pak i shqetësuar tek 
fushat e futbollit për stërvitjen e parë të sezonit. Nuk kishte qenë 
ndonjëherë trainer futbolli, dhe asnjë nga fëmijët nuk kishte luajtur 
më parë futboll, prandaj e dinte se e priste një punë e madhe. 
Fëmijët erdhën në orar, të veshur me atletet e reja me taka, dhe 
shkelmonin topat e rinj të futbollit dhe me plot ngjyra. Të gjithë 
dukeshin të gëzuar. 

Traineri fillestar e mblodhi përreth skuadrën me katër vjeçarë, 
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ndërkohë që prindërit e mahnitur bënin foto pas fotosh me 
telefonat e tyre, dhe nxitonin të postonin nëpër mediat sociale 
fotot “Stërvitja e parë e vitit!” që t’i shihnin të gjithë. Traineri 
u shpjegoi fëmijëve se ata i priste një “sezon i mrekullueshëm”, 
dhe sa herë të stërviteshin do të bënin “lojra argëtuese” që do t’i 
ndihmonin që të mësonin aftësitë futbollistike. Fëmijët brohoritën 
sapo u përmendën lojrat, prandaj traineri vendosi ta niste stërvitjen 
me një ushtrim stafete. Ai tha: “Në rregull fëmijë. Sot do të bëjmë 
një garë stafete!” Fëmijët bërtitën njëzëri “Urra!” I bindur nga 
përgjigjia entuziaste e parashkollorëve, traineri i rreshtoi fëmijët 
në dy rreshta, dhe i udhëzoi që ta driblonin topin deri tek koni 
dhe të ktheheshin në vend po duke dribluar. Ai tha: “Kjo është si 
garë stafete, ndryshimi i vetëm është se ju do të shkelmoni një top 
futbolli.” Sërish fëmijët klithën nga kënaqësia. 

“A jeni gati fëmijë?”, tha traineri. “Poooooo!” bërtitën njëzëri 
fëmijët. “Zini vendet...bëhuni gati...NISUNI!”  

Kur traineri bërtiti “NISUNI”, shpërtheu rrëmuja. Në vend 
që lojtari i parë i çdo rreshti të nisej me vrap deri tek koni ndërsa 
fëmijët e tjerë prisnin radhën, (sjellje e zakonshme në një garë 
stafete), të gjithë fëmijët u nisë nxitimthi në të gjitha drejtimet 
njëherazi. Ata dëgjuan “NISUNI”...prandaj u nisën! Nuk kishte 
rregull, as strukturë – vetëm kaos. Iu deshën trainerit, me ndihmën 
e disa prindërve të habitur, por që qeshnin, 10 minuta të mira për 
t’i mbledhur fëmijët – duke i zbritur disa nga shtyllat e portës, 
duke i marrë të tjerët nga stoli i rezervave, dhe një fëmijë e gjetën 
të ngatërruar në një fushë tjetër teksa mundohej të bashkohej me 
skuadrën rivale.

Kur traineri u kthye atë mbrëmje në shtëpi, më i lodhur se 
kurrë në jetën e tij, ai i tregoi gruas (një mësuese e fillores) për 
fiaskon.  “I rreshtova”, tha ai, “Ua shpjegova se do të bënin një 
garë stafete. Bërtita “Nëpër vende...bëhuni gati... NISUNI!” Si 
ndodhi që gabuan?” E shoqja qeshi me vete dhe i shpjegoi burrit 
të saj të hutuar se fëmijët në skuadrën e tij ishin vetëm katër vjeç; 
ata nuk e kishin filluar ende shkollën fillore. Me siguri këta fëmijë 
nuk i kishin mësuar rregullat e një gare stafete, sepse nuk kishin 
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marrë pjesë në konkurse me skuadra të tjera. Fjalët e vetme që 
dëgjuan parashkollorët ishin “garë” dhe “NISUNI!” – ndaj dhe 
këtë bënë. Ata e keqkuptuan garën dhe rezultati ishte zhgënjimi 
dhe parregullsia.

Ndërsa mendoj për këtë histori, kuptoj se, ashtu si ata fëmijë 
e keqkuptuan garën, shumë njerëz e keqkuptojnë shpresën, dhe 
rezultat është zhgënjimi dhe kaosi. Ka shumë njerëz që mendojnë 
se shpresa është një fjalë pasive – një farë emocioni i plogësht. 
Ata përfytyrojnë keqazi se, nëse rrinë ulur në mënyrë pasive, dhe 
vetëm duke shpresuar se gjërat do të bëhen më mirë, se mbase 
do të bëhen. Por shpresa nuk është një ndjenjë e të ulurit dhe të 
rehatuarit. Është më tepër se ëndërr me sy hapur, apo një dëshirim. 
Nëse e ke kuptuar kështu shpresën, do të jesh i pasigurt për atë që 
kërkon dhe me siguri nuk ke për ta marrë atë. 

Shpresa na jep energji dhe na motivon të ndërmarrim veprime. 
Sikurse e thashë më parë, ajo është një pritshmëri e lumtur dhe e 
sigurt tek e mira, dhe kjo pritshmëri e lumtur dhe e sigurt e së mirës 
të bën të lëvizësh me besim dhe të veprosh me bindje ndaj fjalës 
së Perëndisë. Shpresa është tepër emocionuese për të qenë pasive. 
Shpresa beson pa frikë, vendos me guxim, flet me vendosmëri, dhe 
këmbëngul me pasion. 

Shpresa nuk ka plogështi, sepse 
Perëndia nuk është i plogësht. 
Perëndia është gjithnjë në lëvizje dhe 
punon në jetën tënde, dhe Ai do që 
ti të lëvizësh me bindje ndaj Tij. Një 
person pasiv, përtac, që zvarritet, nuk 

është kurrë një person i lumtur. Pasi të kuptosh fuqinë e shpresës, 
atëherë je gati dhe i gëzuar për të lëvizur me besim dhe për të bërë 
atë që duhet bërë kur të jetë koha e duhur. 

Ndonjëherë mund të jemi në pritje të Perëndisë, por pritja e 
vërtetë nuk është pasive, është shumë aktive në fushën shpirtërore. 
Ne presim që Perëndia të bëjë gjëra madhështore. Në Shkrime 
ka vargje të panumërta që flasin për pritjen e Perëndisë, dhe në 
Variantin e Amplifikuar të Biblës, në secilin nga këto vargje thuhet: 

Shpresa është tepër 
emocionuese për të 
qenë pasive.
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“rri në pritje dhe shpreso tek Zoti.” Më pëlqen kjo, sepse na e 
qartëson që duhet të jemi në pritje aktive që Perëndia të punojë në 
jetët tona. Ne duhet të jemi gati që të lëvizim në çastin që Perëndia 
na lajmëron, dhe ndërsa presim, të jemi plot besim shpresëdhënës 
se Perëndia po planifikon diçka të madhe dhe të mrekullueshme 
për ne. Mjafton që të mendosh për gruan shtatzënë që është në 
pritje të fëmijës! Ajo planifikon, ëndërron, përgatitet, flet për këtë 
gjë, dhe mendon vazhdimisht për foshnjen që do të lindë.   

Vrapo drejt Betejës, Mos ia Mbath Prej Saj!

Kur lexon librin e Psalmeve, një nga gjërat e para që vërehet është 
se Davidi ishte një njeri plot shpresë dhe pritshmëri. Kjo jehon 
edhe në lirikat që ai shkroi. Ja disa shembuj.

Qofshi të fortë, mbarë ju që shpresoni tek Zoti, dhe ai 
do ta bëjë të patundur zemrën tuaj.

Psalmi 31:24 (theksi i imi)

Po, bëj që asnjë nga ata që kanë besim tek ti të mos 
zhgënjehet...

Psalmi 25:3 (theksi i imi)

Por tani, o Zot, çfarë pres? Shpresa ime është te ti.
Psalmi 39:7 (theksi i imi)

Qoftë kur ruante delet në kullota, drejtonte një togë me 
ushtarë renegadë, apo sundonte si mbret mbi Izraelin, Davidi 
gjithnjë jetonte me shpresën se Perëndia do të bënte diçka të 
jashtëzakonshme në jetën e tij. Por shpresa e Davidit nuk e lejonte 
atë që të rrinte ulur dhe të mos bënte asgjë. Në fakt, e kundërta 
është e vërtetë. Shpresa e tij e nxiste të vepronte. Davidi besonte 
se Perëndia do të bënte diçka të mrekullueshme, por ai e dinte se 
kishte partneritet me Perëndinë dhe se duhej të kishte një bindje 
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aktive. Prandaj, shpesh e shohim Davidin që t’i kërkojë drejtim 
Perëndisë dhe se si më pas hedh me guxim hapat e besimit (shih 1 
Kronikave 14:10, 1 Kronikave 14:14; 1 Samueli 23:2, 2 Samueli 
2:1).

A e përfytyron dot Davidin pasiv, t’i mungonte entuziazmi, 
dhe të padisiplinuar kur u përball me Goliathin? Imagjino Davidin 
t’i thoshte vetes: Epo, shpresoj shumë që Perëndia të bëjë diçka. 
Unë do të rri ulur këtu në llogore dhe do të shlodhem me ushtarët. 
Le të shpresojmë që Perëndia të dërgojë një rrufe që ta godasë këtë 
gjigand. Nëse ky do të kishte qenë qëndrimi i tij, Perëndia do të 
kishte përdorur dikë tjetër për të mundur Goliathin. Perëndia po 
kërkonte një person që ishte i gatshëm të bënte pjesën që i takonte 
– dikush që do të nxitej nga shpresa e tij për të vepruar. Davidi ishte 
ai person!

Kur Davidi u shfaq në vijën e frontit për t’i çuar ushqime 
vëllezërve të tij, dhe dëgjoi gjigandin Filiste që mallkonte Perëndinë 
dhe përqeshte ushtritë e Izraelit, atij iu shtuan menjëherë shpresat. 
Ai u tha burrave që kishte aty rrotull: “Çfarë do t’i bëjnë atij burri 
që do të vrasë këtë Filiste dhe do ta largojë turpin nga Izraeli?” 
(1 Samueli 17:26). Ai nuk po mendonte për disfatën; ai nuk po 
mendonte për dështimin; ai nuk po mendonte për gjithë gjasat 
që kishte kundër – ai shpresonte se mund t’ia dilte mbanë dhe se 
beteja mund të fitohej. 

Kjo shpresë e nxiti Davidin të vepronte. Shikoni hapat e veprimit 
që ndërmori ai ndërmjet kohës që ndjeu shpresë për herë të parë 
dhe kohës që fitorja u arrit në të vërtetë: Davidi i duroi kritikat 
e vëllait të tij që u mundua ta shkurajonte dhe ta fyente (vargjet 
28-30); ai e bindi mbretin Saul që ta linte të luftonte (vargjet 32-
37); ai provoi armaturën e Saulit, por vendosi të mos e përdorte 
atë (vargjet 38-39); ai zgjodhi pesë gurë si municion për hoben 
e tij (vargu 40); ai e kundërshtoi hapur Goliathin, dhe parashikoi 
fitoren (vargjet 45-47); dhe u nis në betejë (vargu 48). Davidi nuk 
pati qëndrimin: Epo, shpresoj që gjërat të zgjidhen. Le të presim dhe 
të shohim. Ai kishte qëndrimin: Shpresa ime është tek Perëndia. Le 
të shkojmë dhe ta fitojmë betejën! Davidi nuk ia mbathi nga beteja 
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dhe as u fsheh prej saj ndryshe nga ajo që po bënin ushtarët e tjerë; 
ai u nis drejt saj i mbushur me shpresë dhe besim se, nëpërmjet 
Perëndisë, ai mund të fitonte kundër gjigandit. Davidi kishte një 
pritshmëri optimiste se diçka e mirë mund të ndodhte. 

Mundësia për të Shpresuar

Ti mund të mbash të njëjtin qëndrim si Davidi. Ti mund të 
përdorësh shpresën që po shtohet në zemrën tënde ndërsa e lexon 
këtë libër dhe që të bën të kërkosh drejtimin e Perëndisë, të veprosh 
me besim, dhe të bësh me guxim atë që Perëndia të ka vendosur në 
zemër të bësh. Perëndia dëshiron të bëjë gjëra të mrekullueshme 
në jetën tënde, por Ai nuk do t’i bëjë nëse je pa shpresë dhe negativ 
– Perëndia do që të marrësh pjesë në 
mrekulli duke qenë energjik, dhe plot 
me pritshmëri pozitive. Ah sikur ta 
ndieja shpresën, Xhois, por nuk e ndiej. 
Shpresa nuk është diçka që pret ta 
ndjesh, është diçka që ti vendos ta kesh.  

Ji qëllimisht plot shpresë! Shpresa është një mundësi e fuqishme, 
e mbinatyrshme që nuk duhet ta humbësh! Një pjesë e madhe e 
energjisë ka lidhje me mendimet tona, prandaj, nëse mendojmë 
mendime shpresëdhënëse, energjia jonë do të shtohet, ashtu sikurse 
do të pakësohej nëse do të mendonim për gjëra pa shpresë.

Disa njerëz shpresojmë se Perëndia do të bëjë diçka për të 
ndryshuar situatën e tyre, megjithatë nuk veprojnë asnjëherë. Për 
shembull, njerëzit nuk mund të gjejnë punë nëse nuk dalin për 
të kërkuar. Ka edhe njerëz që veprojnë, por janë pa shpresë dhe 
pesimistë lidhur me rezultatin. Asnjë nga këta tipet e njerëzve nuk 
do ta marrë atë që do, por ka nga ata individë të rrallë që kanë 
një ëndërr të frymëzuar nga Perëndia; ata luten dhe veprojnë të 
drejtuar nga Perëndia, dhe shpresojnë pavarësisht se sa kohë duhet 
që ëndrrat e tyre të realizohen.

Nëpër të gjithë Biblën ne shohim popullin e Perëndisë që 

Shpresa nuk është diçka 
që pret ta ndjesh, është 
diçka që ti vendos ta kesh.
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kap mundësi të mbinatyrshme dhe merr pjesë në mrekullitë e tij. 
Kur Perëndia premtoi se do të rrëzonte muret e Jerikos, izraelitët 
marshuan rreth qytetit, thërritën për fitoren, dhe luftuan në betejë...
veprime! Ndërsa Jezusi përgatitej të ushqente 5000 veta, dishepujt 
e organizuan turmën dhe shpërndanë ushqimin....veprime! Para 
se Jezusi të shëronte gruan me problemin e hemoragjisë, ajo u 
shty nëpër turmë dhe preku rrobën e Jezusit...hapa vepruese! Kur 
Fryma e Shenjtë erdhi në Ditën e Rrëshajave, Pjetri doli përpara 
njerëzve dhe predikoi Ungjillin....veprime! Nëse burrat dhe gratë 
e Biblës mund t’i kapnin mundësitë e tyre dhe të hidhnin hapa 
vepruese, ti dhe unë po ashtu mund të bëjmë të njëjtën gjë. 

Gjendja e jetës tënde mund të jetë e tillë...

Nëse po shpreson për një karrierë të re, të punosh 
në një fushë që do të ishte interesante, për një sfidë 
të re, lejoje shpresën që të të nxisë të veprosh. Mbase 
duhet të ndjekësh kurse për të zgjeruar njohuritë e tua 
në mënyra që mund të të ndihmojnë në këtë profesion 
të ri. Mbase mund të flasësh me njerëz që tashmë e 
kanë karrierën që ti ëndërron, dhe t’i pyesësh se çfarë 
mund të bësh për ta përgatitur veten. Më pas, kur të 
jesh përgatitur mirë, kërko me ngulm një punë dhe 
bëje me shpresë në zemër dhe me fjalë pozitive që dalin 
nga goja jote.  

Nëse të mungon energjia dhe shpesh sëmuresh 
dhe shpreson të të përmirësohet shëndeti, lejoje atë 
shpresë të të nxisë të veprosh. Mbase duhet të shkosh 
në palestrën e lagjes dhe të fillosh një regjim të ri 
ushtrimesh. Mbase ke disa zakone në të ushqyer ose 
në të fjetur që mund t’i ndryshosh që të rritësh nivelin 
e energjisë. Mbase mund të jetë një gjë e thjeshtë si 
lënia e kafesë. Është e lehtë të rrish ulur dhe të presësh 
që Perëndia të bëjë diçka, por mos ngurro ta pyesësh 
Perëndinë se çfarë veprimesh do Ai që të ndërmarrësh. 

Nëse shpreson që një marrëdhënie e vështirë do të 
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përmirësohet, lëre shpresën të të nxisë të veprosh. Në 
vend që të presësh që personi tjetër të hedhë hapin, 
hidhe ti hapin. Mbase mund t’i shkruash atij personi 
një letër të matur ose një email inkurajues. Mbase 
mund ta nxjerrësh atë person për kafe dhe t’i kërkosh 
ndjesë për diçka që mund të kesh bërë dhe që e ka fyer.   

Nëse shpreson që të të përmirësohet ana financiare, 
me shpresën se nuk do ta harxhosh çdo çek deri në 
fund, lëre shpresën të të nxisë të veprosh. Ndoshta 
mund të ndërtosh një buxhet – ose të rivlerësosh 
buxhetin aktual – për të monitoruar se ku shkojnë 
paratë e tua. Mbase mund të takohesh me shefin tënd 
dhe t’i kërkosh disa mundësi të reja në punë, që do ta 
rrisin rrogën tënde bashkë me përfitimet e kompanisë. 

Në fillim ji i qartë për atë që dëshiron ose të nevojitet. Lutu për 
të me besim, dhe ki shpresë ndërsa pret nga Perëndia. Kujdes që të 
ecësh me bindje të menjëhershme në çdo drejtim që të jep Fryma 
e Shenjtë. Disa njerëz luten dhe më pas dyshojnë se ajo që kërkuan 
nuk do të ndodhë ndonjëherë. Këto lutje nuk marrin përgjigje. 
Perëndia tha të “lutemi pa dyshuar” (shih Jakobi 1:6). Mënyra 
për të mos e lejuar dyshimin të të hyjë në zemër dhe në mendje, 
është të qëndrosh i mbushur me shpresë dhe pritshmëri optimiste. 
Shpresa nuk duhet të jetë diçka vetëm e një rasti, ose një gjë “herë 
pas here”. Shpresa duhet të jetë një konstante e jetëve tona.  

Konsidero me lutje ato hapa që Perëndia dëshiron të hedhësh 
në mënyrë që të të realizohen ëndrrat. Nëse është diçka që vjen nga 
Zoti, Ai do të të drejtojë dhe do ta bekojë punën tënde të palodhur. 
Perëndia vendosi në zemrën time ëndrrën për të dhënë mësime 
nga Fjala e Tij dhe për t’i ndihmuar njerëzit e tjerë, dhe unë mund 
të them me sinqeritet se, që nga ajo kohë, nuk kam qenë pasive. 
Kam patur ditë shkurajuese dhe kohë të vështira, por me kalimin 
e viteve kam mësuar të vazhdoj e mbushur me shpresë. Kjo e ka 
bërë gjithnjë jetën time më të mirë dhe më ka bërë mua një njeri 
më të mirë. Ndërsa vepron për të arritur realizimin e ëndrrave dhe 
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qëllimeve të tua, ti mund të bësh të njëjtën lutje me Moisiun: Hiri 
i Zotit Perëndisë tonë qoftë mbi ne dhe e bëftë të qëndrueshme veprën 
e duarve tona; po, bëje të qëndrueshme veprën e duarve tona. (Psalmi 
90:17). Moisiu nuk i kërkoi Perëndisë që të bekonte pasivitetin e 
tij të plogësht; ai iu lut që puna e tij të bekohej.

Perëndia Përdor Enë të Thyera

Mbase po e lexon këtë kapitull dhe fatkeqësisht i di mirë kohët e 
shkuara kur i ke ngatërruar gjërat për shkak të veprimeve të tua. 
Mbase ka patur raste kur je nisur nga qëllimet e mira, i gëzuar që 
do të hidhje një hap të guximshëm dhe që do të realizoje diçka, por 
nuk ka funksionuar. Nëse ti ndihesh kështu, e kuptoj shumë mirë 
se përse e mendon këtë. Të shumta janë ditët kur jam munduar 

të bëj më të mirën, por në vend që 
t’i përmirësoja gjërat, kam parë se në 
fakt po i bëja më keq. Mendoj se ne të 
gjithë e kemi përjetuar këtë. Por nuk 
duhet të lejojmë që dështimet tona të 
kaluara të na pengojnë që ta provojmë 
sërish në të ardhmen.

Perëndia i di kufizimet dhe të metat tona. Dështimet tona nuk 
e habisin Atë, dhe nuk e pengojnë që të punojë në jetën tonë. 
Dhe, në fakt, shpesh Perëndia do të përdorë kufizimet tona për të 
shfaqur fuqinë e Tij. Kam dëgjuar një histori që e ilustron këtë ide: 

 
Një njeri në Indi që merrej me mbushjen e ujit 

kishte dy qypa të mëdhenj në fundet e një shkopi që 
kishte vendosur mbi qafe. Një nga qypat ishte i përsosur 
dhe gjithnjë çonte një sasi të plotë uji në fund të rrugës 
së gjatë nga burimi deri tek shtëpia e padronit. Qypi 
tjetër kishte një të krisur, dhe kur mbërrinte në vend, 
ishte vetëm gjysmë i mbushur. Çdo ditë për dy vite 
njeriu çonte vetëm një qyp e gjysmë të mbushur në 

Nuk duhet të lejojmë 
që dështimet tona të 
kaluara të na pengojnë 
që të provojmë sërish në 
të ardhmen.
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shtëpinë e padronit të tij. Sigurisht, qypi i përsosur 
ishte krenar për arritjet e tij – i përsosur për qëllimin që 
ishte bërë. I shkreti qyp i krisur ndihej i turpëruar për 
të metat e tij dhe i mjerë që mund të plotësonte vetëm 
gjysmën e asaj për të cilën ishte bërë. Pas dy vitesh që 
mendonte se ishte një dështim i hidhur, qypi i thyer foli 
me njeriun dhe i tha: “Më vjen turp nga vetja dhe dua 
të të kërkoj ndjesë.”

“Përse”, e pyeti mbajtësi i ujit. “Nga se të vjen 
turp?”  

“Epo, çdo ditë për dy vitet e fundit kam mundur të 
dorëzoj vetëm gjysmën e ngarkesës së ujit, ngaqë kjo 
e krisur në faqen time e lë ujin të rrjedhë gjatë gjithë 
rrugës deri tek shtëpia e padronit. Për shkak të të 
metave të mia, ty të duhet të bësh gjithë këtë punë pa 
marrë vlerën e plotë të përpjekjeve të tua”, i tha qypi. 

Njeriut që mbante ujin i erdhi keq për qypin e vjetër 
e të krisur dhe me dhembshurinë e tij i tha: “Gjatë 
rrugës së kthimit për tek shtëpia e padronit, dua që të 
shikosh lulet e bukura anës rrugës.” Vërtet, kur po i 
ngjiteshin kodrës, qypi i vjetër e i krisur vuri re lulet e 
egra, por të bukura, në anë të rrugës. Por në fund të 
shtegut u ndje prapë keq, sepse gjysma e ngarkesës së 
tij kishte rrjedhur edhe kësaj here.

Më pas, njeriu i tha qypit: “A e vure re që lulet 
ishin vetëm në anën tënde të rrugës dhe jo në anën e 
qypit tjetër? Arsyeja është sepse gjithnjë e kam ditur të 
metën tënde dhe kam përfituar prej saj për të mbjellë 
fara lulesh në anën tënde të rrugës. Çdo ditë që ne 
ktheheshim nga burimi, ti i ke ujitur ato fara, dhe për dy 
vjet unë kam mbledhur nga këto lule për të zbukuruar 
tryezën e padronit tim. Nëse ti nuk do të ishe ai që 
je, ai nuk ta kishte këtë gjë të bukur për të zbukuruar 
shtëpinë e tij.”1
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Ashtu si qypi i krisur, edhe ti mund të arrish gjëra të 
mrekullueshme. Nuk ka rëndësi që ke të meta dhe kufizime. Mos 
e lejo atë që ti e shikon si dobësi të të pengojë të hedhësh hapa 
të sigurt të frymëzuar nga shpresa. 2 Korintasve 12:10 thotë: “...
sepse, kur jam i dobët [në fuqi njerëzore], atëhere jam [vërtet] i 
fortë [i aftë, i fuqizuar me forcë hyjnore].” A nuk na ngushëllon 
kjo gjë? Edhe kur je i dobët, ti je i fortë, sepse Perëndia është me ty. 
Ai po përdor çdo pjesë të jetës sonë – edhe të krisurat – për krijuar 
diçka të bukur.

Shtoji Shpresat!

Shpresa është ngazëllyese, sepse ti ke një rol për të luajtur. Nuk 
ka përse të rrish ulur, dhe të presësh që përgjigjia të të bjerë nga 
qielli. Mund t’ia çosh Perëndisë shpresat e tua, dhe t’i kërkosh 
Atij mençuri, drejtim dhe udhëheqje, dhe të hedhësh hapa të 
vërtetë dhe praktikë drejt qëllimit tënd. Nuk ka rëndësi se sa e 
vështirë mund të duket detyra, ose cilat janë gjasat kundër teje; 
lejoje shpresën të të nxisë të veprosh ditë pas dite. Përveçse duhet 
të bësh me bindje atë që e ndien se Perëndia po të drejton ta bësh, 
ti mund ta falenderosh fuqishëm Perëndinë për punën që bën në 
jetën tënde. Mund të ruash gjithnjë një qëndrim optimist dhe të 
flasësh fjalë pozitive me gojën tënde. Mund të kujtosh fitoret e 
tjera që ke patur në jetën tënde në të kaluarën dhe të inkurajohesh 
prej tyre. Fitorja kërkon vendosmëri dhe disiplinë, por rezultatet 
do të jenë dinamike. Prandaj fillo dhe shpreso më tepër. Perëndia e 
ndihmoi Davidin të mundte gjigandin. Ai mund të bëjë të njëjtën 
gjë për ty. 
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NJIH NJERIUN TËND TË RI

Por ne të gjithë, duke soditur fytyrëzbuluar lavdinë e 
Zotit si në pasqyrë, shndërrohemi në të njëjtin shëmbëllim 
nga lavdia në lavdi, si prej Frymës së Zotit.

2 Korintasve 3:18

“Tre janë gjërat jashtëmase të forta: çeliku, diamandi 
dhe njohja e vetes.”

Benxhamin Frenklin

Ndryshimi nuk është i lehtë – edhe me ndryshimin e mirë duhet 
të mësohesh. Kur Perëndia na ndryshon, na duhet kohë që të 
ndihemi të sigurt se mund të ndryshojmë me të vërtetë. Apostulli 
Pal e dinte se kjo ishte e vërtetë. 

Kur mendojmë për Palin, mendojmë për një gjigand shpirtëror, 
autorin e pjesës më të madhe të Dhjatës së Re. Kur dikush ngrihet 
në kishë dhe thotë: “Le të lexojmë atë që thotë Pali tek Romakëve”, 
ose “Ashtu siç thotë Pali tek libri i Galatasve...”, askush nuk e 
vë në pikëpyetje këtë. Por ka qenë një kohë kur të gjithë kishin 
dyshime për Palin. Asokohe nuk ishte apostulli i madh; ishte një 
njeri i thjeshtë, me një emër të ri dhe një reputacion të keq: Farise 
i farisenjve. Përndjekës i kishës së hershme. Njeri të cilit nuk mund t’i 
besoje. Prandaj po mendoj nëse ka patur një periudhë përshtatjeje 
– një kohë kur Pali ndihej më tepër si Saul sesa si Pal. Pyes veten 
nëse Palit i është dashur kohë që të shkëputej nga Sauli. Pyes 
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veten nëse ndonjëherë ia ka shtrënguar dorën dikujt dhe ka thënë: 
“Përshëndetje. Unë jam Sauli....ëë...ëëm....domethënë, Pali. Unë 
jam Pali.” 

Shumica e grave të martuara e dinë se ndryshimi i mbiemrit do 
kohë që të mësohet. Ti ishe Meri Smith, por tani je Meri Stajborski. 
Ishe Selli Xhons, por tani je Selli Rigelstain. Duhet kohë për t’u 
mësuar me mbiemrin e ri, por mos harro, Pali përballej me diçka më 
të madhe sesa ndryshimi i emrit – Pali po përqafonte një ndryshim 
të zemrës dhe të karakterit po ashtu. Imagjino sikur të thoshte: 
Përshëndetje. Unë jam Pali. Tani jam një ndjekës i Jezusit. Dua t’ju 
flas për Të. Njerëzit do ta shikonin këtë farise që i përndiqte të 
krishterët, të kthyer në një predikues, dhe do të mendonin: Prit 
një sekondë. Ky është ai Sauli. Kam dëgjuar për të. Ai i ndjek dhe i 
arreston të krishterët....nuk kam besim tek ai dhe e kam të vështirë të 
besoj se ai ka ndryshuar me të vërtetë!”

Ndërkohë që vetëm mund të hamendësojmë se si reagonin 
njerëzit e zakonshëm në rrugë ndaj identitetit të ri të Palit, Bibla 
na thotë me saktësi se si reaguan dishepujt – ata nuk e besuan 
këtë. Ata nuk ishin të bindur se Pali ishte një njeri i ri. Veprat e 
apostujve 9:26 thotë: “Si erdhi në Jeruzalem, Sauli [Pali] u përpoq 
të bashkohej me dishepujt, por të gjithë kishin frikë nga ai, sepse 
nuk besonin që ai të ishte dishepull.” Por vetëm kur Barnaba doli 
para dishepujve dhe doli garant për karakterin e Palit, ata menduan 
që ta pranonin atë. Sigurisht, e dimë se në fund e pranuan, dhe 
pjesa tjetër e ndodhisë është histori biblike. Por dua të të tërheq 
vëmendjen tek një shprehje e vargut të mëparshëm: “sepse nuk 
besonin që ai të ishte dishepull”.  E vetmja gjë që mund ta bënte 
edhe më tragjike këtë shprehje është po të thuhej: “Pali nuk besonte 
se ishte me të vërtetë dishepull.”  

Pra, Pali nuk mund të kontrollonte atë që mendonin dishepujt. 
Barnaba duhet të fliste me dishepujt dhe Perëndia duhet të 
ndryshonte zemrat e tyre. E gjithë kjo nuk ishte në dorë të Palit. 
E vetmja gjë që Pali mund të kontrollonte ishte qëndrimi i tij. Të 
themi të vërtetën, me siguri nuk kishte rëndësi se çfarë besonin të 
tjerët. Ajo që kishte rëndësi, në fakt, ishte ajo që Pali besonte. Po 
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të mos e kishte përqafuar kurrë njeriun e ri që ishte në Krishtin, ai 
nuk do ta kishte përjetuar kurrë fatin e tij. A mund ta imagjinosh 
Palin duke ecur dhe menduar: “Ah sikur të mund të udhëtoja dhe të 
predikoja Fjalën e Perëndisë. Këtë më thotë zemra të bëj. Por isha një 
përndjekës i kishës. Do të jem gjithnjë Sauli.” Ose, po të mendonte: 
“E nisa vonë jetën. Nuk është e mundur që t’i bëj të gjitha gjërat që 
dëshiroj të bëj për Perëndinë. Kam qenë shumë kohë Sauli.” Nëse ky do 
të kishte qenë qëndrimi i tij, Pali do të kishte qenë fatkeq, dhe nuk 
do ta kishte realizuar gjithçka që Perëndia e kishte caktuar të bënte. 

Por kur Perëndia filloi të punonte në jetën e tij, Pali e kuptoi se 
nuk ishte më Sauli, prandaj nuk jetoi më si Saul. Ai nuk mendoi më 
si farise, nuk foli më si farise, dhe nuk u soll më si farise. Tashmë 
gjërat kishin ndryshuar. Ai kishte ndryshuar. Ai kishte marrë 
shpresë. Dhe vendosi të sillej si njeri i tillë. 

Pali ishte ai që, nën frymëzimin e Frymës së Shenjtë, shkroi:

Prandaj nëse dikush është [i vendosur] në Krishtin 
(Mesian), është një krijesë e re [një krijesë tërësisht e re]; 
të vjetrat [gjendja e mëparshme morale dhe shpirtërore] 
shkuan; ja, të gjitha u bënë të reja.

2 Korintasve 5:17 (theksi i imi)

Sepse në Krishtin Jezus [tani] as rrethprerja, as 
parrethprerja, por [vetëm] krijesa e re [rezultati i 
lindjes së re dhe natyrës së re në Krishtin Jezus, 
Mesinë]. 

Galatasve 6:15 (theksi i imi)

Pali ishte i mbushur me shpresë, dhe ishte i gëzuar për jetën 
e tij, sepse “e reja” kishte ardhur – tani ai kishte një “natyrë të re 
në Krishtin Jezus”. Pali nuk ecte më duke menduar, folur, duke 
u merakosur, punuar dhe sjellë si Sauli. Ai kishte ndryshuar. Pali 
përqafoi gjërat e reja që Perëndia po bënte në jetën e tij, mundësitë 
e reja që ishin vënë para tij, dhe personin e ri që Perëndia e kishte 
paracaktuar të ishte. 
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Shkëputu nga Njeriu Yt i Vjetër

Ajo që ishte e vërtetë për jetën e Palit, është e vërtetë edhe për jetën 
tënde gjithashtu. Edhe ti je një “krijesë e re [rezultat i lindjes së re dhe 
një natyrë të re në Krishtin Jezus]”, ndaj edhe ti mund të përjetosh 
“natyrën e re që ka ardhur”. Ti nuk je më njeriu i dikurshëm. 
Perëndia ka bërë shumë në jetën tënde – Ai të ka ndryshuar. Jam 
i bindur se, njëlloj si unë, ti je shumë larg përsosmërisë, por jam 
e bindur se ti ke bërë progres dhe se ke përparuar shumë drejt 

ndryshimit pozitiv. Nëse do të ndaloje 
dhe do të kujtoje se kush ishe më parë 
– gjërat që të mundonin më parë – do 
të gëzoheshe shumë për përparimin që 
Perëndia ka bërë tek ti.

Bashkëshorti im, Dejvi, po fliste 
me mua këtë mëngjes për një burrë 
me të cilin ai luan golf. Ky njeri i tregoi 
Dejvit për gruan e tij që, megjithëse 

e krishterë, nuk e kishte harruar kurrë fëmijërinë e saj plot me 
abuzime. Me kalimin e viteve ajo kishte shfaqur probleme mendore 
dhe emocionale dhe tani kishte shumë probleme fizike për shkak 
të stresit të madh të brendshëm që kishte përjetuar. Ndërsa Dejvi 
dhe unë folëm për këtë gjë dhe diskutuam përse disa njerëz me 
të njëjtën të kaluar shërohen plotësisht, ndërsa të tjerët jo, të dy 
arritëm në një njëjtin përfundim. Në mënyrë që të kapërcejmë 
dhimbjen tonë të kaluar, ne duhet të besojmë me të vërtetë se jemi 
krijesa të reja në Krishtin. Ne duhet të shkëputemi plotësisht nga 
vetja jonë e dikurshme dhe të mësojmë të jetojmë jetën e ringjallur 
që na ka siguruar Jezusi. Ne nuk duhet të identifikohemi më me 
personat mëkatarë, të plagosur dhe të abuzuar që ishim dikur, por 
të fillojmë të identifikohemi me personin e ri që na ka bërë Perëndia 
në Krishtin.

Shpresa e besimtarit rrënjoset në të kuptuarit që Perëndia 
mund t’i ndryshojë gjërat. Ndryshimi, rilindja, transformimi: ky 
është lajmi i mirë i Ungjillit. I vetëm ishe i humbur, i thyer, larg 

Nëse do të ndaloje dhe 
do të kujtoje se kush ishe 
më parë – gjërat që të 
mundonin më parë – do 
të gëzoheshe shumë për 
përparimin që Perëndia 
ka bërë tek ti.
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Perëndisë, dhe pa shpresë. Por për shkak të dashurisë së Tij të 
madhe, Perëndia e dërgoi Jezusin që të të gjente, shëronte, dhe të 
të pajtonte me Veten, dhe shpresa jote mund të kthehet. Shpëtimi 
ka të bëjë me ndryshimin – ndryshim që bëhet i mundur për shkak 
të dashurisë së Perëndisë për ty dhe për mua.

Jo vetëm shpëtimi ka lidhje me ndryshimin, por edhe ecja 
jote e përditshme me Perëndisë. Nëpër gjithë Shkrimet, sa herë 
që individët kishin një takim me Perëndinë, ndodhte ndryshimi. 
Abrami u bë Abraham (shih Zanafilla 17:5). Saraj u kthye në Sara 
(shih Zanafilla 17:15). Jakobi u bë Izrael (shih Zanafilla 32:28). 
Simoni u bë Pjetër (shih Gjoni 1:42). Sauli u bë Pal (Shih Veprat 
e apostujve 13:9). Dhe nuk ndryshuan vetëm emrat – ndryshoi 
drejtimi i jetës së njerëzve. Bariu u bë mbret. I arratisuri u bë 
drejtuesi i kombit. Peshkatarët u bënë dishepuj. Një farise u bë 
apostull.

Por është me rëndësi të dallosh se, kur Perëndia solli ndryshim 
në jetët e këtyre burrave dhe grave, ashtu si Pali, ata e përqafuan 
veten e tyre të re të krijuar nga Perëndia. Davidi nuk eci më me 
mendësinë e djalit bari; ai përqafoi rolin e mbretit. Moisiu nuk u 
fsheh më nga frika e faraonit; ai shpalli me guxim: “Lëre popullin 
tim të shkojë!” Pjetri nuk pati më frikë; ai u ngrit në këmbë dhe 
predikoi para mijëra njerëzve në Ditën e Rrëshajave. Çdo person 
përqafoi atë që kishte bërë Perëndia – dhe atë që Ai po bënte – 
në jetën e tij...edhe ti mundesh. Në fakt, nëse nuk e pranon atë, 
gjithnjë do të kesh mundime dhe do të jetosh një nivel të ulët jete, 
shumë larg jetës ngazëllyese dhe të fuqishme që është e jotja në 
Jezusin.

Më lejo të të pyes: “A beson se Perëndia të do pa kushte?” A beson 
se GJITHË mëkatet e tua janë falur? A beson se je një krijesë e re me 
një zemër dhe një shpirt të ri? A e ke pranuar veten? A të pëlqen vetja 
jote? A beson se e ardhmja ka gjëra të gëzueshme për ty?”.

Nëse i beson këto gjëra, atëhere më lejo të të përgëzoj, sepse e ke 
nisur rrugën drejt gjërave jashtëmase të mrekullueshme. Nëse nuk i 
beson këto gjëra, atëhere është koha të studiosh Fjalën e Perëndisë 
derisa ta besosh atë. Besoji premtimet e Fjalës së Perëndisë më 
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tepër sesa beson tek ndjenjat e tua, dhe mos hiq dorë derisa të 
korrësh fitoren. Ripërtërije mendjen tënde me realitetet e krijimit 
të ri. Gjëra të tilla si: ti je drejtësia e Perëndisë në Krishtin! Ti je 
i shfajësuar dhe i shenjtëruar nëpërmjet gjakut të Jezusit! Ti ke 
talente dhe aftësi të dhëna nga Perëndia! Perëndia jeton në ty dhe Ai 

nuk do të të lërë kurrë dhe nuk do të të 
braktisë! Kur ta kuptosh se je një njeri i 
ri, do të kesh një shpresë të re.

Personi që ke qenë dikur, gabimet 
që ke bërë dikur, gjërat e padrejta që 

të kanë ndodhur, mundimet që ke përjetuar më parë – ato gjëra 
nuk ka përse të të mbajnë më të lidhur. Mos jeto duke i thënë vetes 
“Unë kam një problem me zemërimin. Nuk mund ta kontrolloj dot 
veten.” Jo, kjo është vetja jote e vjetër. Perëndia të ka ndryshuar 
përbrenda, dhe ti po transformohesh nga fuqia e Tij brenda teje. Ti 
tani je një person i mbushur me paqen dhe gëzimin e Zotit. Pranoje 
atë person. E fillojmë duke besuar lajmin e mirë të Ungjillit, dhe më 
pas ripërtërijmë mendjet tona duke studiuar Fjalën e Perëndisë, dhe 
fillojmë të jetojmë realitetin e personit të ri që jemi në Krishtin.

Në vend që të jetosh me mendësinë e viktimës, dhe t’i thuash 
vetes: “Epo, nuk mund t’i besoj askujt. Nuk mund të kem kurrë një 
marrëdhënie të shëndetshme për shkak të problemeve në të kaluarën”, 
ose “Nuk vlej për gjë”, përvetëso fuqinë shëruese të Perëndisë në 
jetën tënde. Ti je një person i ri. Ai po të shëron çdo plagë dhe 
po të rikthen atë që ke humbur. Në fakt, Ai do të të japë dyfishin 
e bekimeve për gjërat që të janë marrë (shih Isaia 61:7). Nëse je 
lënduar në të kaluarën, kjo nuk të bën viktimë për gjithë jetën 

tënde. Mund ta mposhtësh dhimbjen 
dhe të jetosh një jetë ngadhënjimtare 
me fitore. Ti je një krijesë e re në 
Krishtin, i mbushur me forcë të re dhe 
shpresë të re. Mos harro, historia jote 
nuk është fati yt!

Ti mund ta jetosh çdo ditë me 
besim, duke e ditur që je më i fortë 

Kur ta kuptosh se je një 
njeri i ri, do të kesh një 
shpresë të re.

Ti mund ta jetosh çdo 
ditë me besim, duke e 
ditur që je më i fortë se 
më parë, sepse çdo ditë 
Perëndia po bën një 
punë të madhe në jetën 
tënde.



Njih Njeriun Tënd të Ri 51

se më parë, sepse çdo ditë Perëndia po bën një punë të madhe 
në jetën tënde. Kjo nuk do të thotë se e ke realizuar gjithçka që 
dëshiron të realizosh, dhe nuk do të thotë se tani po e bën me 
përsosmëri çdo gjë, por do të thotë se mund të kesh një shpresë të 
re. Një shpresë që të frymëzon të thuash, si Pali: “Jo se unë tashmë 
e fitova [këtë ideal] çmimin ose jam bërë i përsosur, por po e ndjek 
prapa se mos e kap (kapur), sepse edhe unë u kapa nga Jezu Krishti 
(Mesia).” (Filipianëve 3:12)  

Mos jeto asnjë ditë me tepër duke thënë “Nuk mund ta bëj”, 
“Nuk do t’ia dal”, ose “Nuk jam i mirë sa duhet.” Këto janë fjalë 
pa shpresë. Mbase ato gjëra përshkruanin njeriun tënd të vjetër, 
por është e qartë që ato nuk përshkruajnë njeriun tënd të ri në 
Krishtin. Ti je një bir i Perëndisë. Ti je më tepër se sa një fitimtar. Ti 
je kreu, dhe jo bishti. Ti je drejtësia e Perëndisë në Krishtin Jezus. 
Më i madh është Ai që është në ty, sesa ai që është në botë.

Njeriu Yt i Ri ka një Trashëgimi

Kur u bëre besimtar, ti hyre në një familje të re – familja e Perëndisë. 
Tani ti ke motra dhe vëllezër në Krishtin që e kuptojnë atë që po 
përjeton dhe që mund të të inkurajojnë, dhe ke një Atë qiellor që 
nuk do të të lërë asnjëherë. Një nga bekimet e shumta që merr nga 
Aty yt qiellor është dhe një trashëgimi. Efesianëve 1:18 thotë:

Dhe t’ju ndriçojë sytë e mendjes suaj, që të dini cila është 
shpresa e thirrjes së tij dhe cila është pasuria e lavdisë 
së trashëgimisë së tij në shenjtorët (të veçuarit e tij) 
...(theksi i imi)

Ne kemi marrë një trashëgimi nëpërmjet Krishtit. Kjo do të 
thotë se nuk jemi shërbëtorë të punësuar që punojnë për të fituar 
diçka nga Perëndia, por ne jemi bijtë e Tij dhe jemi trashëgimtarë. 
Si bashkëtrashëgimtarë të Krishtit, ne marrim atë që Ai fitoi dhe 
për të cilën sakrifikoi për ne. Bibla thotë se gjithçka që është në Të, 
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tani është e jona (shih Gjoni 16:15). 
Kur e kupton se ke një trashëgimi 

nga Perëndia, kjo e ndryshon 
këndvështrimin tënd mbi gjërat. 
Problemet e tua nuk duken aq të 
mëdhaja, shqetësimet e tua nuk janë 
aq të rëndësishme, e ardhmja nuk 
duket aq e frikshme – mund të jesh i 
gëzuar dhe plot shpresë, sepse tashmë 

Perëndia ka siguruar gjithçka që të duhet!   
Ne i shërbejmë një Perëndie të mirë, dhe Ai dëshiron që ta 

mbushë jetën tënde me gjëra të mira. Nëse çdo ditë jeton me 
shqetësimin për një faturë që duhet paguar, me frikën nëse do të 
marrësh ngritje në detyrë, i hidhëruar për diçka që dikush ka thënë 
pas shpinës tënde, ti nuk po jeton si një fëmijë që e kupton se 
ka një trashëgimi. Shqetësimi, frika, dhe hidhërimi janë tipare të 
karakterit të njeriut tënd të vjetër. Njeriu yt i ri mund të besojë, të 
jetë i sigurt, dhe të falë, sepse ti beson se Perëndia mund të marrë 
gjithçka që ndodh me ty dhe ta kthejë për të mirën tënde – Ai ka 
përgatitur gjëra të mira për ty. Nëse dikush tjetër e merr ngritjen 
në detyrë, kuptohet që Perëndia ka diçka më të mirë për ty. Mos u 
merakos dhe mos u trishto. Përqafo veten tënde të re – kupto që 
ke një trashëgimi të madhe në Perëndinë – dhe shtoji shpresat për 
atë që Perëndia do të të mësojë dhe do të sigurojë për ty nëpërmjet 
kësaj situate. Nëse dikush thotë fjalë të këqija për ty, në vend që 
të hidhërohesh, kërkoji Perëndisë që ta zgjidhë situatën. Në të 
kaluarën mund ta kesh humbur gjakftohtësinë dhe i je vërsulur atij 
personi, por ky ishte njeriu yt i vjetër. Perëndia të ka rritur shumë 
që nga ajo kohë. Ti ke një trashëgimi në Të, dhe Ai mund ta kthejë 
atë situatë në diçka të mirë.

Pritshmëri të Reja edhe më të Mëdha

E nisëm këtë libër duke folur për pritshmëritë. Dhe tani që i jemi 
afruar fundit të pjesës së parë, dua të të inkurajoj të fillosh t’i rritësh 

Si bashkëtrashëgimtarë 
të Krishtit, ne marrim atë 
që Ai fitoi dhe për të cilën 
sakrifikoi për ne. Bibla 
thotë se gjithçka që është 
në Të, tani është e jona 
(shih Gjoni 16:15).
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me të vërtetë ato pritshmëri. Ki shpresën se do të ngjitesh më lart! 
Sa më shumë shpresë të kesh, aq më të lehtë do ta kesh të ecësh 
me besim. Unë lutem që Perëndia ta shtojë besimin tënd përgjatë 
këtyre pesë kapitujve – prandaj mendoj se ka ardhur koha që të 
presësh edhe më tepër nga Perëndia. Ai të do shumë dhe dëshiron 
që ta bekojë jashtë mase jetën tënde (shih Efesianët 3:20).

Ne themi se një grua shtatzënë është “në pritje”. Për këtë arsye 
ajo fillon të bëjë plane. Ajo vepron në bazë të kësaj pritshmërie – 
blen rroba, biberona, përgatit krevatin dhe dhomën e fëmijës. Ne 
duhet të veprojmë si njerëz që janë në pritje. Duhet të zgjohemi 
në mëngjes duke planifikuar që Perëndia të bëjë diçka të madhe. 

Me ndihmën e Perëndisë ne mund 
të mendojmë: “Sot mund të jetë dita. 
Kjo është dita që Zoti ka bërë, dhe 
me siguri diçka madhëshore do të më 
ndodhë.” Edhe sikur Perëndia të mos 
bëjë pikërisht gjërat që ti po i kërkon, 
mundohu të zgjerosh fushëpamjen 
tënde. Mbase ti po kërkon diçka, dhe Perëndia ka diçka më 
të mirë në mendje. Mos kërko të mirën; beso dhe shpreso për 
madhështoren. 

Zgjohu çdo mëngjes dhe thuaj: “Unë kam një pritshmëri 
të lumtur dhe të sigurt se sot do të më ndodhë diçka madhështore. 
Partneri do të më bekojë. Fëmijët e mi do të sillen mirë. Do të marr 
lajme shumë të mira nga puna. Perëndia do të më japë mundësinë 
që të bekoj dikë tjetër. Një bekim do të më vijë me postë. Do të përjetoj 
një zbulim sot.” Mos ki frikë që, nga çasti kur zgjohesh nga gjumi 
e në vazhdim të ditës, të besosh dhe t’i përmendësh bekimet. 
Kam vendosur që këtë libër ta quaj “Libri i Lumtur”. Unë besoj 
se kushdo që e lexon atë do të bëhet më i lumtur se më parë. 
Shpresa është një pritshmëri e gëzuar dhe e sigurt se së shpejti do 
të ndodhë diçka e mirë! 

Shpresa i largon gjithë kufizimet e pritshmërive tona. A pret 
ti pak apo shumë nga Zoti? Mund të kesh një gjysmë shprese se 
Perëndia do të bëjë diçka. Mund të besosh me gjysmë zemre në 
diçka të mirë, por unë dua të të sfidoj të besosh me gjithë zemër tek 

Duhet të zgjohemi 
në mëngjes duke 
planifikuar që Perëndia 
të bëjë diçka të madhe.
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gjëra më të mëdha se më parë. Dua të të sfidoj të besosh se Perëndia 
mund të të përdorë në mënyra më madhështore. Nëse shkruan 
këngë, përse nuk mund të të japë Perëndia këngën më të mirë që 
ke shkruar ndonjëherë? Nëse predikon Fjalën, përse nuk mund të 
të japë Perëndia një mesazh të fuqishëm, dhe të mrekullueshëm që, 
sa herë që predikohet, i çliron të burgosurit? Nëse ke fëmijë për të 
rritur, përse nuk mund të bëhen fëmijë që do të ndryshojnë botën? 
Përse nuk mund të marrësh ngritjen në detyrë? Përse nuk mund të 
njohësh një person me të cilin do të martohesh dhe do të kesh një 
jetë të mrekullueshme? Përse nuk mund ta kapërcesh fyerjen? Përse 
nuk mund të bësh një ndryshim në jetët e njerëzve rreth teje? Është 

koha të fillosh të jetosh me një nivel 
të ri të pritshmërive shpresëdhënëse. 
Beso se, nëse diçka e mirë mund t’i 
ndodhë dikujt, atëhere mund të të 
ndodhë edhe ty! 

Shtoji Shpresat!

Kur të shihesh në pasqyrë sot, shpresoj që ta shohësh veten 
me sytë e Perëndisë. Ti nuk je person i humbur, i thyer, i mundur, 
dhe pa shpresë. Ti nuk je person i paaftë të kontrollosh mendjen 
dhe emocionet e tua, dhe nuk je person që nuk mund ta hedhë 
pas krahëve të kaluarën. Ti je shumë më tepër sesa këto gjëra! Ti 
je më tepër se fitimtar (shih Romakëve 8:37). Ti je një krijesë e re 
në Krishtin, dhe Perëndia po punon në jetën tënde. Pak e nga pak, 
ditë pas dite, Perëndia po të ndryshon. Ti mund të jetosh ndryshe 
nga më parë, sepse je një ngadhënjimtar. Besoji këto të vërteta. 
Fillo që t’i shtosh shpresat e tua!

Beso se, nëse diçka e 
mirë mund t’i ndodhë 
dikujt, atëhere mund të 
të ndodhë edhe ty!
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SHPRESO EDHE KUR JE 
I LËNDUAR

. . . .

Kjo shpresë që ne kemi [tani] është si një spirancë e sigurt 
dhe e patundur....

Hebrenjve 6:19

Ne kemi gjithë kohës nevojë për shpresë, por në veçanti kur 
vuajmë. Shpresa duket edhe më e paarritshme kur jemi në mes 
të vështirësive ose dhimbjeve personale të çdo lloji. Megjithatë, e 
rëndësishme është të mos e përdorim shprehjen “Po kaloj kohë të 
vështira”, si një justifikim për të qenë të shkurajuar, të trishtuar dhe 
pa shpresë.

Megjithëse është më e vështirë, është më e rëndësishme se kurrë 
që, në kohë mundimesh, të kesh shpresë. Perëndia na ndihmon që 
ta kapërcejmë atë, dhe nuk dëshiron të na shohë të bllokuar në 
dhimbje. 

Kur vjen humbja, le të përballemi me humbjen dhe, gjatë 
procesit, të mos humbim veten. Kur vjen tragjedia, le të pikëllohemi 
sa duhet dhe të mos i jepemi një fryme pikëllimi që do ta kthejë 
të gjithë jetën tonë në tragjedi. Kur jemi të zhgënjyer, le të gjejmë 
fokusin. Kur jemi të trishtuar, le të shohim lart, sepse kur i ngrejmë 
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kokat lart, do të ndihemi më mirë!
Gjithçka që ka lidhje me Jezusin është lart! Ai zbriti nga Qielli, 

Ai u kthye në Qiell pasi përfundoi punën e Tij, dhe ne kemi 
premtimin se Ai do të kthehet sërish mbi re dhe çdo sy do ta shohë 
Atë. Ai e ngre kokën tonë, shpirtin tonë dhe jetën tonë. Nga ana 
tjetër, kemi armikun tonë të quajtur Lucifer, Satan, mashtruesi i 
madh, ose djalli, dhe gjithçka që ai ofron është poshtë. Ai ofron 
trishtim, shkurajim, brengosje, sëmundje, dëshpërim, pikëllim, 
divorc, vdekje, e të tjera.

Unë po i shpall luftë pamundësisë, dhe po të kërkoj ty të 
bashkohesh me mua në betejën time kundër saj. Secili nga ne që 
përkushtohet të shpërndajë shpresën kudo ku shkon, do të bëhet 
pjesë e një përgjigjeje që i duhet botës.



K A P I T U L L I  6

SHIKO LART

Unë i ngre sytë nga malet; nga do të më vijë ndihma? 
Ndihma ime vjen nga Zoti, që ka bërë qiejtë dhe tokën.

Psalmi 121:1-2 
 
Shpresa është një gjë me krahë
Që zë vend në shpirt
Dhe këndon një melodi pa fjalë
Dhe nuk ndalon kurrë.

— Emili Dikinson

Një nga gjërat që më pëlqen të bëj kur kam kohë të lirë është të 
shoh filma. Dejvi dhe unë kalojmë shumë kohë në udhëtime dhe, 
kur kthehemi në shtëpi, mezi pres që të ulem në kolltukun tim 
lëkundës me qenin në prehër dhe të shijoj nja dy orë shlodhëse 
para një filmi argëtues. Me siguri edhe ti je si unë –një film shumë 
i mirë të dhuron kënaqësi. 

Pavarësisht se çfarë filmash të pëlqen të ndjekësh (mua më 
pëlqejnë klasikët, ose një film i mirë me mistere), ne të gjithë jemi 
dëshmitarë të së njëjtës skenë. Është një element i parapëlqyer i 
Hollivudit që gjen vend në filmat me aksion, filmat me aventura, 
krime, filmat me luftë, qoftë edhe komeditë romantike. E kam 
fjalën për skenën me “frikë nga lartësitë”. E ke parë, apo jo? 
Këto skena janë të ndryshme, por dilema mbetet e njëjta – 
LARTËSITË! Personazhi kryesor qëndron në majë të gishtave 
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mbi një parvaz të ngushtë, ose kalon me ngurrim nëpër një urë të 
lëkundshme, ose i ngjitet me frikë kullës së një qyteti. Fatkeqësia 
duket e pashmangshme. Në secilën nga këto skena heroi ynë është 
jashtëzakonisht lart, era fryn, këmba i rrëshket një ose dy herë, 
muzika dramatizohet...dhe unë emocionohem aq shumë, saqë nuk 
e shoh dot!

Nëse i ke parë po aq herë sa unë këto skena, ti e di se është një 
linjë klasike ku gjithnjë del dikush që e zgjidh situatën. Në kohën 
që personazhi, ose personazhet, janë duke kaluar mbi pjesën më të 
ngushtë të parvazit, po kalojnë pjesën më të lëkundshme të urës, 
ose ngjiten në faqen e malit më të rrezikshëm, dikush thotë këto 
fjalë: “Sido që të vijë puna, mos shiko poshtë!” Kjo duket si një 
këshillë e mirë, apo jo? Ruaje përqëndrimin, shiko se ku po shkon, 
vazhdo lëviz, dhe mos shiko poshtë. Për një farë arsye personazhet e 
filmit tonë të parapëlqyer rrallë herë dëgjojnë. Kjo gjë dihet. Gjëja 
e parë që bëjnë është që shohin poshtë, dhe rezultati është gjithnjë 
i njëjtë: paniku. 

Mbase kjo është gjendja jote sot. Sigurisht, ti nuk je me qindra 
këmbë lart (të paktën shpresoj të mos jesh), por mbase je mbi një 
parvaz të mundimshëm financiar dhe të duket sikur do të biesh. 
Mbase ke një marrëdhënie që po tundet e shkundet si urë e 
paqëndrueshme, dhe ti mendon se do të shkatërrohet nga çasti në 
çast. Mbase po mundohesh të kapërcesh një pengesë shumë të lartë 

që të ka nervozuar dhe frikësuar. Nëse 
ky është rasti, nëse sot je i lënduar – 
dua të të jap një këshillë të njohur: 
Sido që të jetë, mos shiko poshtë. 

Unë them “mos shiko poshtë”, sepse shumë njerëz, kur e 
gjejnë veten në situata të vështira, shohin gjërat e gabuara. Ata 
përqëndrohen tek madhësia e problemit, rreziqet me të cilat 
përballen, gjërat negative që thonë të tjerët, dhimbja e të shkuarës, 
vetë ndjenjat dhe emocionet e tyre jo të shëndetshme, ose frika e 
tyre nga dështimi. Por shpresa nuk gjendet tek asnjë nga këto gjëra. 
Të gjitha këto gjëra janë “poshtë” dhe nëse i kthen sytë nga to, nuk 
do të gjesh ndihmë për t’u ngjitur.

Sido që të jetë, mos shiko 
poshtë.
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Bibla na jep një mundësi më të mirë kur kemi nevojë për ndihmë. 
Në vend që të shohim poshtë tek gjërat që nuk mund të na ndihmojnë, 
Fjala e Perëndisë na thotë të shohim lart – të përqëndrohemi tek Ai 
që na ndihmon gjithnjë. Hebrenjve 12:2 thotë: “Duke i drejtuar 
sytë te Jezusi, kreu dhe plotësonjësi i besimit...” dhe Isaia 45:22 
thotë: “Kthehuni nga unë dhe do 
të shpëtoni, ju mbarë skaje të tokës. 
Sepse unë jam Perëndia dhe nuk ka 
asnjë tjetër.” Kur kishte probleme, 
Davidi kthehej dhe shihte nga qiejtë, 
sepse e dinte se ndihma e tij do të vinte 
nga qielli (shih Psalmi 121:1-2). Dua 
të të inkurajoj që të bësh të njëjtën gjë. 
Kur përjeton diçka dhe nuk je i sigurt si të veprosh, ku të shkosh, 
ose nga të shohësh....ngriji sytë lart. Kërko Zotin. Ai mund të të 
ndihmojë. Ai mund të të shpëtojë. Ai nuk lejon që ti të rrëzohesh. 
Jezusi na tha të shohim lart, sepse shpëtimi ynë po afron (shih 
Luka 21:28). Shpëtimi ynë nuk është poshtë. Ne ngremë sytë nga 
Perëndia dhe presim që Ai të na shpëtojë.

Shprehja “shiko lart” nënkupton më tepër se t’ia ngulësh 
sytë qiellit.  Do të thotë të kesh një qëndrim plot shpresë, një 
këndvështrim pozitiv, dhe pritshmëri për diçka të mirë. Perëndia 
është i mirë, dhe Ai gjithnjë planifikon diçka të mirë për ne.

Askush nuk Mund ta Zërë Vendin e Perëndisë

Sa herë që përjetojmë një kohë pasigurie, shpesh i kthejmë sytë nga 
njerëzit ose gjërat, dhe kjo është e kuptueshme, por zakonisht jo e 
dobishme. Megjithëse e dimë se duhet t’i besojmë Perëndisë, edhe 
pse besojmë se Ai na do dhe ka një plan për jetët tona, ekziston 
një tundim i natyrshëm për t’u kapur pas diçkaje konkrete – diçka 
që mund ta shohim me sytë tanë natyrorë. Ne mund ta shohim 
Perëndinë, por duhet ta shohim me sytë e besimit. Ne e shohim 
Atë me zemrat tona, dhe duhet ta kemi gjithnjë shpresën tek Ai.

Kur përjeton diçka 
dhe nuk je i sigurt si të 
veprosh, ku të shkosh, 
ose nga të shohësh....
ngriji sytë lart.
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Unë kam udhëtuar nëpër botë dhe u kam shërbyer njerëzve, jam 
lutur me ta, i kam ndihmuar të kapërcejnë vështirësitë, dhe kam zbuluar 
se, kur vuajnë, para se të mendojnë të shohin nga Perëndia, ata drejtohen 
tek shumë gjëra të tjera. Ja disa nga shembujt më të zakonshëm. 

Shohin nga Miqtë

Është gjë e mirë të kesh miq me të cilët të mund të flasësh dhe të 
hapesh kur vuan, në veçanti miq që janë besimtarë, që do të luten 
për ty dhe do të të inkurajojnë. Megjithatë, miqtë e tu nuk i kanë 
të gjitha përgjigjet. Megjithëse mund të kenë qëllime të mira, nëse 
këshilla e tyre nuk përputhet me Fjalën e Perëndisë, ata mund të 
të çojnë në drejtimin e gabuar. Miqve tanë mund t’ju vijë keq për 
ne, por mund të mos jenë të gatshëm të tregohen të sinqertë sa 
duhet për të na thënë atë që duhet të dëgjojmë. Më kujtohet kur 
Dejvi më tha se nuk duhet të më vinte më keq për veten. Nuk më 
pëlqeu dhe u zemërova me të, por ajo që më tha ishte e vërtetë dhe 
duhej ta dëgjoja. Dejvi më deshi aq sa të më jepte atë që më duhej 
në vend të asaj që doja. Kam përjetuar situata në të cilat miqtë e 
kanë bllokuar një person në problemin e tij, ngaqë e inkurajonin 
personin, në vend që t’i thoshin atë që duhet të dëgjonte.  

Nuk ka asgjë të gabuar që, në kohë të vështira, të mbështetesh tek 
miqtë, por mos i lejo miqtë e tu të zënë vendin e Perëndisë në jetën 
tënde. Kur je i lënduar, në fillim shko tek Zoti, dhe kërko drejtim 
nga Perëndia për atë situatë. Pasi të kesh kaluar kohë me Fjalën, 
dhe të kesh kërkuar Zotin në lutje, atëhere mund të zgjedhësh të 
shkosh tek miqtë e tu dhe të ndash me ta atë që mendon ti se po 
të thotë Zoti. Mos harro, miqtë e tu janë njerëz si ti. Aftësia e tyre 
për të të ndihmuar është e kufizuar. Nëse mbështetesh vetëm tek 
ata, në fund do të zhgënjehesh. 

Shohin nga Partneri

Një nga gjërat që kam mësuar herët në jetën time martesore është 
se nuk mund të prisja që Dejvi të ishte burimi i lumturisë sime – ai 
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vend i takon Perëndisë. Perëndia është burimi i gjithë gëzimit tonë 
(shih Psalmi 43:4), jo partneri ynë.  

Mbaj mend që ka patur raste kur zemërohesha me Dejvin, sepse 
ai shkonte për golf, ose shikonte një ndeshje futbolli, në vend që 
të kalonte kohë me mua në mëngjes. Jo se Dejvi po më linte pas 
dore – ai është një bashkëshort fantastik dhe i pëlqen të kalojë kohë 
me mua – por unë e doja aty gjatë gjithë kohës. U zemërova sepse 
e kërkoja tek ai burimin e lumturisë dhe kënaqësisë sime. Doja që 
ai të më bënte të ndihesha e sigurt dhe e qetë. Por Zoti më tregoi 
se, sa herë që presim nga një njeri (qoftë edhe partneri ynë) që të 
na bëjë atë që vetëm Perëndia mund ta bëjë, ne do të përjetojmë 
acarim. 

Në çastin që i ndalova përpjekjet për ta detyruar Dejvin të më 
jepte gjërat që vetëm Perëndia mund të më japë, menjëherë gjeta 
një paqe dhe gëzim të ri në jetën time...dhe në martesën time. E 
thënë kjo, nëse zemërohem për diçka, ose nëse dua të flas, Dejvi 
është gjithnjë aty për të më inkurajuar dhe ndihmuar, por ai dhe 
unë bashkë e dimë se vetëm Perëndia mund të sigurojë për ne 
gjithçka, në çdo situatë. 

Shohin nga Vetja

Kur gjërat në jetë vështirësohen, tek të gjithë ne ekziston prirja 
për të thënë “Do të kujdesem vetë për veten.” Ndonjëherë ndodh 
sepse askush nuk ishte aty për të të ndihmuar kur ishe i ri, ose 
gjithnjë të është dashur të jesh i pavarur. Në raste të tjera ndodh 
sepse ti je një njeri i fortë, mbase shumë i talentuar, dhe është më e 
lehtë të besosh se ato aftësi do të të shpëtojnë nga telashi. 

Por ti nuk ke lindur për të jetuar vetëm në këtë jetë, dhe do të 
ketë raste kur forcat që ke nuk do të mjaftojnë. Do të përballesh me 
situata ku vetëm Perëndia është i fortë sa duhet për të të ndihmuar 
t’i kapërcesh. Të sugjeroj që të mësohesh t’i mbash sytë tek Ai. 
Mos prit që një pengesë shumë të madhe, ose një dhimbje shumë 
të thellë, të të çojë tek Ai i dëshpëruar. Bëje zakon që të ngrihesh 
çdo ditë dhe të thuash: “Zot, unë besoj tek Ti sot. Faleminderit 
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për dhuntitë dhe aftësitë që më ke 
dhënë, por unë nuk mbështetem tek 
gjykimi im. Unë mbështetem tek Ti. 
Më jep mençuri, drejtim dhe hirin 
që më duhet sot për të jetuar një jetë 
fitimtare dhe ngadhënjimtare.”  

Sado të mirë të jenë miqtë, 
sado i mrekullueshëm të jetë një partner i perëndishëm, sado e 
rëndësishme është të dallosh dhuntitë dhe talentet që të ka dhënë 
Perëndia, asnjë nga këto gjëra nuk mund të zërë vendin e Perëndisë 
në jetën tënde. Psalmi 37:39 thotë: “Por shpëtimi [vazhdimisht] 
i të drejtëve vjen nga Zoti; ai është kështjella e tyre në kohën e 
fatkeqësisë.” Zoti është streha jonë dhe kështjella jonë, askush 
tjetër. Prandaj mbushemi me shpresë kur shohim nga Zoti në kohë 
vështirësish, jo tek njerëzit. 

A të ka zhgënjyer njeri? A të ka zemëruar apo mërzitur kjo gjë? 
A ke menduar ndonjëherë se mbase është faji yt që ke pritur që ai 
person të të plotësonte nevojat, në vend që të shihje nga Perëndia? 
Nuk dua që këto fjalë të tingëllojnë ashpër, ose të duket se nuk më 
vjen keq për dhimbjen tënde, por e vërteta që duhet të dëgjojmë 
shpeshherë në fillim është e dhimbshme. Nëse e kemi shpresën 
dhe besimin tonë tek njerëzit më shumë se tek Perëndia, Ai do të 
zbulojë dobësitë e tyre dhe do t’i lejojë të na zhgënjejnë që në fund 
të kthehemi nga Ai. Mbase tani nuk na vjen mirë, por e vërteta do 
të na bëjë të lirë! 

Shpërfille Stuhinë – Përqëndrohu tek Jezusi

Mateu 14:24-33 paraqet një tabllo dramatike. Dishepujt po mundohen 
të kalojnë Detin e Galilesë natën, kur papritmas ngrihet një stuhi e 
fuqishme. Atëhere, nëse ka ndonjë individ që mund ta përmbajë veten 
në një anije gjatë një stuhie, ky ishte Pjetri dhe dishepujt. Tek e fundit, 
këta burra ishin peshkatarë të sprovuar. Kjo nuk ishte stuhia e parë për 
ta. Por forca e stuhisë e tejkalonte përvojën e tyre.

Do të përballesh me 
situata ku vetëm 
Perëndia është i fortë 
sa duhet për të të 
ndihmuar t’i kapërcesh.
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A je gjendur ndonjëherë në një situatë si kjo? A ke menduar 
ndonjëherë se mund ta përballosh situatën, dhe më pas ke kuptuar 
se kjo stuhi ishte ndryshe nga të tjerat? Epo, pikërisht kjo ndodhi 
me dishepujt; kjo ishte një stuhi të cilës ata nuk mund t’i shpëtonin. 

Duke parë që dishepujt kishin nevojë për ndihmë, Jezusi “shkoi 
drejt tyre duke ecur mbi det” (vargu 25). Më pëlqen mënyra e 
shkujdesur se si Bibla e regjistron këtë ndodhi. Nuk është me 
shkronja të zeza, as me shkronja të mëdha; madje fjalia nuk ka as pikë 
çuditëse. Jezusi po ecte mbi ujëra, dhe kjo nuk duhet të na habisë. 
Duket sikur Perëndia po na thotë se Ai 
mundet dhe do ta bëjë atë që duhet 
për të ardhur tek ne kur vuajmë. Nuk 
ka stuhi aq të madhe, saqë ta pengojë 
Perëndinë të na shpëtojë.

Kur Jezusi arriti tek varka, dishepujt ishin të trembur. Ata 
menduan se Jezusi ishte një fantazëm. Por Pjetri tha: “Zot, nëse 
je ti, më urdhëro që të vij te ti mbi ujëra.” (vargu 28). Sapo Jezusi 
i tha “Eja!”, Pjetri doli nga varka dhe, për mrekulli, filloi të ecte 
mbi ujëra. Pjetri nuk e bëri këtë gjë me forcat e tij (dihet që ai nuk 
kishte fuqi që të ecte mbi ujëra), dhe Pjetri nuk e bëri këtë për të 
ndihmuar dishepujt e tjerë (nuk kishte marrë këshillat e duhura sesi 
të shëtiste mbi dallgë). Vetëm Zoti mund ta bënte këtë gjë. Jezusi 
ishte shpresa e vetme e Pjetrit.

Ndërsa Pjetri po ecte drejt Jezusit, ai bëri atë që ti dhe unë e bëjmë 
shpeshherë – ai i largoi sytë nga Zoti dhe pa poshtë. Ai pa dallgët 
dhe filloi të përqëndrohej tek stuhia. Në vend që të mendonte: “Po 
eci mbi ujë me Jezusin! Kjo është e mrekullueshme! Nuk ka kufi ajo që 
mund të bëjë Perëndia në jetën time!” – Pjetri filloi të mendonte: “Po 
sikur të fundosem? Si është e mundur që po eci mbi ujë? A mund të më 
shpëtojë me të vërtetë Jezusi?” Kjo është ajo që ndodh kur ti e ul kokën 
për të parë problemet e tua, në vend që të ngresh sytë nga premtimi. 
Pikëçuditëset kthehen në pikëpyetje. Besimi kthehet në frikë. Dhe 
ti fillon të fundosesh. Fatmirësisht, ne kemi një Shpëtimtar që na 
ndihmon edhe kur besimi ynë është i paktë. Jezusi zgjati dorën dhe 
e shpëtoi Pjetrin. Nuk e shpëtuan dishepujt, por Jezusi.  

Nuk ka stuhi aq të 
madhe, saqë ta pengojë 
Perëndinë të na shpëtojë.
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Kjo histori ilustron përsosmërisht atë që ndodh në stuhitë e 
jetës tënde. Nuk ka rëndësi se sa e madhe është stuhia, ajo nuk 
është tepër e madhe për Perëndinë. Ai të sheh ashtu siç je, dhe 

Ai do të vijë të të shpëtojë. Nëse sot 
po përjeton një vështirësi, fillo të 
shohësh nga Perëndia. Mos u bëj si 
dishepujt që u habitën kur u shfaq 
Jezusi; përkundrazi, ki një pritshmëri 
të lumtur se Perëndia do të shfaqet 
në vendngjarje, se nuk do të vonohet, 
dhe se Ai do ta fashitë stuhinë. 

Përsa kohë do të shohësh tek Ai, mund të ecësh mbi gjërat 
që kërcënojnë të ta shkatërrojnë jetën. Mund të jetosh me paqe, 
gëzim, kënaqësi, dhe lumturi, sepse je i përqëndruar tek Jezusi. 
Por në çastin që fillon të shikosh dallgët – fjalët ngative, mendimet 
frikësuese, atë që mendojnë të tjerët, gënjeshtrat e armikut – këto 
janë gjërat që do të të fundosin çdo herë. Edhe në mes të një stuhie 
kaotike, kur mendon se gjithçka e jetës tënde po dridhet, shiko nga 
Zoti. Ai është e vetmja gjë që nuk mund të tronditet.

Gjëja e Vetme ku Mund të Mbështetesh Gjithnjë

Perëndia do që ti të jesh i mbushur me shpresë, jo i mbushur me 
shkurajim, dëshpërim dhe trishtim. Bibla na thotë tek Romakëve 5:5 se 
ata që kanë shpresë tek Perëndia nuk do të zhgënjehen kurrë dhe nuk 
do të turpërohen kurrë. Uaa! Mendoje pak këtë. Ti mund ta mbash 
shpresën tek miqtë dhe të zhgënjehesh. Ti mund ta mbash shpresën 
tek llogaria bankare dhe të zhgënjehesh. Ti mund ta mbash shpresën 
tek një politikan dhe të zhgënjehesh. Ti mund ta mbash shpresën tënde 
tek puna dhe të zhgënjehesh. Por nëse mban shpresë tek Perëndia, nuk 
do të zhgënjehesh. Edhe sikur të përjetosh gjëra që hera herës nuk i 
kupton, në fund Ai do t’i rregullojë të gjitha për të mirë.

Përsa kohë ke shpresë, ke mundësi, sepse gjithçka mund të 
ndryshojë, përveç Perëndisë. Nuk ka rëndësi se çfarë lajmi të keq do 

Ki një pritshmëri të lumtur 
se Perëndia do të shfaqet 
në vendngjarje, se nuk do 
të vonohet, dhe se Ai do ta 
fashitë stuhinë.
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të marrësh, gjëja e parë që duhet të mendosh është: “Epo, kjo mund 
të ndryshojë.” Financat e tua ndryshojnë, fëmijët e tu ndryshojnë, 
shefi yt ndryshon, situata jote ndryshon, por Perëndia nuk ndryshon. 
Perëndia është një shkëmb – Ai është konstant. Malakia 3:6 thotë: 
“Unë jam Zoti, nuk ndryshoj.” Njerëzit ndryshojnë, moti ndryshon, 
rrethanat ndryshojnë, mendjet mund të ndryshojnë, humori mund 
të ndryshojë, angazhimet mund të ndryshojnë, punët mund të 
ndryshojnë, shkolla mund të ndryshojë. Bëjmë mirë të mësohemi 
me këtë gjë. E vetmja gjë për të cilën mund të jemi të sigurt në 
këtë jetë është se diçka është gjithnjë në ndryshim. Prandaj është me 
rëndësi që të mbash shpresë tek Zoti dhe ta ndërtosh jetën tënde mbi 
Shkëmbin. Nëse do ta bësh Perëndinë burimin kryesor të gjithçkaje 
që të duhet – duke e ditur se Ai është i Vetmi që nuk ndryshon kurrë 
– ti do të mund të përballesh me gjithçka tjetër që ndryshon, sepse 
Perëndia është themeli i jetës tënde.

Ne vuajmë më shumë se ç’duhet emocionalisht, sepse nuk e 
mbajmë të gjithë shpresën tonë tek Perëndia, por presim që dikush 
tjetër të bëjë atë që vetëm Perëndia mund ta bëjë. 

Shtoji Shpresat!

Jo çdo ditë është një ditë e përsosur, dhe jo çdo herë moti 
parashikon stuhi. Mund të kemi një dhimbje koke apo një dhimbje 
zemre. Mund të zgjasë një ditë, ose mund të zgjasë më tepër. Por 
pavarësisht vështirësisë që mund të kesh, dua të të inkurajoj që 
të SHOHËSH LART! Mos u përqëndro tek rrethanat negative, 
gjasat që janë kundër teje, ose mendimet frikësuese që shfaqen.

Kur shikon lart, shpresa rilind. Edhe sikur stuhia të jetë e madhe, 
ajo nuk është më e madhe se Perëndia. Mjafton që ta kërkosh Atë 
dhe të besosh se Ai do të bëjë atë që duhet –të ecë edhe mbi ujë 
madje – për të ardhur tek ti. Prandaj fillo dhe shtoji shpresat. Do të 
dalësh nga kjo situatë më i fortë se më parë. Por ji i përqëndruar tek 
Jezusi, ki një qëndrim optimist, ec përpara, dhe, sido që të jetë...
mos shiko poshtë.   
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NUMËRO BEKIMET E TUA, 
DHE JO PROBLEMET

Beko, shpirti im, Zotin dhe mos harro asnjë nga të mirat 
e tij....

Psalmi 103:2  

“Yjet mund të shihen vetëm në errësirë.”
-Martin Luter King i riu 

Një herë kam dëgjuar historinë e një burri që një mbrëmje i 
humbën çelësat. I dëshpëruar për t’i gjetur, ai kërkoi me ngut 
përjashta në cep të rrugës, aty ku kishte dritë. Një kalimtar vuri 
re kërkimin e tij të ethshëm dhe ndaloi për ta ndihmuar që t’i 
kërkonte çelësat e humbur. Pas disa minutash kërkimi të zellshëm, 
i panjohuri i gjindshëm e pyeti: “Atëhere, ku është vendi i saktë ku 
të ranë çelësat? Po ta dimë vendin, mbase do të kemi më tepër fat.” 
Pronari i çelësave të humbur u përgjigj pa ngurruar: “Më ranë kur 
isha në shtëpinë time.” I shushatur nga përgjigjia e tij, i panjohuri 
i gjindshëm bërtiti: “Nëse të kanë rënë në shtëpinë tënde, përse 
po i kërkojmë këtu jashtë në dritën e rrugës?” Pronari i çelësave të 
humbur u përgjigj: “Sepse këtu jashtë drita është më e mirë.”

Me siguri mendimi yt i parë është: “Kjo është qesharake. Të 
gjithë e dinë se kjo gjë nuk bëhet.” Është marrëzi t’i kërkosh çelësat e 
humbur në shtëpi në dritën e rrugës, por këtë histori e tregova për 
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një arsye. Shumë herë në jetë ne kërkojmë diçka që na duhet, por 
kërkojmë në vendet e gabuara. Një këngë e vjetër thotë se ne “e 
kërkojmë dashurinë në të gjitha vendet e gabuara”. Mendoj se kjo 
është e vërtetë. Por gjithashtu mendoj se shpesh e kërkojmë edhe 
shpresën në të gjitha vendet e gabuara.

Nëse duam ta shijojmë me të vërtetë jetën, duhet të bëjmë 
një ndryshim të thjeshtë të vendit ku e kërkojmë shpresën. Jezusi 
duhet të jetë gjithë kohës burimi i shpresës sonë. Nuk ka rëndësi 
se cilat janë rrethanat pranë nesh. Rrethanat tona nuk duhet të 
jenë ajo çka përcakton nivelin tonë të gëzimit. Edhe në ditën tonë 
më të keqe ne mund të kemi një qëndrim të sigurt, të mbushur 
me gëzim dhe shpresë, nëse mësojmë 
të shohim atë që na ka mbetur, dhe 
jo atë që kemi humbur. Gjithnjë shiko 
se çfarë po bën Perëndia, jo atë që ti 
mendon se Ai nuk po bën.

Do të doja që dikush të ma kishte thënë këtë të vërtetë më herët 
në jetë. Për shumë vite kam qenë një e krishtërë e trishtuar dhe e 
shqetësuar, dhe një nga arsyet kryesore ishte se gjithnjë mendoja 
për atë që nuk kisha. Jo vetëm që e mendoja atë; ankohesha për të. 
E kaloja kohën time të lutjes duke i treguar Zotit të gjitha gjërat që 
nuk kisha. Perëndi, nuk kam mjaftueshëm para. Nuk kam të njëjtin 
talent si dikush tjetër. Nuk kam një fëmijëri të mirë. E kështu me 
radhë. Shikoja përreth vetes dhe bëja një inventar të përditshëm të 
asaj që nuk kisha.

Por Zoti filloi të më tregonte se kisha shumë gjëra, por 
po i kërkoja në vendet e gabuara. Nuk do të kesh fitore nëse 
përqëndrohesh tek gjërat që ke humbur ose nuk ke. Në vend që 
ta harxhoja energjinë dhe përpjekjen time me ankesat për gjërat 
që kisha humbur, Zoti filloi të më mësonte të përqëndrohesha 
tek ajo që më kishte mbetur. Mund të mos kisha para të shkoja 
me pushime luksoze, por të paktën kisha para të paguaja faturat e 
mia atë muaj. Mund të mos kisha aftësinë që kishte dikush tjetër, 
por isha e aftë në komunikim, dhe në fakt Perëndia filloi që ta 
përdorte këtë për të ndihmuar njerëzit. Mbase më kishin abuzuar 

Të shohim atë që na ka 
mbetur, jo atë që kemi 
humbur.



J E P I  K R A H Ë  S H P R E S Ë S68

në fëmijëri, por Perëndia po më shëronte. Bashkëshorti im dhe 
fëmijët e mi nuk ishin të përsosur, por isha e bekuar me një familje. 
Nëna dhe babai më kishin braktisur, por Zoti më kishte birësuar 
(shih Psalmin 27:10).

Sa më shumë fillova të përqëndroheha tek ajo që më kishte 
mbetur në vend të asaj që kisha humbur, aq më tepër qëndrimi 
im filloi të ndryshonte. Fillova të shihja bekimet e Perëndisë dhe 
favorin e Tij në jetën time, dhe shpresa ime filloi të merrte krahë. 

E njëjta gjë vlen edhe për ty. Pavarësisht se çfarë po përjeton 
sot, ti mund të zbulosh një gëzim të ri në jetë. Mund të kesh 
humbur disa gjëra; mbase nuk ke disa avantazhe. Por në vend që 
të përqëndrohesh tek ajo që ke humbur, përse nuk rrëmon nëpër 
gjërat që të kanë mbetur? Mund të habitesh nga ajo që do të gjesh.

Tre Qindarka dhe Perëndia

Një herë kam lexuar se, kur Nënë Tereza nisi punën e saj misionare 
në Indi, ajo nuk kishte para. Ajo ëndërronte që të ndërtonte 
një jetimore dhe të ndihmonte njerëzit në Kalkuta, por fondet 
mungonin. Kur e pyetën se sa para kishte, ajo tha: “Tre qindarka.” 
Njerëzit dyshuan tek misioni i saj, dhe e pyetën: “Çfarë mund 
të bësh me tre qindarka?” Por Nënë Tereza ua ktheu: “Kam tre 
qindarka dhe Perëndinë, çfarë më duhet tjetër?”

Më pëlqen shumë ky qëndrim. Nënë Tereza nuk ishte e 
shqetësuar që kishte tre qindarka, sepse ajo kishte Perëndinë! Pyes 
veten se si do të ndryshonin jetët tona po të fillonim të numëronim 
me saktësi atë që Perëndia na ka dhënë. Mund të mos na duket 
shumë nëse e krahasojmë me atë që kanë të tjerët, dhe mund të mos 

duket shumë nëse e krahasojmë me atë 
për të cilën po lutemi, por Perëndisë 
i mjafton edhe një gjë e vogël. Tre 
qindarka janë mëse të mjaftueshme në 
duart e Perëndisë. 

Nëse Perëndia mundi të ushqejë një turmë me 5000 burra 

Tre qindarka janë mëse 
të mjaftueshme në duart 
e Perëndisë.
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(plus gratë dhe fëmijët) vetëm më disa bukë dhe dy peshq, pa 
mendo se çfarë mund të bëjë ai me atë pak që ti ke. Por ti mund të 
mendosh “Por unë nuk kam asgjë, as tre qindarka jo.” Prapë mund 
të inkurajohesh, sepse Perëndia krijoi tërë Gjithësinë nga hiçi. Ai 
filloi duke thënë fjalë besimi në një hapësirë boshe. Pavarësisht se 
sa pak kemi, ne të gjithë mund ta bëjmë këtë.  

A ke qenë ndonjëherë në ushqimore kur bëjnë inventarin e mallit? 
Është e çuditshme të shohësh të gjithë skuadrën e inventarizuesve që 
vijnë dhe të fillojnë të numërojnë atë që ka dyqani. Ata nxjerrin pajisjet 
e tyre, etiketojnë çdo mall, më pas numërojnë dhe rinumërojnë me 
imtësi për t’u siguruar për saktësinë e shifrave. Mua më mahnit fakti 
që asgjë nuk anashkalohet. Ata numërojnë edhe gjërat më të vogla. 
Edhe një pako çimçakiza, çdo kanoço të shtypur, çdo banane të 
nxirë – një inventar i plotë i numëron të gjitha.

Mendoj se do të ishte një ide e shkëlqyer që t’i bënim një inventar 
jetës sonë dhe të numëronim të gjitha bekimet që na ka dhënë 
Perëndia. Kjo do ta rriste shpresën 
tonë dhe do ta shtonte besimin tonë. 
Në vend që të ankohemi dhe të flasim 
për atë që nuk kemi ende, ne mund 
të ecim me besim, duke e falenduar 
Perëndinë për gjithçka që na ka dhënë. 
Dhe duhet të numërojmë çdo gjë. 
Mund të duket e vogël, por gjithsesi 
numëroje që të falenderosh Perëndinë për të. Bëje zakon që të vësh 
re çdo gjë që Perëndia bën për ty, dhe sa më shumë mediton për 
bekimet e tij, aq më shumë do të të shtohet shpresa. Perëndia na 
ka dhënë Jezusin, dhe nëse Ai e bëri këtë gjë, a nuk do të na i japë 
edhe të gjitha gjërat e tjera?  

Koha e Inventarit

Lista e inventarit të gjithësecilit do të jetë e ndryshme. Jo të 
gjithë kemi të njëjtat dhunti, talente, pika të forta, apo mjete – dhe 

Mendoj se do të ishte ide 
e shkëlqyer që t’i bënim 
një inventar jetës sonë 
dhe të numëronim të 
gjitha bekimet që na ka 
dhënë Perëndia.
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sigurisht që nuk i kemi të gjitha në të njëjtën kohë – por Perëndia 
nuk të ka premtuar askund se do të kesh atë që ka dikush tjetër, dhe 
as që ai person do të ketë atë që ke ti. Mbaj mend kur shkova në një 
koloni lebrozësh gjatë një vizite në Indi, dhe një burrë me lebër më 
pyeti nëse do të doja ta shikoja shtëpinë e tij. Dukej shumë i gëzuar, 
prandaj shkova me qejf dhe i hodha një sy. Na doli që, ajo që ai 
e quante shtëpi, ishte një vrimë 10 këmbë e gjatë dhe 6 këmbë e 
lartë e gërrmuar në faqen e një kodre. Aty kishte një shtrat të varur, 
nja dy vazo të shtrëmbëruara, dhe disa pjata. Duhet ta pranoj se u 
preka thellë në zemër kur e kuptova se sa i lumtur ishte ai njeri me 
aq pak dhe sa e palumtur jam unë shpeshherë me kaq shumë.

Me këtë në mend, ja edhe një listë me gjëra të sugjeruara për të 
cilat mund ta falenderosh Perëndinë. Mund të mos kesh gjithçka 
të kësaj liste (tani), por mbase shumë prej tyre të duken të njohura. 
Lebrozi që takova do të gëzohej po të kishte qoftë edhe një të 
vetme nga këto gjëra.

• Një çati mbi kokë 
• Një mik që të rri pranë
• Anëtarë të familjes që të duan
• Një makinë që punon (po, edhe sikur të punojë me  

            vështirësi)
• Stomakun e ngopur
• Ujë të ftohtë dhe të ngrohtë gjithë kohës
• Sensin e humorit
• Çekun e përjavshëm
• Një krevat të rehatshëm
• Një ëndërr në zemër
• Mundësi për shkollimin e fëmijëve të tu
• Një kisha lokale që të inkurajon
• Një trup të shëndetshëm
• Një dollap plot me rroba
• Një Bibël për ta lexuar
• Shpresë për të ardhmen
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Dhe këto janë vetëm pak nga gjërat që më erdhën në mendje. 
Vë bast se, nëse do të ndalosh, do të mendosh dhe lutesh për këtë, 
ti mund të bësh një listë 10 herë më të gjatë se kjo.

Disa nga ato gjëra që përmenda mund të të duken shumë 
bazike, por nëse e mendon mirë, ka njerëz në botë që nuk kanë as 
gjërat më bazike që ke ti. Ujë, ushqim, strehim – këto gjëra nuk 
duhen marrë si të mirëqëna. Ne duhet ta falenderojmë Perëndinë 
për këto gjëra bazë, të nevojshme dhe të mos i marrim të mirëqënia 
për asnjë minutë të vetme. 

Ka Gjithnjë Shpresë

Inventari i mirësisë së Perëndisë është i rëndësishëm, sepse, të 
jemi të sinqertë, është e lehtë të shohësh mundimet e jetës dhe 
të shkurajohesh. Po të shohim vetëm pengesat, është e lehtë që ta 
humbasim shpresën. Mund të shohësh llogarinë tënde bankare dhe 
të ndihesh pa shpresë. Ndonjëherë mund të shohësh fëmijët e tu 
dhe të vjen të ngresh duart lart dhe të thuash “Nuk ka shpresë.” 
Mund të shohësh veten dhe të thuash të njëjtën gjë! Mund të 
shkosh në punë duke menduar “Nuk ka shpresë.” Pikërisht këtë 
do djalli që të bësh. Ai e di se mund të na i heqë shpresat, që të 
mos ecim me një besim të guximshëm dhe kështu do ta humbasim 
planin e mirë të Perëndisë për ne.

Bëji ballë tundimit për të parë atë që ke humbur, ose nuk ke, 
dhe zgjidh të shohësh të gjitha gjërat që Perëndia ka bërë, po bën, 
dhe do të bëjë. Kur ta bësh, shpresa 
do të bëhet e gjallë, gëzimi do të të 
shtohet, besimi do të të rritet, dhe 
aktiviteti do të të shtohet. Mos harro 
që, kur jeton në një kopsht shprese, 
diçka është gjithnjë në lulëzim.

Në vend që të thuash: “Nuk ka shpresë”, pse të mos thuash “Ka 
gjithnjë shpresë!” Vendos të bësh një inventar të asaj që Perëndia 
të ka dhënë dhe zgjidh të shpresosh më shumë. Bëj një listë të 
bekimeve që Perëndia të ka dhënë dhe madje lexoji ato me zë të 

Në vend që të thuash: 
“Nuk ka shpresë”, pse të 
mos thuash “Ka gjithnjë 
shpresë!”
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lartë çdo ditë. Sa më shumë përqëndrohesh tek ajo që ke, aq më 
tepër do të mahnitesh me mirësinë e Perëndisë në jetën tënde.

Efesianëve 1:3 thotë:
 
I bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, 
që na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qiellore, në 
Krishtin.

Kjo duhet të të japë shpresë. Pavarësisht se me çfarë po 
përballesh sot, ti do të marrësh gjithçka që të duhet. Nëse të duhet 
forcë, nëse të duhet besim, nëse të duhet shpresë, nëse të duhet 
një mik, nëse të duhet urtësi, nëse të duhet paqe ose gëzim, ose 
drejtësi, ose para, ose shëndet, ose shërim, ose fitore, Perëndia do 
të sigurojë për ty. Filipianëve 4:19 thotë: “Dhe Perëndia im do 
të plotësojë (mbushë plot e përplot) të gjitha nevojat tuaja sipas 
pasurisë së tij në lavdi, në Krishtin Jezus.”

Në rastet kur dyshon nëse Perëndia do t’i sigurojë vërtet këto 
gjëra në të tashmen ose në të ardhmen, hidhi një sy asaj që Ai 
ka bërë tashmë. Kthehu pas tek inventari i bekimeve dhe kjo gjë 
do ta rrisë besimin tënd për të ardhmen. Këtë bëri edhe Davidi. 
Kur mbreti Saul dhe vëllezërit e Davidit dyshuan nëse Davidi ishte 
vërtet i aftë që ta mundte Goliathin, ai ndaloi dhe bëri një inventar 
të mirësisë së Perëndisë në jetën e tij. Ai tha: “Po, shërbëtori yt ka 
vrarë luanin dhe ariun; dhe ky filiste i parrethprerë do të pësojë të 
njëjtin fat, sepse ka fyer ushtrinë e Perëndisë së gjallë.” (1 Samueli 
17:36). Davidi ishte i bindur se, për shkak se Perëndia i kishte bërë 
këto gjëra për të në të kaluarën, Perëndia mund të bënte gjëra edhe 
më të mëdhaja në situatën aktuale. Inventari i bekimeve të Davidit 
i dha atij shpresën që i duhej për të përjetuar fatin e tij. 

Perëndisë i Pëlqen të të Bekojë

Për më tepër, kur fillon të bësh inventarin e mirësisë së Perëndisë 
në jetën tënde – kur fillon të numërosh bekimet e tua – kjo e mbush 
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zemrën tënde me gëzim. Kam vënë re 
se është e pamundur të jesh mirënjohës 
dhe i shkurajuar njëkohësisht. Kjo nuk 
mund të funksionojë. Nëse çdo ditë 
do të përqëndrohesh për një çast tek 
bekimet e Perëndisë dhe hiri i Tij, 
rezultati është i pashmangshëm...do të mbushesh plot e përplot 
me gëzimin e Zotit.

Fjala e Perëndisë na thotë se gëzimi i Zotit është forca jonë 
(shih Nehemia 8:10). Shumë njerëz janë letargjikë, ndihen të 
lodhur, dhe mezi ngrihen nga karrigia e tavolinës së punës për tek 
divani i shtëpisë, për shkak të mungesës së gëzimit. Disa njerëz 
janë plotësisht të sfilitur kur kthehen në shtëpi pas pune, dhe kjo 
jo për shkak të punës së tyre – arsyeja është qëndrimi i keq që kanë 
për vendet ku punojnë dhe gjithë njerëzit në ato vende. Qëndrimi 
negativ ndikon tek çdo pjesë e jetës sonë – edhe tek shëndeti. Por 
nëse vendosim të jemi të lumtur me atë që Perëndia na ka dhënë 
dhe në jetë të përqëndrohemi tek e mira, jo vetëm që do të jemi më 
të lumtur, por do të jemi edhe më të shëndetshëm. 

Unë mbaj çdo ditë një ditar të kohës sime me Zotin. Mbaj 
shënim vargje inkurajuese nga Shkrimi, disa nga kërkesat për lutje 
të asaj dite, gjërat që ndiej se Zoti po m’i vendos në zemër, dhe 
gjërat e veçanta që Perëndia bën për mua. I kam ruajtur ditaret e 
shumë viteve dhe, herë pas here, më pëlqen që t’i lexoj. Kur rishikoj 
ditaret e shkuara, ajo që më tërheq është që, disa herë brenda një 
viti, Perëndia më kujton që të pres fuqishëm të mirën. Duhet të 
jetë gjë shumë e rëndësishme. Kur jam e mbushur me shpresë – kur 
pres që Perëndia të bëjë diçka të madhe në jetën time – fryma ime 
ripërtërihet dhe mbushem me gëzim. Unë pi rregullisht vitamina, 
dhe mendoj se shpresa është “vitamina e lumturisë”. Duhet që çdo 
ditë të marrim shpresë me doza të mëdha! Mendoj se kjo është 
arsyeja përse një nga vargjet e mia të parapëlqyera të Biblës është: 

Pastaj Zoti [me zell] do të presë [presë, kërkojë, dëshirojë] 
për t’ju dhënë hir, pastaj ai do të lartësohet, sepse i erdhi 

Kam vënë re se është 
e pamundur të jesh 
mirënjohës dhe i 
shkurajuar njëkohësisht.
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keq për ju, sepse Zoti është një Perëndi i drejtësisë. Lum 
(të lumtur, me fat, për t’u patur zili) të gjithë ata që 
[me zell] kanë shpresë tek ai [tek fitorja e Tij, hiri i Tij, 
dashuria e Tij, paqja e Tij, gëzimi i Tij, dhe shoqëria e 
Tij e pashoqe dhe e pandryshueshme]!

Isaia 30:18

Në fakt Perëndia po “pret, kërkon 
dhe dëshiron” të të tregojë mirësinë 
e Tij. Dhe prandaj mund të presësh i 
lumtur të mirën në jetën tënde.

Kjo nuk është diçka që Perëndia ka 
pranuar me rezervë ta bëjë – kjo është 
diçka që Atij i pëlqen ta bëjë. Jezusi 
vdiq për ty që ti të “kesh dhe shijosh 

jetë dhe ta kesh me bollëk” (Gjoni 10:10). Prandaj mos e jeto jetën 
me një qëndrim të keq. Vendos të kesh një qëndrim të mirë, dhe 
prit gjëra të mira nga Zoti. Ne nuk i presim ngaqë i meritojmë, por 
sepse Perëndia është i mirë! Zgjidh ta lavdërosh Perëndinë me një 
zemër mirënjohëse për të gjitha gjërat që të ka dhënë.

Shtoji Shpresat!

Tani që po e mbaron këtë kapitull, pyete veten “Sa shpresë kam 
unë?” A je çdo ditë i gëzuar, dhe pret që Perëndia t’i përgjigjet 
një lutjeje, të realizojë një ëndërr, të plotësojë një nevojë, dhe të 
bëjë diçka madhështore në jetën tënde? Nëse nuk je aq optimist 
sa do të doje të ishe, këtë mund ta ndryshosh. Nuk është proces i 
ndërlikuar – gjithçka fillon duke parë atë që të ka mbetur, në vend 
të asaj që ke humbur.

Bëj një inventar të bekimeve në jetën tënde. Shumë nga gjërat e 
listës tënde do të jenë gjëra të mëdha që janë qartësisht të dukshme, 
por shumë prej gjërave të listës tënde do të jenë edhe të vogla. 
Kujdesu që të gjesh kohën për të parë me vëmendje çdo pjesë të 

Në fakt, Perëndia po “pret, 
kërkon dhe dëshiron” të të 
tregojë mirësinë e Tij. Dhe 
prandaj mund të presësh 
i lumtur të mirën në jetën 
tënde.
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jetës tënde dhe për të parë gjërat e vogla, të anashkaluara, me të 
cilat Perëndia të ka bekuar gjithë kohës. Kur ta bësh, do të vësh re 
një ndryshim të përgjithshëm të këndvështrimit për jetën. Martesa 
jote, familja jote, karriera jote, aspiratat e tua – këndvështrimi yt 
për të gjitha këto ndryshon kur ke një zemër mirënjohëse.

Prandaj fillo që sot që t’i shtosh shpresat. Perëndia të ka bekuar 
në të kaluarën – ti ke një listë të gjatë për ta vërtetuar këtë – dhe 
ky është vetëm fillimi. Ai ka përgatitur gjëra të tjera për ty. Por ki 
kujdes që të shohësh në vendet e duhura.



K A P I T U L L I  8

FJALË SHPRESE

Pse ligështohesh, shpirti im, pse rënkon brenda meje? Ki 
shpresë te Perëndia, sepse unë do ta kremtoj ende, sepse ai 
është shpëtimi im dhe Perëndia im.

Psalmi 43:5

“Shpresa buzëqesh për shirjen e vitit që vjen, duke 
pëshpëritur ‘do të ketë më tepër lumturi’...”

— Alfred, Lord Tenison

Ashtu si ushqimi që ne hamë ndikon fizikisht tek ne, fjalët që flasim 
na ndikojnë shpirtërisht, mendërisht dhe emocionalisht. Unë besoj 
se ato po ashtu na ndikojnë fizikisht, sepse sa më shumë e mbushur 
me shpresë dhe me lumturi është e foluara jonë, aq më energjikë 
ndihemi. Një qëndrim pozitiv, me shpresë, e largon stresin, që 
është shkaktari kryesor i shumë sëmundjeve. 

Disa vite më parë vendosa që ta merrja seriozisht shëndetin 
tim. Më mungonte energjia, sëmuresha lehtë, dhe përballesha me 
probleme të vazhdueshme fizike. Në të kaluarën, kisha provuar 
dieta të ndryshme dhe plane stërvitore, por puna ma bllokonte 
gjithnjë kohën që kisha për t’u kujdesur për veten. I kthehesha 
sërish ritmit normal të ngarkuar me punë, dhe pse e dija se nuk 
ishte gjë e mirë për mua. Më pas vendosa të mos vazhdoja më 
ashtu. Mendoj se mund të thuhet se u lodha duke qenë e lodhur.

Një nga gjërat e para që fillova të kuptoja, pasi studiova ç’është 
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një dietë dhe një rutinë ushtrimesh e mirë, ishte se gjithçka që 
hamë ndikon në mbarëvajtjen e trupit tonë. Ne të gjithë e dimë 
se dieta e shëndetshme është e rëndësishme, por nuk mendoj se e 
kemi gjithnjë parasysh se sa shumë ndikojnë në të vërtetë zgjedhjet 
ushqimore në trupin tonë. Ajo që ha çdo ditë mund të përcaktojë 
se si ndihesh, se sa shumë mund të bësh, dhe çfarë lloj qëndrimi 
do të kesh. I mirë ose i keq – sallatë apo petulla – ushqimi që hyn 
nëpërmjet gojës tënde ndikon në trupin tënd. Por mund të ndikojë 
edhe tek emocionet e tua dhe tek proceset e të menduarit.

Në të njëjtën mënyrë – deklaratat plot shpresë, ose rrëfimet 
pesimiste – fjalët që ti thua ndikojnë në jetën tënde në shumë 
mënyra. Fjalët kanë fuqi. Ajo që ti thua bën një ndryshim. Sapo 
ti thua diçka, ato fjalë shkojnë në veshin tënd dhe drejtpërdrejt në 
shpirtin tënd. Nëse fjalët e tua janë të mbushura me jetë, ti do të 
ndihesh më i lumtur dhe më energjik. Megjithatë, nëse ke prirjen 
të flasësh për atë që nuk shkon mirë në jetën tënde dhe të ankohesh 
për situatën tënde, ato fjalë kanë një ndikim negativ dhe ta marrin 
energjinë dhe të bëjnë të ndihesh i shkurajuar, madje i ligështuar. 
Mos e lër shpresën për një herë tjetër, sepse “pritja e zgjatur e 
ligështon zemrën” (shih Fjalët e urta 13:12).

Fjalët e mbushura me shpresë 
janë të rëndësishme, në veçanti kur 
përballesh me diçka të vështirë. Një 
nga gjërat më të rëndësishme që mund 
të bësh kur vuan është të thuash fjalë 
pozitive, të mbushura me besim. Nuk 
po them se vetëm fjalët e tua kanë 
fuqi të ndryshojnë situatën – vetëm 
Perëndia mund ta bëjë këtë – por fjalët e tua kanë fuqi në botën 
shpirtërore, dhe kur je dakord me Perëndinë, plani i Tij mund të 
fillojë të zbatohet menjëherë në jetën tënde.  

Fjalët e tua mund të ndryshojnë qëndrimin tënd për një situatë 
negative dhe të ndihmojnë të përcaktosh se sa shpejt mund ta 
kapërcesh atë. Izraelitët u ankuan kur ishin në shkretëtirë, dhe aty 
qëndruan. Një udhëtim 11 ditor zgjati 40 vite, dhe shumica prej 

Një nga gjërat më të 
rëndësishme që mund të 
bësh kur vuan është të 
thuash fjalë pozitive, të 
mbushura me besim.
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tyre nuk arritën kurrë në destinacionin e dëshiruar. 
Ankesat dhe përmendja e të gjitha gjërave që ne mendojnë se 

janë gabim në jetë është një problem më i madh nga ç’mendojnë 
shumica e njerëzve. Është gjë e keqe në veshët e Zotit! Pyes veten 
se sa njerëz e kalojnë jetën duke u ankuar, dhe duke e bërë këtë 
gjë, nuk kanë kurrë atë lloj jete që do të donin të kishin. Shiko, 
nuk mjafton vetëm dëshira për t’i realizuar gjërat. Ne kemi nevojë 
për shpresë të gjallë dhe besim të fortë tek Perëndia. Po ashtu, 
kemi nevojë për mendime të fuqishme dhe fjalë të mbushura me 
shpresë. Na duhet veprim kur kërkohet, dhe një zemër mirënjohëse 
ndërkohë që presim.

I kam kaluar 45 vitet e para të jetës sime duke dëmtuar ditët 
e mia dhe duke penguar të ardhmen time, sepse më mungonte 
njohuria për fuqinë e vetë fjalëve të mia. Më mungonte njohuria 
në shumë drejtime, por kjo ishte një ndër më madhoret. Nëse ke 
mësuar diçka për fuqinë e fjalës, ky kapitull thjesht do të të shërbejë 
si një kurs ripërsëritës që do të të nxisë të vazhdosh në drejtimin e 
duhur, por nëse është diçka e re për ty, mund të jetë tërësisht jetë-
ndryshues. 

Mund të mos e kuptosh se ti i ke në dorë frerët e gojës tënde. 
Mund ta zgjedhësh vetë atë që do të thuash, dhe më beso kur të 
them se ajo që thua ka shumë rëndësi. Ji një administrues i mirë i 
fjalëve! Zgjidhi ato me mençuri, dhe besoje Fjalën e Perëndisë kur 
thotë se ato janë të mbushura me fuqinë e jetës ose të vdekjes.  

Vdekja dhe jeta janë nën pushtetin e gjuhës; ata që e 
duan do të hanë frytet e saj.

Fjalët e urta 18:21

Mos Fol më për Problemet e Tua

A e ke vënë re se si Jezusi nuk foli kurrë për problemet e Tij? Mund 
ta kishte bërë; Ai kishte shumë nga ato gjëra me të cilat ti dhe 
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unë përballemi sot. Jezusi kishte një axhendë të ngarkuar. Jezusi 
takonte njerëz të pasjellshëm dhe të pakëndshëm. Jezusi u përball 
me situata të vështira. Pa harruar faktin që Ai e dinte se do të vuante 
jashtëmase dhe do të vdiste mbi kryq për mëkatet e botës.

Por kur lexon Ungjijtë, nuk e dëgjon kurrë Jezusin të thotë 
ndonjë gjë kritikuese ose që mund të përkufizohet si ankesë apo 
murmuritje. Duket qartë që Ai e njihte fuqinë e fjalëve. Kur erdhi 
koha që të vuante dhe të vdiste, Ai i tha dishepujve të Tij se që 
nga ajo kohë e më pas nuk do të fliste shumë me ta.  (shih Gjoni 
14:30). Përse e tha këtë gjë? Ngaqë e njihte fuqinë e fjalëve, dhe 
po ashtu e dinte se sa tunduese është të përmendësh të gjitha gjërat 
që nuk shkojnë kur përjeton kohë të vështira dhe të dhimbshme. 
Ai e dinte se Ati i Tij kishte një plan për shpëtimin e njeriut dhe 
se ky plan varej nga Ai, dhe Ai ishte i vendosur të bënte çdo gjë të 
nevojshme për të qenë në përputhje me Perëndinë, përfshirë këtu 
përmendjen e fjalëve të ngjashme me ato që përdor Perëndia, jo 
ato që mund të përdorte djalli.  

Nuk do të flas më gjatë me ju, sepse po vjen sundimtari 
(gjeniu djallëzor, sundimtari) i kësaj bote dhe ai nuk ka 
asgjë në mua [ai nuk ka asgjë të përbashkët me Mua; 
asgjë në Mua nuk i takon atij, dhe ai nuk ka pushtet mbi 
Mua]; 

por [Satani do të vijë] kjo ndodh që bota ta njohë (të 
bindet) se unë e dua Atin dhe se bëj ashtu siç Ati më ka 
urdhëruar [Unë veproj në përputhje të plotë me urdhrat 
e Tij]. Çohuni, ikni prej këndej!

Gjoni 14:30-31

Sigurisht, Jezusi foli për shumë gjëra, përfshirë mëkatin. Pati 
raste kur Jezusi i qortoi farisenjtë dhe i korrigjoi dishepujt e Tij. 
Duke lexuar Ungjijtë, ti do të shohësh se Jezusi ka folur për shumë 
gjëra, por asnjë nga këto nuk ishte problem i Tiji. Luka 4:22 thotë 
se njerëzit “mrekulloheshin për fjalët e hirit që dilnin nga goja e 
tij”. Jezusi ishte me mision, dhe Ai nuk do ta anashkalonte atë 
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duke u përqëndruar tek problemet e përditshme të jetës. Ai tha se 
fjalët e Tij ishin të mbushura me frymë dhe jetë (shih Gjoni 6:63).

A janë fjalët e tua frymë dhe jetë, apo mishtore dhe vdekje? Lajmi i 
mirë është se, nëse është e nevojshme, ti mund të ndryshosh tani. Unë 
jam e para që e pranoj se, pa patur ndihmën e madhe të Perëndisë, 
është e pamundur të kontrollosh gojën. Megjithatë, nëse marrim 
vendimin e duhur dhe pajtohemi me vullnetin e Perëndisë në këtë gjë, 
me siguri Ai do të na ndihmojë që të bëjmë ndryshime pozitive.

Ndiq Rrugën e Ngushtë

Jezusi na udhëzon që të ecim nëpër rrugën e ngushtë që të çon në 
jetë dhe të shmangim rrugën e gjerë që të çon në shkatërrim (shih 
Mateu 7:13-14). Kuptohet, është më e vështirë të ecësh në rrugën 
e ngushtë. Unë them gjithnjë se në rrugën e ngushtë nuk ka vend 
për rrugët tona mishtore. Ne mund ta jetojmë jetën duke thënë atë 
që duam të themi dhe pa e marrë parasysh fuqinë e fjalëve tona, por 
kjo na vendos në rrugën e gjerë për të cilën Jezusi tha se të çon në 
shkatërrim, dhe nuk besoj se ndonjëri prej nesh e dëshiron këtë gjë.

Është e lehtë të përqëndrohesh tek gjërat që nuk shkojnë mirë. 
Duket sikur pjesa më e madhe e bisedave tona janë të përqëndruara 
tek ajo që shkon keq, dhe jo tek ajo që shkon mirë. Ato nuk janë 
plot me shpresë, janë pa shpresë! Fëmijët janë sëmurë. Trafiku ishte 
i tmerrshëm. Më dhembin këmbët. Ekonomia ka rënë. A të besohet se 
çfarë më tha ajo? Këtë nuk mund ma mban xhepi. Por sa më shumë 
flasim për gjërat që shkojnë keq, aq më tepër i fuqizojmë ato në 
jetën tonë.

A ke menduar ndonjëherë se mbase po i bën më keq problemet 
e tua duke folur së tepërmi për to? A ke menduar ndonjëherë se 
mbase nuk po përparon në jetën tënde për shkak të ankesave? 
Sigurisht, edhe unë nuk i kisha menduar këto gjëra derisa Fryma e 
Shenjtë më përballi me to, dhe jam shumë e lumtur që Ai e bëri, 
sepse ne nuk mund të ndryshojmë asnjë drejtim të jetës sonë për të 
cilin na mungon njohuria.
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Kur kalon një kohë sprove, gjëja 
më e mirë që mund të bësh është të 
mos thuash më se sa i madh është 
problemi yt, por të fillosh të mendosh 
se sa i madh është Peëndia. 

Gjeje çdo ditë kohën për të 
medituar nga Fjala e Perëndisë dhe 
përmendi premtimet e Tij për situatën 
tënde. Kur të përqëndrohesh tek ajo 
që mund të ndodhë me Perëndinë, dhe jo tek ajo që po ndodh në 
jetën tënde tani, mbi ty do të derdhet fuqi. 

Bëj me Dashje të Drejtën

Mund të mos ndihesh gjithnjë optimist, dhe mbase nuk dëshiron 
gjithnjë të thuash fjalë të mira. Do të ketë ditë kur do të zgjohesh 
me një ndjesi shumë të keqe. Këto janë ditët kur është shumë e 
lehtë që të hidhërohesh, të ankohesh, të kesh një këndvështrim 
pesimist për jetën. Por nuk ka përse t’i nënshtrohesh ndjenjave të 
tua. Ndjenjat janë të brishta – ato ndryshojnë shpejt në varësi të një 
numri faktorësh. 

Një nga idetë kryesore që dua të shpreh në këtë libër është se ne 
duhet të shpresojmë me dashje. Nuk mund të qëndrojmë në vend 
dhe të dëshirojmë që ta ndiejmë, ose të lutemi për ta patur atë. 
Ne zgjedhim çdo ditë të jemi “të mbushur me shpresë”. Një nga 
gjërat më madhështore të vullnetit të lirë që kemi është se mund 
të zgjedhim qëndrimet, fjalët, mendimet dhe veprimet tona. Jam 
e bindur se, nëse je si unë, gjëja e parë që të pëlqen të mendosh, 
pasi ke bërë gjënë e gabuar, është “Nuk bëja dot ndryshe”, dhe kjo 
pasohet me shfajësimin që ti nuk dije të bëje të drejtën. 

Mund të tingëllojë kështu: Ah sikur të ndihesha plot shpresa, por 
aktualisht në jetën time nuk kam asgjë që më lumturon. Nuk pritet 
nga unë që të kem një këndvështrim optimist ndërkohë që kudo që 
hedh sytë shoh telashe. Po të kisha avantazhet që kanë shumë njerëz, 

Kur kalon një kohë sprove, 
gjëja më e mirë që mund 
të bësh është të mos 
thuash më se sa i madh 
është problemi yt, por të 
fillosh të mendosh se sa i 
madh është Perëndia.
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atëhere qëndrimi im do të ishte më i mirë. Por mund të jetë kështu: 
Rrethanat e mia nuk janë edhe aq të mira tani, por unë zgjedh të 
jem i mbushur me shpresë. Pres që sot në jetën time të ndodhë diçka 
e mirë! Po, diçka e mirë do të më ndodhë mua dhe nëpërmjet meje!  

Nëse vendos ta bësh këtë çdo ditë, edhe nëse nuk je i bindur, 
një ditë do të të ndryshojë mënyra se si ndihesh. Në kohën e duhur, 
ndjenjat e tua do t’i binden vendimeve të tua. Pavarësisht se si 
duken rrethanat, çdo ditë me Jezusin është më mirë sesa një ditë pa 
Të. Ne mund të kemi gjithnjë shpresë, sepse Ai na do, Ai është për 
ne, Ai mund të ndryshojë gjithçka! Ai është një Perëndi i drejtësisë, 
dhe Ai i ndreq gjërat e gabuara! 

Në ditët kur ndihesh i shkurajuar, vendos që nuk do t’i lejosh 
ato ndjenja të kontrollojnë jetën tënde. Në vend që të kesh një 
këndvështrim pesimist dhe të thuash fjalë negative, shpall gjëra që 
janë në përputhje me Fjalën e Perëndisë!

• E di se Perëndia më do (shih Efesianëve 3:19).
• Unë besoj se do ta shoh mirësinë e Zotit në jetën 

time (shih Psalmi 27:13).
• Unë jam më tepër se fitimtar nëpërmjet Krishtit që 

më do (shih Romakëve 8:37).

U bënë rreth 40 vite që predikoj, dhe ende meditoj dhe e shpall 
Fjalën e Perëndisë pothuajse në çdo ditë të jetës sime. Pavarësisht 
se si ndihem, i kujtoj vetes se kush jam në Krishtin – edhe ti mund 

ta bësh të njëjtën gjë. Mos prit që 
dikush tjetër të të nxisë; nxite veten 
tënde në Zotin.

Më pëlqen ta krahasoj këtë me një 
takim inkurajimi. Nëse ke shkuar në 
ndonjë takim inkurajimi të shkollës 

nëntëvjeçare ose gjimnazit, e kupton ku e kam fjalën. Takimi i 
inkurajimit është ai ku nxitëset e tifozëve brohorasin, banda luan 
muzikë, dhe gjithë nxënësit bëhet gati për lojën e madhe. Takimi 
i inkurajimit është një festë që bazohet tek një fitore e prishtshme. 

Mos prit që dikush tjetër 
të të nxisë; nxite veten 
tënde në Zotin.
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Megjithëse skuadra nuk ka fituar ende, brohoritjet kanë filluar tashmë. 
Epo, me siguri ti ke diçka në jetën tënde për të cilën të gëzohesh. 

Pavarësisht se me çfarë vështirësie po përballesh, Perëndia është në anën 
tënde, dhe Ai është i pathyeshëm. Prandaj fillo të bësh një mbledhje 
inkurajuese – gëzohu për fitoren që Perëndia po sjell në jetën tënde. 

Shpresa që Gjendet në Lavdërim

2 Kronikave kapitulli 20 na tregon historinë e një ushtrie të madhe 
që doli kundër mbretit Jozafat dhe ushtrisë së Judës. Populli kishte 
frikë, sepse e dinte se ishin më të paktë në numër (shih 2 Kronikave 
20:15). A e ke ndjerë ndonjëherë këtë gjë, apo mos ndoshta 
ndihesh kështu tani? A e ndjen se problemet e tua janë thjesht tepër 
të mëdhaja që ti të dalësh fitimtar?

Jozafati ishte informuar se betja nuk ishte e tij, por e Perëndisë. I 
armatosur me fjalën e Zotit, Jozafati e përgatiti ushtrinë për betejë. 
Por ai bëri diçka ndryshe për këtë betejë. Në vend që të rreshtonte 
luftëtarët e tij më të fortë në vijën e frontit të betejës, ashtu siç 
prisnin të gjithë prej tij, këtë vend Jozafati ia caktoi adhuruesve. 2 
Kronikave 20:21 thotë:

....caktoi ata që duhet t’i këndonin Zotit dhe duhet të 
lëvdonin për shkëlqimin e shenjtërisë së tij, ndërsa ecnin 
përpara ushtrisë dhe thonin: “Kremtoni Zotin, sepse 
mirësia e tij zgjat përjetë”.

Jozafati e filloi betejën me lavdërime. Çfarë pamje do të ketë qenë 
– një ushtri e tërë që marshonte në betejë nën flamurin e lavdërimit.

Bibla thotë tek vargu 22 se kur “ata filluan të këndojnë dhe 
të lëvdojnë”, Perëndia i ngatërroi ushtritë e armikut. Në vend 
që të luftonin kundër Judës, këta njerëz u kthyen të pështjelluar 
kundër njëri-tjetrit. Në kohën kur Jozafati dhe ushtria e tij arritën 
në fushëbetejë, armiku ishte shkatërruar. Perëndia e kishte fituar 
betejën ashtu siç kishte premtuar. 
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Unë besoj se djalli pështjellohet sa herë që lavdërojmë Perëndinë 
në ato kohë kur duhet të kemi frikë dhe të ankohemi. Në fakt, ai 
mundet nga lavdërimi dhe falenderimi.

Lavdërimi është një armë e fuqishme. Ai shpall se mund të 
besosh tek Perëndia dhe se je plotësisht i varur prej Tij. Mos prit të 
thuash fjalë shprese pasi situata jote të ndryshojë. Më lejo ta them 
sa më qartë të mundem: Pavarësisht se çfarë po ndodh në jetën 
tënde tani, mos lejo asnjë sëmundje, ose problem, ose humbje, 
ose frikë nga telashet e mundshme, të të pengojnë të lavdërosh 
Perëndinë. Zgjidhi me kujdes fjalët e tua, hape gojën tënde dhe 
shpall me guxim që Perëndia është besnik dhe se ti pret që në jetën 
tënde të ndodhë diçka e mirë. 

Romakëve 4:20 thotë se Abrahami “u forcua në besim duke i 
dhënë lavdi Perëndisë”. E njëjta gjë ndodh në jetën tënde kur ti 
thua fjalë lavdërimi – ti bëhesh i fortë dhe përforcohesh në besim 
për të kapërcyer çdo pengesë që ke përpara. Vendose lavdërimin në 
vijën e frontit të jetës tënde!

Thuaj Këtë, Jo Atë 

Kur njerëzit janë plot shpresë, ata presin që t’ju ndodhë diçka e 
mirë, dhe kjo kuptohet nga gjërat që thonë. Ata janë të sigurt se 
në rrethanat e tyre do të ndodhin gjëra të mira, ata janë të gëzuar 
për ndryshimin që po afron, dhe presin një zbulim – dhe ju pëlqen 
të flasin për këtë gjë. Njerëzit plot me shpresë janë optimistë dhe 
të pamposhtur. Ata të japin shoqëri të këndshme. Shpresa është 
ngjitëse! Është një nga dhuratat më të mira që mund t’i jepni 
kujtdo. Përse të mos e shohësh veten si një përhapës të shpresës? 
Është një nga ato gjëra që i duhet jashtë mase shoqërisë sonë sot. 
Më vjen në veçanti keq për adoleshentët dhe të rinjtë e ditëve të 
sotme. Ata kanë nevojë për gjithë inkurajimin e mundshëm! 

Bota, shkollat tona, dhe universitetet tona shpeshherë përcjellin 
mesazhin që Perëndia është një mit, ose maksimumi dikush që nuk 
ka arsye të përmendet dhe as të merret parasysh. Duket sikur bota 
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po mundohet që ta shtyjë Perëndinë në një cep, sikur Ai të ishte 
një gjë e turpshme. Kur isha adoleshente, mbaj mend se Perëndia 
përmendej hapur në të gjitha fushat e jetës. Ai ishte pjesë e bisedës 
së përditshme. I shihnim Dhjetë Urdhërimet në muret e shkollës, 
lutja publike ishte një gjë e zakonshme. Prindërit e mi nuk ishin 
njerëz të perëndishëm, por gjithsesi dëgjoja për Perëndinë në 
shkollë dhe nga fqinjët. Të rinjtë tanë nuk e kanë këtë avantazh 
sot, dhe është e lehtë për ta të mos kenë shpresë. 

Shumë prindër janë tepër të zënë me plotësimin e nevojave dhe 
kanë pak ose aspak kohë për të kaluar me fëmijët e tyre. Stresi 
në familje shpeshherë i provokon prindërit t’i mërzitin fëmijët për 
veshjet e tyre, mënyrën se si mbahen (ose nuk mbahen) flokët e 
tyre, zgjedhjen e miqve, notat, punët e pabëra të shtëpisë dhe plot 
gjëra të tjera të panumërta. Sigurisht që unë besoj se prindërit 
duhet t’i korrigjojnë fëmijët e tyre, por mbase, nëse fëmijët do 
të kishin më tepër shpresë, ata nuk do të kishin nevojë për kaq 
shumë korrigjim! Nëse nuk po e marrin atë, ata dalin çdo ditë nga 
shtëpia pa shpresë dhe do të përballen me pjesën tjetër të botës 
që ka shumë të ngjarë të përforcojë gjendjen e tyre të pashpresë. 
I thuaj të gjithëve njerëzve, në veçanti të rinjve, të sotshëm fjalë 
frymëzuese, inkurajuese, të mbushura me shpresë.

Ndaje mendjen që do të jesh një “llafazan” për shpresën. 
Vendos që të jesh një ndikim pozitiv 
në botë. Ji ai person me të cilin të 
tjerët duan të rrinë. Jetoje jetën 
tënde me besimin dhe shpresën se 
sot do të ndodhë diçka e mirë.

Shtoji Shpresat!

Ajo që do të thuash sot do të përcaktojë më së shumti jetën që 
ti do të jetosh nesër. Mos i lejo presionet e botës dhe gënjeshtrat e 
armikut të të shkurajojnë dhe të të bëjnë të shohësh vetëm gjërat 
negative në jetë. Shiko Fjalën e Perëndisë, qëndro në premtimet e 

Ndaje mendjen që do të 
jesh një “llafazan” për 
shpresën.
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Tij, dhe shtoji gjallërinë situatës tënde.
Çdo fjalë që thua ndikon tek ti, prandaj zgjidh të thuash fjalë 

të shëndetshme, që japin jetë. Lejoji ato fjalë që të shtrojnë rrugën 
nëpër të cilën do të kalosh në çdo situatë të vështirë. Në vend 
që të flasësh për problemet e tua, fillo të flasësh për premtimet e 
Perëndisë, dhe lejoji shpalljet e shpresës të nxisin besimin tënd.

Pra fillo që sot t’i shtosh shpresat. Edhe nëse ndihesh i dobët, 
edhe nëse të duket e pamundur, edhe nëse beteja të ka bërë të 
ndihesh i pasigurt dhe ke frikë, vendose lavdërimin në vijën e 
frontit. Kur ta bësh, do ta kuptosh se Perëndia do të luftojë për 
ty – dhe nuk do të humbasësh kurrësesi.  



K A P I T U L L I  9

VAZHDO PËRPARA

Dhe jo vetëm kaq, por mburremi edhe në shtrëngimet, 
duke ditur që shtrëngimi prodhon durimin, durimi 
përvojën dhe përvoja shpresën. 

Romakëve 5:3-4  

“Lavdia më e madhe në jetë nuk është të mos rrëzohesh 
asnjëherë, por të ngrihesh sa herë që rrëzohesh.”

— Nelson Mandela

Kafshë të ndryshme kanë instikte të ndryshme kur kërcënohen ose 
përballen me frikën. Arinjtë sulmojnë, ketrat kacavarren, antilopat 
vrapojnë, dhe urithët gërrmojnë. Të gjitha këto reagime instiktive 
janë të zakonshme. Por është një kafshë reagimi i të cilës është 
krejt ndryshe: oposumi. Oposumi është një kafshë që nuk sulet, 
nuk kacavarret, nuk ia mbath, as nuk gërrmon. Oposumi ngrin në 
vend. Në vend që të bëhet aktiv, ai bëhet pasiv. Bën si i ngordhur 
– nga ku vjen edhe shprehja “bën si oposumi – bën si i ngordhur” 
– dhe shpreson se do të arrijë diçka duke mos lëvizur.

Kam vënë re se, sa herë që njerëzit janë të lënduar ose të 
frikësuar, ata kthehen në oposumë shpirtërorë. Në vend që të bëhen 
aktivë, ata bëhen pasivë. Kur gjërat vështirësohen, kur përballen me 
dhimbje dhe zhgënjime, ata ngrijnë. Nuk lëvizin më. A të duket 
si diçka e njohur? A të ka ndodhur ndonjëherë të kesh ndenjur 
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në pritje për shkak të një sprove të papritur apo të një zhgënjimi 
shkatërrues? A ke qenë ndonjëherë në një situatë ku nuk di se çfarë 
të bësh, prandaj nuk bën asgjë?

Nëse je përballur me një dhimbje që të ka ngrirë në vend, nuk 
dua ta anashkaloj dhimbjen tënde. Më beso: kam përjetuar vetë 
plot kohë sprovash që më kanë lënduar aq keq, saqë më është dukur 
se nuk mund të ecja më përpara. E kuptoj se çfarë po përjeton, 

sepse edhe unë jam paralizuar nga 
vështirësitë. Por dua të të inkurajoj që, 
në mes të dhimbjes tënde, ndonjëherë 
gjëja më e mirë që mund të bësh është 
të ecësh përpara.

Mbase nuk i ke ende të gjitha përgjigjet. Mbase je ende i 
tronditur nga rrethanat. Mbase të duket sikur bota është ngushtuar 
rreth teje. Por në mes të atyre vështirësive, nëse do të vazhdosh të 
ecësh, kjo do të të ndihmojë të mos e humbasësh shpresën. Mbase 
tani nuk je në gjendje që të shohësh dritën në fund të tunelit, por 
nëse i hedh shqetësimet e tua mbi Zotin dhe beson se Ai është pranë 
teje në këtë vështirësi, duke ecur me Të do të zbulosh shërimin. Më 
pas, jo vetëm që do të gjesh dritë në fund të tunelit, drita do të 
largojë çdo gjë të errët nga jeta jote. 

E kuptoj se, në varësi të vështirësisë së situatës me të cilën po 
përballesh, do të ketë ditë kur nuk do të duash të bësh asgjë. Me 
humbjen e rëndë vjen edhe një proces natyral i vajtimit që përbëhet 
nga faza të ndryshme. Por duke kaluar nëpër procesin e shërimit, ti 
e di se zgjidhja finale nuk është të izolosh veten dhe ta kalosh jetën 
i paralizuar nga dhimbja. Perëndia do që të vazhdosh të hedhësh 
hapa besimi, të besosh se Ai do të të nxjerrë nga dhimbja në diçka 
më të mirë.

Hapat e njeriut [të mirë] i drejton Zoti, kur atij i 
pëlqejnë rrugët e tij...por kur njeriu rrëzohet, nuk shtrihet 
përtokë, sepse Zoti e mban për dore.

Psalmi 37:23-24

Ndonjëherë gjëja më e 
mirë që mund të bësh 
është të ecësh përpara.
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Privilegji i besimit tek Perëndia është tërësisht i mrekullueshëm. 
Na lejon që të kemi shpresë aty ku duket se nuk ka arsye për të 
shpresuar. Kur duket sikur gjithçka ka humbur, mund të besosh se 
Perëndia do të drejtojë hapat e tua.

Së fundmi kam dëgjuar për një miken time që ka kaluar një 
stërmundim të tmerrshëm me kancerin. Ajo tani është në fund të 
trajtimit të saj dhe gati për të rifilluar jetën e përditshme. Ajo tha: 
“E kam të vështirë ta di se si të vazhdoj përpara, meqë jeta ime nuk 
do të jetë më kurrë si më parë.” Edhe këtë mund ta kuptosh fare 
mirë. Mbase të ka vdekur një i afërm dhe ti nuk mund ta mendosh 
jetën pa atë person. Mund të kesh humbur punën tek e cila ke 
punuar për shumë vite duke menduar se aty do të dilje në pension. 
Po tani? Ji i qetë se, megjithëse ti nuk e di, Perëndia e di. Ai do të 
drejtojë çdo hap tëndin.   

Fuqia e të Ecurit Përpara

Mbaj mend që, pak para se të nisja një konferencë tre ditore, mora 
një lajm të tmerrshëm. Ishte e vështirë të ecja përpara, por e dija se 
duhet ta bëja. E ndjeva Frymën e Shenjtë që më thoshte: “Vazhdo 
të hedhësh një këmbë dhe pastaj tjetrën. Ec përpara!”

Të ecurit përpara nuk ma hoqi dhimbjen dhe zhgënjimin që 
ndieja, por nuk më lejoi që të fundosesha në gropën e dëshpërimit, 
dhe brenda pak javëve situata u zgjidh. Një nga simptomat e 
pjekurisë shpirtërore është disiplina për të plotësuar angazhimet e 
tua, edhe kur përjeton kohë të vështira. Po vuaja, por më duhej të 
vazhdoja shërbimin ndaj të tjerëve që vuanin, dhe duke e bërë këtë, 
Perëndia më shëroi dhe e zgjidhi problemin tim.

Sado e vështirë që është ta kujtosh këtë gjë kur vuan, gjërat 
kalojnë dhe përfundojnë. Pranvera vjen gjithnjë pas dimrit. Dielli 
ndriçon sërish pas stuhisë. Dje kishte re gjithë ditën, dhe në fund 
patëm edhe stuhi të fuqishme dhe rrebeshe shiu, por sot qielli 
është blu dhe dielli shkëlqen. Mendoj se mund ta shohim edhe 
tek modelet natyrore të motit, edhe tek ndryshimet e stinëve, se si 
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gjërat e këqija i hapin gjithnjë rrugën 
gjërave të mira. Nëse sot në jetën 
tënde ka re dhe stuhi, prit me padurim 
diellin që me siguri do të shkëlqejë 

nesër, ose ditën tjetër, ose një ditë pas kësaj. Nuk do të ketë përjetë 
stuhi!

Bibla na jep shembullin e një gruaje të sëmurë (gruaja me 
problemin e hemoragjisë) që çau përmes turmës për të shkuar tek 
Jezusi (shih Markun 5:25-34; Luka 8:43-48). Edhe pse kjo grua 
kishte qenë 12 vite e sëmurë dhe kishte shpenzuar gjithçka që 
kishte nëpër doktorë që nuk kishin mundur ta ndihmonin, ajo nuk 
pranoi të rrinte në vend, të priste me pasivitet që dhimbja e saj të 
largohej. Ajo zgjodhi të lejonte shpresën ta frymëzonte të çante 
përmes çdo vështirësie. Asgjë nuk do ta largonte atë nga Jezusi – as 
turma, as sëmundja, as pritja e gjatë, as dyshimet e saja, as dhimbja 
e saj. Ajo vazhdoi t’i thoshte vetes “Po të prek vetëm rrobën e Tij, 
do të shërohem (shih Mateu 9:21). Ajo vazhdoi të ecte përpara me 
shpresë dhe besim në zemër. 

Mbase ti ke turmat e tua nëpër të cilat duhet t’i kalosh sot. 
Mund të jetë një turmë me mendime negative. Mund të jetë një 
turmë dhimbjeje dhe lëndimi nga e kaluara. Mund të jetë një turmë 
me njerëz jo përkrahës rreth teje. Mund të jetë një turmë stresi 
financiar. Mund të jetë një turmë dhimbjeje trupore. Por nëse i 
tejkalon të gjitha këto gjëra dhe nuk pranon që zhgënjimet e jetës 
të të bllokojnë në shkurajim dhe mjerim, ndryshimi do të vijë. 

Filipianëve 3:13-14, thotë:

Vëllezër, unë, nuk e llogaris veten time se e kam kapur 
[ende], por një gjë po bëj [është frymëzimi im]: duke 
harruar ato që kam lënë pas dhe duke u zgjatur drejt 
atyre që kam përpara, po ndjek pas synimin, drejt 
çmimit [suprem dhe qiellor] të thirrjes së lartme të 
Perëndisë në Krishtin Jezus. (theksi i imi)

Më pëlqen shumë ky fragment i Shkrimit. Pali tha se do të 

Nuk do të ketë përjetë 
stuhi!
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harronte atë që kishte pas – gabimet dhe dhimbjen e të kaluarës së 
tij – dhe do të rendte përpara drejt fatit të tij. Edhe ti mund të bësh 
të njëjtën gjë. Mund t’i kalosh të gjitha ato gjëra që mundohen të të 
pengojnë. Sot mund të refuzosh të kesh një qëndrim prej dështaku. 
Sot mund të refuzosh të “bësh si i ngordhur (si oposumi)”. Mund 
të zgjedhësh të vazhdosh të lëvizësh – mund të zgjedhësh të ecësh 
përpara.

Perëndia Është në Lëvizje

Mbase po e lexon këtë dhe po mendon: “Xhois, nuk e di nëse mund 
të lëviz nga vendi. Po përjetoj diçka me të vërtetë të vështirë, dhe nuk 
më bëhet të hedh asnjë hap tjetër.” Nëse ti ndihesh kështu sot, unë 
të nxis të mos i jepesh këtyre ndjenjave. Nëse duam ta ndjekim 
Perëndinë, ne duhet të vazhdojmë të ecim me besim. Kur studioj 
Fjalën e Perëndisë vërej se si Perëndia është vazhdimisht në lëvizje. 
Jo vetëm kaq, por Ai i bën gjithnjë thirrje popullit të tij të lëvizin...
edhe në rrethanat më të vështira.

Kur izraelitët dolën nga Egjipti, dhe ushtria egjiptiane i 
ndoqi nga pas, duke i bllokuar përballë Detit të Kuq...
Perëndia i tha atyre të ecnin përpara!

Pas 40 vitesh në shkretëtirë, kur bijtë e Izraelit 
erdhën tek Lumi Jordan, jo të sigurt nëse duhet ta 
hynin në Kanaan...Perëndia i tha atyre të ecnin përpara!

Kur ushtria e Izraelit u përball me Jerikon e 
fortifikuar dhe nuk kishin asnjë ide se si ta fitonin 
betejën, ata u udhëzuan që të marshonin rreth qytetit.  
Me fjalë të tjera...Perëndia i tha atyre të ecnin përpara!

Kur populli i Perëndisë hyri në Kanaan, dhe panë që 
toka ishte e banuar nga gjigandët, Perëndia i udhëzoi 
që ta pushtonin vendin...Perëndia i tha atyre që të ecnin 
përpara!
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Në të gjitha këto situata, njerëzit u tunduan të “bënin si të 
ngordhur”. Vështirësitë me të cilat përballeshin i shtynë të 
dëshironin të fshiheshin, në vend që të ngriheshin dhe të ecnin 
përpara. Por në secilin nga rastet, Perëndia i udhëzoi që të ecnin 
përpara dhe të besonin se Ai do t’i nxirrte nga telashet dhe drejt 
fitores. Nëse do të kishin grirë në vend nga frika dhe pasiguria, ata 
nuk do ta kishin përjetuar kurrë bollëkun që Perëndia kishte për 
ta. Edhe pse hera-herës ishte e vështirë, ata zgjodhën të ngriheshin 
dhe të lëviznin. Dhe në fund, u shpërblyen për këtë.

Shembujt biblikë nuk janë vetëm në Dhjatën e Vjetër. Nëse 
lexon regjistrimet e ungjijve për jetën e Jezusit, do të shohësh se 
Ai lëvizte vazhdimisht. Ai nuk ngriu dhe as u bë si i ngordhur 
nga ana shpirtëtore sa herë që u përball me vështirësi. Ai vazhdoi 
të shkonte nga njëri qytet në tjetrin, i vendosur të bënte atë që 
kishte ardhur të bënte në Tokë. Edhe kur njerëzit nuk e pranuan, 
edhe kur farisenjtë u munduan ta zinin ngushtë, edhe kur turmat u 
kthyen kundër tij, Jezusi vazhdoi të ecte.

Unë besoj se, një nga arsyet që Perëndia i mbante gjithnjë në 
lëvizje bijtë e Tij – kundër ushtrive kundërshtare, përtej lumenjve, 
në Tokën e Premtuar – është sepse lëvizja të sjell shpresë. Nëse nuk 
ecën, nuk ke shpresë të arrish në një vend të ri.

Pa lëvizje përpara, nuk ka shpresë për ndryshim!

Hidh Hapin e Bindjes

Një nga mënyrat për të vazhduar përpara është të jesh i bindur ndaj 
Perëndisë – thjesht bëj atë që Ai të drejton të bësh. Hapat që mund 
të të kërkojë Ai të hedhësh mund të jenë të vegjël ose të mëdhenj, 
mund të jenë edhe befasues, por e vetmja mënyrë për të arritur në 
destinacionin e duhur është të ndjekësh Perëndinë.

Vazhdoj të mendoj për izraelitët dhe se si reja e pranisë së 
Perëndisë i drejtoi nëpër shkretëtirë. Reja mbulonte tabernakullin, 
dhe Bibla thotë se kur reja lëvizte, izraelitët udhëtonin, dhe kur 
ndalonte, ata ndalonin. Ata nuk mund ta dinin se kur do të lëvizte, 
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por duhet të qëndronin gati për të lëvizur kur Perëndia lëvizte 
(Numrat 9:16-23). A je gati për këtë? Jam e bindur se ndonjëherë 
nuk donin të lëviznin kur Perëndia i nxiste të lëviznin, por nëse 
donin ta kalonin shkretëtirën, duhet të besonin drejtimin e 
Perëndisë. 

Ne duhet të jetojmë në një gjendje gatishmërie, si ushtarët që 
janë në gatishmëri. Kur ndodh kjo, ushtarët e dinë se mund të 
thërriten në detyrë nga çasti në çast. Kur doktorët kanë dezhurn, 
ata duhet të jenë gati në çdo çast që të shkojnë dhe të kujdesen për 
personin e sëmurë. Nuk ka rëndësi se cilat janë planet e tyre, ose 
çfarë po bëjnë. Kur vjen thirrja, ata nisen. 

Në një prej konferencave të mia po shikoja Biblën gjatë kohës 
së adhurimit, dhe krejt papritur më lindi në zemër që Biblën time 
t’ia jepja një gruaje të veçantë që kishte ndarë dëshiminë e saj me 
mua pak minuta më parë. Pata një ndjenjë të fuqishme që t’ia jepja 
kur të mbaroja predikimin atë mbrëmje. Por duhet ta pranoj: Nuk 
e prisja fare këtë gjë, dhe më pëlqente shumë ajo Bibël; kisha shumë 
shënime në të. Në fakt, ajo Bibël kishte shënimet e shtatë mësimeve 
më të mëdhaja që kisha mësuar në jetë. Por pata ndjesinë e fortë 
që Zoti po më udhëzonte që t’ia jepja asaj. Epo, nuk e di përse 
Perëndia po më kërkonte që të lëvizja në atë drejtim. Mbase kjo gjë 
do ta inkurajonte me të vërtetë atë grua, ose ndoshta thjesht Zoti do 
të provonte nëse unë isha e bindur. Por cilado qoftë arsyeja, duhej 
të bëja një zgjedhje: të lëvizja me bindje, ose mos të bindesha. Në 
atë çast mora vendimin e duhur, por ka pasur raste të tjera kur nuk 
e kam bërë, dhe si përfundim jam penduar për këtë.  

Mënyra e vetme se si mund të jetosh pa pendesë, është të bësh 
gjënë e duhur tani!

Çfarë është ajo që Perëndia të ka vendosur në zemër të bësh? 
A të ka kërkuar që të falësh dikë që të ka lënduar? Të bekosh dikë 
që po vuan? Të ndryshosh një ves të dëmshëm? Të heqësh dorë 
nga një marrëdhënie jo funksionale? Të inkurajosh një mik? Të 
përballesh me një problem? Cilado qoftë ajo që Zoti po të kërkon 
të bësh, mos ngurro asnjë çast më shumë. Lëviz me bindje dhe 
shiko se si Perëndia do të të bekojë në çdo hap që do të hedhësh. 
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Unë e besoj me të vërtetë se mungesa e shpresës vjen nga pasiviteti, 
por shpresa jonë lulëzon kur ne lëvizim në hapat e Perëndisë.

Kohët e fundit kam dëgjuar se, në kuptimin fizik, sa më shumë 
të lëvizësh, aq më shumë je i aftë të lëvizësh, dhe sa më pak lëviz, aq 
më pak je në gjendje të lëvizësh. Nëse njerëzit dalin në pension dhe 
rrinë ulur dhe nuk bëjnë asgjë, shëndeti i tyre fillon të bjerë, dhe 
mund të bëjnë gjithnjë e më pak. Megjithatë, mosha nuk ka rëndësi 
për ata njerëz që mbeten aktivë dhe refuzojnë të heqin dorë nga 
jeta. Gjithashtu, unë besoj se sa më shumë të lëvizim njëkohësisht 
me Perëndinë, aq më e lehtë është ta bësh këtë. Nëse ke qëndruar 
për një kohë të gjatë i ngrirë nga frika, mund të të duhet më tepër 
përpjekje për t’u vënë sërish në lëvizje, por ia vlen ta bësh.  

Nëse e ndjen se duhet të lëvizësh në një drejtim, por nuk je i 
bindur se çfarë po të kërkon Perëndia të bësh dhe ndihesh i bllokuar, 
më lejo të të bëj dy pyetje: (1) Cila ishte gjëja e fundit që ndjeve se 
Perëndia po të kërkonte që ta bëje? (2) A e bëre atë? Ndonjëherë 

Perëndia pret që ne t’i bindemi 
udhëzimit të fundit para se të na japë 
një tjetër udhëzim. Me Perëndinë nuk 
mund t’i kapërcesh hapat – duhet të 
ecësh gjithnjë hap pas hapi. 

Mbase Zoti të ka vendosur në 
zemër të....

• Kthehesh në shkollë.
• Të ndryshosh mënyrën se si flet me partnerin tënd.
• Të kesh një qëndrim të gëzueshëm.
• Të kujdesesh më mirë për veten.
• Të kalosh më tepër kohë me studimin e Fjalës.
• Të fillosh një studim biblik.
• T’i bësh dhuratë një njeriu në nevojë.
• T’i inkurajosh më tepër fëmijët e tu.
• Të bësh punë vullnetare në komunitetin tënd.
• Të shërbesh në kishën tënde.
• Të ndash dëshminë tënde me një mik.

Ndonjëherë Perëndia 
pret që ne t’i bindemi 
udhëzimit të fundit para 
se të na japë një tjetër 
udhëzim.
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Nuk mund t’i kapërcejmë hapat vetëm se nuk na pëlqen 
hapi që na kërkon Perëndia të hedhim për momentin. Çfarë do 
të ndodhte me një kek nëse shtojmë brenda të gjithë përbërësit 
përveç qumështit? Vetëm një hap lamë pa bërë, por ky mjafton 
për ta prishur të gjithë kekun. Të gjitha përpjekjet dhe përbërësit 
tanë do të shkonin dëm nëse vendosim të kapërcejmë një hap në 
procesin e bërjes së kekut.

Për shumë vite Perëndia po më kërkonte të kisha një qëndrim 
më të përulur ndaj bashkëshortit tim, por nuk isha gati për ta hedhur 
këtë hap. I thosha vazhdimisht vetes se nuk mund ta bëja këtë gjë, 
sepse në të kaluarën burrat që janë përpjekur të më kontrollojnë, 
kanë abuzuar me mua. Por, të them të vërtetën, ishte vetëm një 
justifikim për mosbindjen. Kisha ngecur dhe asgjë nuk po lëvizte 
në jetën ose shërbimin tim, sepse kisha lënë një hap pa hedhur. Kur 
më në fund e hodha hapin dhe e ndoqa renë e pranisë së Perëndisë, 
gjëra të mira filluan të më ndodhnin sërish.

Kthehu Majtas, Kthehu Djathtas

Në vitin 1987, Los Angeles Times publikoi historinë e Ed Kenanit, 
një skiatori 53 vjeçar. Kenani ishte një sipërmarrës që i pëlqenin 
skitë dhe po stërvitej që të konkuronte në slalomin gjigand gjatë 
Olimpiadës së ardhshme Dimërore. Por Ed Kenani kishte diçka të 
pazakontë: ai ishte i verbër.

Shtatë vite më parë Kenani kishte humbur shikimin tek njëri 
sy, dhe pastaj tek tjetri. Dy operacione nuk mundën t’i pengonin 
retinat e shkëputura, që lidheshin me gjendjen prej diabetiku, që 
t’ia merrnin shikimin. Përballë kësaj vështirësie të jashtëzakonshme, 
Kenani duhet të bënte një zgjedhje: do të rrinte në errësirë, t’i vinte 
keq për veten, të zemërohej me jetën që nuk e kishte ndihmuar, 
ose mund të vazhdonte të lëvizte. Kenani e mori vendimin e tij 
– gjashtë muaj pasi u verbua, ai shkoi për ski në borë në një të 
tatëpjetë në Vail, Kolorado. “E detyrova veten të shërohesha”, tha 
ai. “Mendova se, nëse mund t’i zbrisja malit me ski, do të bëja çdo 
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gjë që do të doja.”
Në 1983, Kenani fitoi medaljen e arit në slalomin gjigand 

në Garën Alpine të Shoqatës Amerikane të Atletëve të Verbër, e 
mbajtur në Alta, Utah. Në vitet pasuese, ai i shtoi medaljet e tij, 
duke fituar disa medalje ari dhe disa prej argjendi në konkurime 
të ndryshme. As verbëria nuk mundi ta pengonte Ed Kenanin ta 
jetonte në maksimum jetën e tij. 

Kur e pyetën se si ishte e mundur që bënte ski nëpër të tatëpjetat 
e malit dhe manovronte në portat e ndryshme të slalomit të madh, 
Edi shpjegoi se ai kishte një instruktor jo të verbër që bënte ski 
para tij. Me një zë kumbues, guida e tij bërtiste: “Ec, ec, ec!” 
kur duhej që ai ta shtonte shpejtësinë, dhe bërtiste fort “Kthehu 
majtas”, “Kthehu djathtas” kur i afroheshin portave. Dhe Kenanit 
i mjaftonte të ecte përpara dhe të besonte udhëzimin e instruktorit 
të tij. Po ta bënte, do ta përshkonte pistën pa gabime dhe do të 
mbaronte shëndoshë e mirë.1

Ndërkohë që vështirësia me të cilën përballesh tani mund të 
jetë ndryshe nga ajo e Ed Kenanit, ti mund ta kuptosh atë qoftë 
edhe pak. Mbase ti e kupton se çfarë do të thotë të vuash nga 
një humbje e papritur. Mbase e kupton ndjesinë e përballjes me 
një zhgënjim dërrmues. Mbase po përballesh me një diagnozë të 
frikshme. Mbase dikush ose diçka që kujtove se do të ishte gjithnjë 
aty, largohet papritmas. Dhe mbase po i bën vetes tënde pyetjen 
“A të heq dorë tani, apo të gjej mënyrën për të vazhduar përpara?”

Cilado qoftë errësira me të cilën po përballesh, më lejo të të 
kujtoj se nuk je vetëm. Perëndia e shikon se çfarë po përjeton, 
dhe Ai është aty pranë teje. Isaia 30:21 thotë: “Kur do të shkoni 
djathtas ose kur do të shkoni majtas, veshët e tu do të dëgjojnë 
prapa teje një fjalë që do të të thotë: ‘Kjo është rruga, ecni në të!’.” 
Kjo do të thotë se Perëndia ka premtuar të jetë udhëzuesi yt. Edhe 
kur nuk e shikon se ku po shkon, mos ki frikë. Mos rri si oposumi!

Ndonjëherë të lëvizësh do të thotë të ngrihesh nga krevati, të 
pastrosh shtëpinë tënde, ose të shkosh në punë; herë të tjera do 
të thotë të ndjekësh një drejtim specifik të Perëndisë. Sidoqoftë, 
e thjeshtë apo e vështirë, Perëndia do që ne të jemi aktivë që të 
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mos atrofizohemi nga ana shpirtërore! Perëndia do të të drejtojë 
dhe do ta dëgjosh kur të thotë “Kthehu djathtaaaaaaaas”, “Kthehu 
majtaaaaaaaas”. Sa më shumë ta përdorësh besimin tënd, aq më 
tepër besim do të kesh! Jezusi tha: “Sepse atij që ka do t’i jepet 
dhe do t’i teprojë, por atij që nuk ka, do t’i merret edhe ajo që ka.” 
(Mateu 25:29). Ai po fliste për besimin që duhet për të ndërrmarë 
veprime, në vend që të fshihesh nga frika. Ec përpara – është një 
nga gjërat më të fuqishme që mund të bësh!

 

Shtoji Shpresat!

Nëse e gjen veten në jetë të bllokuar nga dhimbja, pasiguria, ose 
zhgënjimi, dua të të inkurajoj që të ngrihesh dhe të lëvizësh. Mund 
të mos jetë e lehtë, por ti mund t’ia dalësh. Kalo përmes gjërave që 
të bllokojnë. Vendos të bësh diçka në vend të asgjëje. Ji i bindur 
ndaj asaj që Zoti po të kërkon të bësh. 

Perëndia do që të të shpëtojë nga gropa thithëse e shkurajimit 
dhe mungesës së shpresës! Prandaj bëj përpara dhe shtoji shpresat. 
Edhe sikur të mos e shohësh tani, Perëndia ka një plan të 
mrekullueshëm për jetën tënde. Ti nuk do të vuash përjetë; po të 
pret një e ardhme e ndritshme. Mos u sill për asnjë çast si oposumi.

Prandaj Shkrimi thotë: “Zgjohu, ti që fle, dhe ngrihu prej 
së vdekurish, dhe Krishti do të të ndriçojë”.

Efesianëve 5:14



P J E S A  I I I

SHPRESA DHE LUMTURIA

. . . .

Lum (i bekuar, me fat, i lakmueshëm) ai që ka Perëndinë 
[zbulimin e veçantë të] e Jakobit si ndihmë, shpresa e të 
cilit është tek Zoti, Perëndia i tij.

Psalmi 146:5

Unë lutem që të kesh filluar ta shohësh fuqinë e shpresës dhe që 
të kuptosh se shpresa dhe lumturia jote janë ngushtësisht të lidhura. 
Ti nuk mund të kesh besim pa shpresë, sepse shpresa është një 
pritshmëri optimiste se diçka e mirë do të ndodhë. Jam munduar 
të ushtroj për shumë vite atë që kujtoja se ishte besim, por kisha 
një qëndrim negativ për jetën, dhe kjo nuk është kurrësesi shpresë. 

Gjithashtu, në pjesën më të madhe të kohës nuk isha e lumtur, 
edhe pse isha e krishterë, kisha një familje të mrekullueshme, dhe 
isha në shërbim me kohë të plotë. Nuk e kuptoja se çfarë nuk 
shkonte dhe bëra gabimin që bëjmë shumica prej nesh, që është 
të mendojmë se, nëse “gjërat” do të ndryshonin, atëhere mund 
të jemi të lumtur. Po mundohesha të përdorja besimin tim për ta 
bërë Perëndinë t’i ndryshonte gjërat, por nuk arrija të kuptoja se 
Ai donte që të më ndryshonte mua më tepër nga ç’donte që të 
ndryshonte rrethanat e mia.

Ai donte që të mësoja të isha e lumtur në çdo situatë, dhe kjo 



J E P I  K R A H Ë  S H P R E S Ë S100

është e mundur vetëm nëse marrim vendimin për të pasur shpresë 
– që të jetojmë me pritshmërinë e lumtur se diçka e mirë do të na 
ndodhë së shpejti, do të ndodhë nëpërmjet nesh, dhe kudo rreth 
nesh. 

Sikurse e përmenda, këtë libër po e quaj “Libri i Lumtur”! Unë 
besoj me të vërtetë se, nëse parimet e këtyre faqeve zbatohen në 
jetën tënde, ato do të çlirojnë çdo gëzim të mbyllur që nuk ka 
mundur të dalë deri tani.

Thuaj vazhdimisht: “Diçka e mirë do të më ndodhë sot” dhe 
“Diçka e mirë do të ndodhë nëpërmjet meje sot.”



K A P I T U L L I  1 0

KËRKO TË MIRËN NË GJITHÇKA

“Sepse unë i njoh mendimet që kam për ju”, thotë Zoti, 
“mendime paqeje dhe jo të së keqes, për t’ju dhënë një të 
ardhme dhe një shpresë.”

Jeremia 29:11  

“Nuk mendoj për gjithë mjerimin, por për gjithë 
bukurinë që ka mbetur.”

— Ana Franku

Tregohet historia e tre burrave që filluan të bënin një punë disi 
të pazakontë. Këta burra ishin thjesht punëtorë që ishin punësuar 
për të ndihmuar në ndërtimin e katedrales madhështore të Londrës 
ku punimet kishin filluar tashmë. Kjo katedrale ishte projektuar 
nga arkitekti me famë Sër Kristofer Ren dhe pritej që të ishte 
një kryevepër arkitekturore. Ndërsa shkruante për katedralen që 
po ndërtohej, një gazetar nga Londra i bëri secilit prej këtyre tre 
burrave këtë pyetje të thjeshtë: “Çfarë po bën këtu?”  Burri i parë 
iu përgjigj: “Po latoj gurë për 10 shilinga në ditë.” Burri i dytë iu 
përgjigj: “Po harxhoj 10 orë të ditës për këtë punë.” Por burri i 
tretë dha një përgjigje ndryshe nga të dy këta bashkë: “Po ndihmoj 
Sër Kristofer Renin të ndërtojë një nga katedralet më të mëdhaja 
të Londrës.”1

A nuk është e mahnitshme se si qëndrimi yt mund të ndikojë tek 
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këndvështrimi yt për jetën? Ajo që ti zgjedh të besosh ka rëndësi. 
Punëtori i parë besonte se paraja ishte gjëja kryesore. Kur e pyetën 
për punën e tij, gjëja e parë për të cilën foli ishte sa shumë (ose sa pak) 
fitonte. Punëtori i dytë besonte se koha ishte më e rëndësishmja. 
Kur i kërkuan që të përshkruante atë që bënte, natyrshëm ai foli 
për orët e shumta që kalonte në punë. Por punëtori i tretë vendosi 
të mos shikonte paratë që fitonte dhe kohën që harxhonte. Ai nuk 
e shihte këtë projekt thjesht si punë. Ai e shihte si një mundësi 
të mrekullueshme – një mundësi për të ndërtuar një katedrale të 
madhe. Ai shihte më të mirën tek kjo situatë, dhe kjo e bënte të 
emocionohej dhe gëzohej për punën që e priste.

Unë besoj se një nga gjërat më të vyera që mund të bësh, në 
mënyrë që të kesh një jetë të mbushur me shpresë, të gëzuar dhe 
fitimtare, është të besosh më të mirën në çdo situatë. Kjo nuk 
është gjithnjë e lehtë për t’u bërë. Është e natyrshme që të gjesh 
të meta dhe të fajësosh – mishi ynë e bën automatikisht këtë. Por 

zgjedhja më e mirë është të shohësh 
dhe të besosh. Është një vendim që ti 
e merr për të ndryshuar një gjendje të 
jetës tënde nga negative në pozitive. 
Në vend që të supozosh më të keqen, 
beso më të mirën.

Beso më të mirën për bashkëpunëtorin tënd. Beso më të mirën 
për kishën tënde. Beso më të mirën për bashkëshortin tënd. Beso 
më të mirën për shëndetin tënd. Beso më të mirën për fëmijët e tu. 
Beso më të mirën për të ardhmen tënde. Do të habiteshe se sa do të 
ndryshonte i gjithë këndvështrimi yt për jetën vetëm duke besuar 
më të mirën për njerëzit dhe situatat e jetës tënde.

Jezusi na dha një urdhërim të ri që thotë se duhet ta duam njëri 
tjetrin ashtu si Ai na deshi. Fjala e Perëndisë na mëson se dashuria 
beson gjithnjë më të mirën (1 Korintasve 13:7). Në fakt, Shkrimi 
thotë se dashuria është “gjithnjë gati të besojë më të mirën” për 
këdo. Ndaje çdo ditë mendjen që të besosh më të mirën gjatë gjithë 
ditës. Unë mendoj se është diçka që duhet ta bësh me dashje!  

Mund të jesh si dy punëtorët e parë që shkonin çdo ditë në 

Në vend që të supozosh 
më të keqen, beso më të 
mirën.
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punë për të punuar dhe shikonin vetëm një pagesë të vogël dhe 
ditën e gjatë që i priste. Ata kishin qëndrime jo frymëzuese dhe një 
këndvështrim të turbullt për jetën. Ose mund të jesh si punëtori i 
tretë që pa mundësinë në vend të detyrimit. Ai besonte se ajo që po 
bënte ishte e rëndësishme, dhe ishte çdo ditë i gëzuar për detyrën 
e tij. Është thjesht çështje këndvështrimi. Që të tre bënin të njëjtën 
punë, por vetëm njëri e shijonte me të vërtetë. 

Sa herë që mendoj se është e vështirë të jem optimiste për atë që 
po bëj, e gjej shumë të dobishme të kujtoj se po i shërbej Krishtit. 

Dhe çdo gjë që të bëni, bëjeni prej shpirtit (nga shpirti), 
si [diçka e bërë] për Zotin dhe jo për njerëzit, 

duke ditur [me siguri të plotë] se nga Zoti [dhe jo 
nga njerëzit] do të merrni shpërblimin [e vërtetë] e 
trashëgimisë, sepse ju i shërbeni [Atij] Zotit Krishtit.

Kolosianëve 3:23-24

Një Qëndrim me Shpresë

Shpresa dhe cinizmi nuk mund të bashkë-ekzistojnë. Për këtë arsye 
është me rëndësi të besosh më të mirën për njerëzit e jetës tënde 
dhe për detyrat me të cilat përballesh ditë pas dite – kur e bën këtë, 
shpresa lulëzon dhe cinizmi vdes. Nëse do t’i thuash lamtumirë 
frymës kritike dhe qëndrimit ankues, do të zbulosh një nivel të 
ri emocionues të gëzimit. Do të fillosh t’i vlerësosh njerëzit që 
dikur i merrje si të mirëqënë, dhe do të fillosh t’i shohësh detyrat 
e përditshme si mundësi dhe jo detyrime. Është e mrekullueshme 
se si një ndryshim i vogël i këndvështrimit – zgjedhja e një 
këndvështrimi të mirë – mund të të ndryshojë jetën. 

Shumica e njerëzve që janë jo të lumtur në jetë, nuk janë të 
lumtur sepse janë përqëndruar tek gjërat jo të lumtura. Ata shohin 
më të keqen tek njerëzit, ata flasin për gjithçka që nuk shkon mirë 
në jetë, dhe në përgjithësi kanë një prirje negative. Por shpresa bën 
të kundërtën – shpresa shikon më të mirën, jo më të keqen.  
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Prandaj shpresa sjell lumturi. Kur 
ti pret që Perëndia të bëjë diçka të 
mirë, nuk ka se si të mos jesh i lumtur. 
Shumë njerëz që janë të shkurajuar 

dhe të shqetësuar në jetë, ndihen ashtu vetëm sepse nuk presin që 
të ndodhë diçka e mirë.

Në vitet e hershme të jetës sime më kanë ndodhur shumë gjëra 
tragjikisht të dhimbshme dhe abuzive, dhe për këtë arsye nuk e 
kam ditur kurrë se çfarë do të thotë të jesh e lumtur. Në moshën 23 
vjeçare u martova me Dejvin, dhe disa javë më pas mbaj mend që 
më pyeti: “Çfarë problemi ke? Përse je kaq pesimiste për gjithçka?” 
I thashë atij: “Epo, nëse nuk pret që të ndodhë diçka e mirë, nuk 
do të zhgënjehesh kur mos të ndodhë.” A mund të imagjinosh 
dikë të shprehet kështu? Po ja që e thashë, dhe në atë kohë të jetës 
sime e kisha seriozisht.  

Ato fjalë ishin bërë filozofia e jetës sime. Mendova se, po të 
mos prisja që të ndodhte diçka e mirë, po e mbroja veten nga 
lëndimi dhe zhgënjimi. Arrija ta pikasja negativen në pothuajse 
çdo situatë, sepse këtë isha mësuar të përjetoja. Fatmirësisht, me 
kalimin e viteve, Perëndia më ka mësuar shumë rreth shpresës. Ai 
e ka ndryshuar qëndrimin tim dhe më ka treguar sa e rëndësishme 
është që ta mbaj mendjen të ngulitur tek Ai dhe tek Fjala e Tij. 
Nuk jam më një njeri që pret të ndodhin gjëra të këqija. Unë e bëj 
atë që po të nxis ty të bësh. Unë kërkoj dhe pres qëllimisht gjërat 
e mira. Po ashtu, gjej kohë për të rinumëruar rregullisht gjithçka 
të mirë që kam vënë re se Perëndia ka bërë për mua dhe nëpërmjet 
meje. Sa më shumë e vëren mirësinë e Perëndisë, aq më shumë do 
të jetosh çdo ditë me gëzim dhe me shpresë.

Shpresa ka shumë lidhje me qëndrimin. Dhe unë mendoj se, 
me ndihmën e Peëndisë, ti dhe unë mund të kemi një qëndrim 
optimist për gjithçka që ndodh në jetë....pavarësisht se cila është 
situata. Nëse do të jesh një person i mbushur me shpresë dhe 
lumturi, pavarësisht se çfarë ndodh gjatë ditës tënde, zgjidh t’i 
besosh Perëndisë dhe ki një këndvështrim optimist, duke besuar 
më të mirën në çdo situatë.

Shpresa shikon më të 
mirën, jo më të keqen.
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• Nëse fëmija yt zgjohet i ftohur dhe nuk mund të shkojë 
në shkollë, zgjidh të kesh një këndvështrim optimist. 
Falenderoje Perëndinë që është vetëm një e ftohtë dhe jo 
diçka më e keqe.

• Nëse pikon lavamani dhe e lag të gjithë dyshemenë e 
kuzhinës, falenderoje Perëndinë që ishe në shtëpi kur 
ndodhi kjo gjë, dhe e kape para se të shkaktonte dëme edhe 
më të mëdhaja. 

• Nëse pastrimi kimik prish një nga veshjet e tua, zgjidh 
të mbash një qëndrim optimist. Tani e ke një arsye që të 
dalësh për psonisje.

• Nëse e humb punën tënde, zgjidh të jesh optimist. Tani ke 
mundësinë të gjesh diçka më të mirë.

Pavarësisht nga sfida e papritur apo 
shqetësimi me të cilin po përballesh, 
vendos që më përpara se nuk do ta 
lejosh të ta rrëmbejë gëzimin. Të 
qënit jo i lumtur nuk bën gjë tjetër 
veçse të bën të mjerë, prandaj mos 
harxho kohë me të. Mos lejo që 
ngjarjet e përditshme të jetës tënde 
të përcaktojnë se çfarë lloj jete do të 
jetosh. Zgjidh të buzëqeshësh edhe në mes të rrethanave irrituese, 
dhe mos prano të lejosh që një bllokim i parëndësishëm në trafik, 
ose një ditë e keqe në parukeri, të të pengojnë të shijosh jetën.

 

Diademë në Vend të Hirit

Ti mund të shohësh më të mirën në çdo situatë dhe të mbash një 
këndvështrim optimist vetëm për shkak të premtimeve që gjenden 
në Fjalën e Perëndisë. Tek Romakëve 8:28, apostulli Pal thotë: 
“Dhe ne e dimë se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për 
ata që e duan Perëndinë, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të 

Pavarësisht nga sfida e 
papritur ose shqetësimi 
me të cilin po përballesh, 
vendos që më përpara 
se nuk do ta lejosh të ta 
rrëmbejë gëzimin.
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tij.”  Shiko se si vargu nuk thotë se Perëndia bën që disa gjëra të 
bashkëveprojnë për të mirë; ai thotë të gjitha gjërat. Çdo situatë, 
çdo përballje, çdo sprovë, çdo shqetësim – Perëndia do t’i kthejë të 
gjitha për të mirë.

Perëndia mund të marrë gjërat më të vështira që ke kaluar dhe 
t’i përdorë për të mirën tënde. Isaia 61:3 thotë se ai do të të japë 
një “diademë në vend të hirit”, dhe “vajin e gëzimit në vend të 
zisë”. Nuk është Perëndia shkaktari i problemit që përjetove ti, 
por Ai mund t’i shërojë plagët e tua dhe ta përdorë atë që ti ke 
përjetuar për të arritur diçka të bukur – për jetën tënde dhe për të 
tjerët.

Unë kam zbuluar personalisht se, kur besoj se Perëndia do të 
bëjë diçka të mirë me çdo dilemë që po përjetoj tani, kjo në fakt më 
ndihmon që ta kapërcej atë me një qëndrim plot shpresë. Është një 
premtim i mrekullueshëm që e kam parë të funksionojë herë pas 
here ashtu siç premtoi Perëndia. Funksionoi për mua kur vuaja nga 
kanceri i gjirit, në kapërcimin e abuzimit seksual kur isha fëmijë, 
kur miqtë tek të cilët besoja m’u kthyen kundër, dhe në situata të 
tjera të panumërta. Pavarësisht se çfarë po përjeton tani, beso dhe 
thuaj: “Perëndia do t’i kthejë të gjitha për mirë” dhe humori do të 
të ngrihet. 

Shijoje Pritjen

Nëse do të të pyesja: “Cila është një nga kohët më të vështira 
për të qenë i lumtur dhe me shpresë?” – ka shumë mundësi që të 
më thuash se është kur pret që Perëndia t’i përgjigjet lutjes tënde 
ose të të plotësojë një nevojë. Mund të jetë edhe kur po pret në 
trafik, ose po pret që partneri yt të bëhet gati për të shkuar diku 
me ty, dhe jeni vonë. Mbase është kur je duke pritur radhën në 
ushqimore dhe kasieri është i ri dhe e zgjat më tepër kontrollin e 
ushqimeve. Mund të jetë edhe kur pret që të ndryshojnë ata njerëz 
për të cilët je lutur, ose që të ndodhin ndryshime në veset të cilat 
të mundojnë. Nuk është kurrë e lehtë të presësh, por është diçka 
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që ne të gjithë duhet ta bëjmë herë 
pas here në jetët tona. Kam njohur 
shumë njerëz që, ndërkohë që presin, 
e humbin të gjithë paqen dhe gëzimin. 
Një nga këta njerëz e njoh shumë 
mirë, sepse ai person jam unë! Fatmirësisht, me kalimin e viteve 
jam përmirësuar, por vazhdoj të mësoj se si “të pres mirë”.  

Unë besoj se gëzimin e Zotit mund ta përjetojmë edhe në kohët 
e pritjes. Gjithçka varet nga mënyra se si zgjedhim të presim. Isaia 
40:31 thotë: “Por ata që shpresojnë [që presin, kërkojnë, shpresojnë 
tek Ai] te Zoti fitojnë forca të reja...”. Ti mund të forcohesh gjatë 
procesit të pritjes, por vetëm nëse pret me shpresë – duke pritur, 
kërkuar, dhe shpresuar tek Ai. Nuk do të fitosh gjë duke qenë i 
shqetësuar, i paduruar dhe i mjeruar ndërkohë që pret Perëndinë. 
Por nëse do të kesh një qëndrim pritshmërie dhe shprese, koha e 
pritjes mund të jetë një kohë e rëndësishme në jetën tënde. Edhe 
kur presim radhën tek dyqani i ushqimores, ne mund të zgjedhim 
të besojmë më të mirën dhe të besojmë se koha jonë është në 
duart e Perëndisë, sikurse thotë Shkrimi. Mbase Perëndia po na 
mbron nga ndonjë aksident duke vonuar nisjen tonë, ose ndoshta 
po përdor disiplinën e “vonesës hyjnore” për të na ndihmuar të 
piqemi shpirtërisht.

Mbase po lutesh dhe po pret përmbushje financiare, një shërim 
fizik dhe emocional, një partner, një mundësi karriere, ose që fëmija 
të të kthehet në shtëpi. Çfarëdo qoftë, nëse do të besosh më të 
mirën, kjo pritje mund të të sjellë gëzim...edhe para se ta marrësh 
atë. Njëlloj si ai djali i vogël:

Një burrë shkoi një pasdite të shihte lojën e bejsbollit 
të Ligës së Fëmijëve. Ai pyeti një nga djemtë e ulur se 
cili ishte rezultati. Djali iu përgjigj: 18 me zero – jemi 
mbrapa.

Djalosh, i tha spektatori,  – vë bast se je i shkurajuar.
Përse të jem i shkurajuar, - u përgjigj djali i vogël. 

Lojtarit tonë nuk i është dhënë ende rasti që të gjuajë.2

Gëzimin e Zotit mund 
ta përjetojmë edhe në 
kohët e pritjes.
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Më pëlqen kjo histori e thjeshtë dhe shpresa e këtij djali të 
vogël. Ideja është se ky lojtar i vogël duhet të ishte i shqetësuar 
dhe i shkurajuar. Skuadra e tij po dërrmohej, dhe ishte ende pjesa 
e parë. Gjërat nuk premtojnë për mirë ndërkohë që ai dhe shokët e 
skuadrës së tij presin që lojtari i tyre të gjuajë.

Por në vend që të ishte pesimist dhe i shkurajuar për ecurinë e 
gjërave gjatë procesit të pritjes, ky lojtar i vogël i bejsbollit zgjodhi 
të kishte një qëndrim ndryshe. Ai besonte më të mirën, duke 
menduar se skuadra e tij do të shënonte më tepër se 18 herë deri 
në fund të periudhës së tij të pritjes. Në vend që të shkurajohej nga 
pritja, ai u gëzua.

Nëse sot je duke pritur diçka, mos e lejo pamjen e jashtshme 
të të rrëmbejë shpresën dhe të copëtojë gëzimin tënd. Mbase nuk 
duket sikur marrëdhënia mund të rregullohet, mbase nuk duket se 
financat do të vijnë, mbase nuk duket se kushtet do të ndryshojnë, 
mbase nuk duket se gjërat do të zgjidhen – por në vend që të 
shkurajohesh ndërkohë që pret, gëzohu.  

Nuk të ka ardhur ende radha të 
gjuash. Beso më të mirën. Beso se 
Perëndia do të sigurojë me saktësi atë 
që të duhet pikërisht në çastin kur do 
të të duhet. Nëse do të vendosësh të 
besosh më mirën, që para se të shohësh 

rezultatet, kohët e pritjes mund të jenë një periudhë ngazëllyese 
me pritje plot shpresë.

“Si” të Besosh më të Mirën

1 Korintasve 13:7 thotë se “dashuria...i duron të gjitha, i beson të 
gjitha, i shpreson të gjitha, mban çdo gjë” – ajo është gati të besojë 
më të mirën për çdo person, shpresat e saj nuk veniten pavarësisht 
rrethanave, dhe i duron të gjitha [pa u ligështuar]. Çfarë vargu i 
mrekullueshëm – dashuria gjithnjë beson më të mirën për njerëzit 
dhe nuk heq dorë kurrë nga shpresa. A nuk do të ishte kjo një mënyrë 

Në vend që të 
shkurajohesh ndërkohë 
që pret, gëzohu.
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madhështore për të jetuar? A je gati të besosh më të mirën për çdo 
person dhe të kesh një shprese që nuk venitet pavarësisht rrethanave? 
Epo, kjo është ajo lloj jete e mbushur me gëzim, dhe plot shpresë, 
që Perëndia dëshiron që ti të jetosh.

Nëse nuk ke arritur të besosh më të mirën për një ose më tepër 
njerëz në jetën tënde, kjo të lëndon ty më shumë sesa i lëndon 
ata. Sot mund të jetë dita për t’i 
thënë lamtumirë qëndrimit cinik dhe 
tungjatjeta shpresës.  Ja disa mënyra 
praktike për ta bërë këtë.

Shiko më nga afër

• Kërkoji Perëndisë të të tregojë diçka të mirë për atë person, 
dhe gjeje kohën për ta vëzhguar më nga afër se kurrë. Ti 
tashmë e di atë që nuk të pëlqen; zbulo diçka që të pëlqen. 

• Në vend që të “gjesh fajet”, provo “të gjesh gjërat e 
pëlqyera”. Gjej një gjë të mirë tek ai person – mbase diçka 
që nuk e ke parë në të kaluarën. Në vend që të shohësh 
problemet e tij, shiko potencialin e tij. 

Imagjino të Mirën

• Shumë herë ne imagjinojmë më të keqen për një njeri. Ai 
person do të më zhgënjejë, do të më lëndojë me dashje, e di se 
një ditë do të më lërë. Por në vend që të supozosh më të 
keqen, shpreso gjithnjë më të mirën. Ai person mund të 
ketë vepruar keq në të kaluarën, por ka mundësi që të ketë 
mësuar nga gabimet e tij. Mendo që ai do të të bekojë dhe 
do të të mahnisë dhe më pas jepi mundësinë për ta bërë 
këtë. 

Sot është dita për t’i thënë 
lamtumirë qëndrimit cinik 
dhe tungjatjeta shpresës.
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Shikoji Njerëzit me Sytë e Perëndisë

• Ka një ndryshim të madh ndërmjet mënyrës se si i sheh 
Perëndia njerëzit, dhe mënyrës se si ne i shohim njerëzit. 
Për shembull, kur turmat shkonin të takonin Jezusin, 
dishepujt i shikonin si një angari, por Jezusi i shihte ata me 
dhembshuri. Kërkoji Zotit të të hapë sytë që t’i shohësh 
njerëzit në mënyrën që Ai i shikon ata – me sy dashurie, 
mirëkuptimi dhe dhembshurie.

Ki Mendësinë “Unë Shpresoj”
në Vend të mendësisë “Unë e urrej”

• Kjo kërkon praktikë, por është një ushtrim argëtues. Fillo 
të shpresosh në gjërat e mira tek një person në vend që 
të urresh gjërat e tij të bezdisshme. Shprehe me fjalë 
shpresën. Mundohu të thuash gjëra si: “Shpresoj që kjo 
të funksionojë”, “Shpresoj të kesh të drejtë” dhe “Kam 
shpresa për marrëdhënien tonë”, në vend të “E kam vdekje 
të zë miqësi të reja” “E urrej të merrem me atë person”, 
ose “Nuk e duroj dot kur flet ashtu”.

Këto janë hapa të mira fillestare, por nuk përbëjnë një listë 
gjithëpërfshirëse. Nëse do ta dish me të vërtetë se si të jesh 
i mbushur me shpresë, dhe të besosh më të mirën për të tjerët 
dhe për rrethanat e jetës tënde, studjo shembullin e Jezusit. Lexo 
Ungjijtë dhe shiko se si Jezusi shërbeu, shëroi, inkurajoi, mësoi dhe 
deshi. Jo vetëm që Jezusi që donte më të mirën për njerëzit, Ai po 

ashtu shihte më të mirën tek ata. 
Çfarë shembulli i madh për t’ju 

ndjekur. A nuk je i gëzuar që Jezusi 
pa më të mirën tek ti? Ai pa diçka që ia 
vlente të shpëtohej! Ti dhe unë mund 
të marrim vendimin për të bërë të 

njëjtën gjë me njerëzit e tjerë. Le të fillojmë sot!

Jo vetëm që Jezusi që 
donte më të mirën për 
njerëzit, Ai po ashtu shihte 
më të mirën tek ata.
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Shtoji Shpresat!

Gëzimi vjen kur ti shikon dhe beson më të mirën. Njëlloj sikur të 
jesh një nxjerrës ari që beson se së shpejti do të bëhet i pasur. Kur 
i përball njerëzit dhe rrethanat e jetës tënde me një qëndrim plot 
shpresë, me siguri do të gjesh diçka të mirë.

Mos i lejo shqetësimet e ditës të ta rrëmbejnë gëzimin. Ji aq 
optimist sa t’i kalosh me buzëqeshje shqetësimet e përditshme. Dhe 
nëse po përballesh me diçka më të madhe sesa një shqetësim i vogël, 
mos harro se Perëndia premton që t’i bëjë gjërat të bashkëveprojnë 
për të mirë. Prandaj fillo të shpresosh. Sot do të të ndodhin gjëra të 
mira...edhe nesër...dhe një ditë më vonë. Mjafton që ti t’i presësh 
ato. 
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ROBËR TË SHPRESËS

Kthehuni në fortesë [e sigurisë dhe begatisë], o ju robër të 
shpresës! Pikërisht sot unë deklaroj se do të të jap dyfishin. 

Zakaria 9:12

“Shpresa është ëndrra e njeriut të gjallë.”
— Aristoteli

Kam dëgjuar një histori lidhur me sistemin shkollor në një qytet 
të madh që kishte një program special, i cili shërbente për t’i 
ndihmuar nxënësit të ndiqnin mësimet e tyre gjatë qëndrimeve të 
gjata në spitalet e qytetit. Një ditë një mësueseje që po punonte 
me programin i erdhi një telefonatë rutinë, ku i kërkonin që t’i 
çonte një detyrë shtëpie një fëmije të caktuar. Ajo foli shkurtimisht 
me mësuesen e fëmijës dhe shënoi emrin dhe numrin e dhomës 
së fëmijës. “Tani në shkollë po mësojmë emrat dhe ndajfoljet”, i 
shpjegoi mësuesja. “Do t’ju isha mirënjohëse nëse do ta ndihmonit 
t’i kuptojë këto koncepte, në mënyrë që të mos mbetet shumë 
mbrapa me mësime.”

Atë mbrëmje vonë, mësuesja që punonte me programin e 
spitalit shkoi të takonte djalin. Megjithatë, para se t’i jepte detyrën, 
askush nuk u kujtua t’i thoshte se sa keq ishte djegur djali ose 
sa shumë dhimbje kishte. E shqetësuar nga pamja e nxënësit që 
vuante, mësuesja e sikletosur mezi i nxirrte fjalët “Më ka dërguar 
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shkolla jote të të ndihmoj me emrat dhe ndajfoljet”. Kur u largua 
atë natë nga spitali ajo mendoi se kishte bërë shumë pak punë.

Por ditën tjetër, kur u kthye në spital, një infermiere vrapoi 
tek ajo dhe e pyeti “Çfarë i bëre atij djalit?” Duke menduar se 
kishte bërë diçka të gabuar, mësuesja filloi të kërkonte ndjesë. “Jo, 
jo”, tha infermierja e entuziazmuar. Nuk po e kupton atë që po të 
them. Ne kemi qenë të shqetësuar për djalin e vogël, por që nga 
dita e djeshme ai ka ndryshuar plotësisht qëndrim. Ai po lufton dhe 
po reagon ndaj mjekimit. Duket sikur ka vendosur të jetojë.”

Dy javë më pas djali shpjegoi se çfarë kishte ndodhur. Para se 
mësuesja e caktuar të mbërrinte në spital, ai kishte hequr plotësisht 
dorë nga shpresa. Por gjithçka ndryshoi kur ajo erdhi në dhomën e 
spitalit. Ai kuptoi diçka të thjeshtë dhe e shpjegoi në këtë mënyrë. 
“Nuk do të dërgonin një mësuese që t’i shpjegonte emrat dhe 
ndajfoljet një djali të vdekur, apo jo?1

Fuqia e shpresës është e jashtëzakonshme. I bllokuar në një 
dhomë spitali, i rrethuar nga sëmundje, shkurajim dhe lajme të 
këqija, djali ishte gati të hiqte dorë. Por vetëm një mësuese e 
gjindshme dhe një detyrë shtëpie i solli shpresë të mjaftueshme 
për të ndryshuar këndvështrimin për jetën dhe për t’i dhënë arsye 
për të jetuar. Nëse një person mund të sjellë kaq shumë shpresë, 
imagjino se çfarë do të ndodhte nëse do ta rrethoje vazhdimisht 
veten me njerëz të tillë. Çfarë mund të bënin pesë njerëz, ose 10 
njerëz, ose 20 njerëz të tillë?  

Mendo se si do të ishte jeta jote me këtë gjë. E vërteta është: 
Ti do të ndikohesh thellësisht nga ajo që është rreth teje. Nëse 
do ta mbushësh jetën tënde me njerëz, ngjarje dhe veprimtari që 
e shtojnë shpresën, atëhere do të jesh i mbushur me shpresë dhe 
optimizëm. Por nëse do ta mbushësh jetën me njerëz pa shpresë dhe 
do të zgjedhësh të marrësh pjesë në veprimtari që janë shkurajuese 
dhe negative, ti do të jesh vazhdimisht i shqetësuar, i mjerë. Është 
thjesht çështje e asaj që do të zgjedhësh përreth vetes tënde çdo 
ditë.

Kjo nuk do të thotë se ne mund ta shmangim të gjithë 
negativitetin e jetës. Disa nga gjërat që na rrethojnë nuk janë 
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domosdoshmërisht zgjedhja jonë, por ne mund të bëjmë zgjedhjet 
më të mira të mundshme. 

Shpresë që të Rrethon

Zakaria 9:12 përdor një shprehje interesante kur i referohet 
marrëdhënies tonë me shpresën. Në këtë varg të Shkrimit, Perëndia i 
quan njerëzit e tij “robër të shpresës”. Ai thotë: “Kthehuni në fortesë 
[e sigurisë dhe begatisë], o ju robër të shpresës....” (theksi i imi). 

Më pëlqen ky përshkrim  - “robër të shpresës”. Pa mendoje 
pak. Nëse je një rob i shpresës, ti nuk ke mundësi zgjedhjeje: Nuk 
mund të jesh pesimist, nuk mund të shqetësohesh, nuk mund të 
jesh pa shpresë. Kur kohët janë të vështira, dhe kur përballesh me 
zhgënjime, shpresa që të rrethon do të të bëjë të ngrihesh lart me 
besim. Gjithçka rreth teje po të thotë se Perëndia mund ta gjejë 
rrugëzgjidhjen, dhe kur kjo gjë të ndodhë, diçka do ta ngacmojë 
shpirtin tënd. Ti do të marrësh guximin të besosh dhe të shpallësh: 
“Sot do të më ndodhin gjëra të mira mua, dhe nëpërmjet meje!”

Titulli i parë që kisha zgjedhur për këtë libër ishte “Robër të 
shpresës”, por kishim merakun se njerëzit nuk do ta kuptonin pa 
një shpjegim, prandaj vendosëm për “Jepi krahë shpresës”! Është 
mirë të kesh aq shumë shpresë, saqë të duket sikur je i burgosur i 
saj. A je gati ta jetosh jetën tënde në një burg shprese?

Perëndia do që të burgosemi në shpresë, dhe të besojmë se Ai 
mund të ndryshojë atë që duhet ndryshuar. Shpresa jonë është tek 
Perëndia! Ai mund të bëjë gjithçka! Pavarësisht se si ndihesh, apo 
se si janë gjërat, ne besojmë se Perëndia po punon që ne të shohim 
ndryshime pozitive në kohën e duhur. Për këtë ekziston shpresa 
dhe prej saj nuk duhet hequr dorë. Kur të të mbarojë litari – kur 
forca jote të venitet dhe të mbarojë – historia nuk ka përfunduar. 
Forca e Perëndisë nuk ka kufi. Forca e Tij është e pashtershme. 
Nëse do të këmbëngulësh në shpresë, nuk do të humbasësh...sepse 
Perëndia nuk mund të humbasë. Meqë Perëndia është me ty, fitorja 
është e sigurt. 
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Shumë vite më parë Perëndia më thirri që të kryej shërbimin 
tim, por duhet të jem e sinqertë me ty dhe të them se suksesi nuk 
erdhi brenda natës. Këtu përfshihet një punë shumë e madhe, dhe 
ka patur shumë netë kur kam pyetur veten nëse e kam dëgjuar mirë 
Perëndinë. Njerëzit nuk kanë qenë gjithnjë mikpritës ndaj meje, dhe 
ka patur plot takime ku kam pyetur veten nëse do të vinte njeri. Dejvi 
dhe unë kemi kaluar vite të tëra përgatitjeje dhe besimi se Perëndia 
do të ndërtonte atë që tani është një shërbim mbarëbotëror. Shumë 
herë gjatë atyre viteve jam tunduar të heq dorë. Por dëshmia ime 
është: Unë jam ende këtu! Edhe kur kisha pikëpyetje dhe dyshime, 
edhe kur nuk mendoja se e kisha forcën për të vazhduar përpara, e 
dija se Perëndia mund të hapte një rrugë aty ku në dukje nuk kishte 
rrugë. Dejvi dhe unë e vendosëm shpresën tonë tek Ai, dhe Ai i 
tejkaloi pritshmëritë tona më të paimagjinueshme.

Nëse do të marrësh vendimin të jesh rob i shpresës – të jetosh 
i rrethuar nga pritshmëria e lumtur se Perëndia do të bëjë diçka të 
mirë – pikërisht ajo gjë do të të ndodhë. Cilido qoftë qëllimi apo 
ëndrra që Perëndia ka vendosur në zemrën tënde, ti do ta shohësh të 
realizuar. Mund të mos ndodhë kur mendoje se do të ndodhte, por 
Perëndia do të punojë në një mënyrë të atillë, që do t’i kalojë edhe 
pritshmëritë e tua më të paimagjinueshme. 
Nuk ka përse ta realizosh me forcat e 
tua. Gjithçka që duhet të bësh është të 
ngulmosh – mos hiq dorë lehtë. Rrethoje 
veten me shpresë dhe shiko se si Perëndia 
të bekon në mënyra që nuk i mendoje të 
mundshme. 

Por, sikurse është shkruar: “Ato gjëra që syri nuk i ka 
parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në 
zemër të njeriut, [të gjitha këto] janë ato që Perëndia ka 
përgatitur (i ka bërë dhe i mban gati) për ata që e duan 
atë [që kanë nderim plot dashuri ndaj Tij, i binden 
menjëherë duke dalluar të mirat që ju ka dhënë Ai].”

1 Korintasve 2:9

Rrethoje veten me 
shpresë dhe shiko se 
si Perëndia të bekon 
në mënyra që nuk i 
mendoje të mundshme.
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Unë besoj se Perëndia ka shumë surpriza të këndshme që të 
presin, gjëra që ka përgatitur për ty. Mos i humb shpresat!

Gjëra Që Nuk Mund t’i Marrësh me Vete

Kur një i burgosur futet në qelinë e tij, ai nuk mund të marrë 
me vete mallra kontrabandë. Asnjë send i jashtëm ose i palejuar 
nuk mund të futet në mjedisin e tij. Ato gjëra konsiderohen të 
rrezikshme dhe prandaj nuk lejohen. 

Epo, ti je i burgosur i një lloji tjetër – ti je i burgosur i shpresës. 
Ti nuk je i rrethuar nga tullat dhe hekuri; Perëndia do që ti të 
rrethohesh nga mirësia e Tij, Hiri i tij, shpresa e Tij. Pavarësisht 
se nga do të kthehesh, pavarësisht ku do të shohësh, ti mund të 
përjetosh gëzim, paqe, siguri, dhe bekimet e Perëndisë. Jezusi vdiq 
që të të jepte këtë jetë.

Por është me rëndësi të kuptosh se ka disa gjëra që nuk mund 
t’i marrësh me vete kur hyn në një mjedis shprese, sepse ato janë të 
rrezikshme. Nëse do të rrethohesh nga shpresa, ja një listë e gjërave 
kontrabandë që ke mundësinë t’i lësh mbrapa:

• Fjalët negative 
• Mendësia e viktimës
• Krahasimi i vetes me të tjerët
• Këndvështrimi i hidhur ndaj jetës
• Murmuritjet dhe ankesat
• Mëshirimi i vetes
• Shkurajimi dhe dëshpërimi

Jeta e besimtarit nuk duhet të jetë 
e shtypur nga këto barra të armikut. 
Nuk ka përse të jetosh i dëshpëruar 
dhe pa shpresë. Me ndihmën e 
Perëndisë ti mund të largosh çdo 
gënjeshtër shkurajuese, egoiste, 

Ti mund ta ndërtosh jetën 
tënde mbi të vërtetën e 
Fjalës së Perëndisë dhe jo 
me gënjeshtrat e armikut.
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negative të armikut, dhe të jetosh në një mjedis shprese.  Ti mund 
ta ndërtosh jetën tënde mbi të vërtetën e Fjalës së Perëndisë dhe jo 
me gënjeshtrat e armikut.

Një shkrim që e citoj shpesh është 1 Pjetri 5:7. Ai thotë:

Duke hedhur gjithë merakun tuaj [gjithë ankthet e tua, 
gjithë shqetësimet e tua, një herë e mirë] mbi të, sepse ai 
kujdeset për ju.

Ne duhet ta “hedhim” shqetësimin tonë. Kjo fjalë do të thotë 
të flakësh, të lëshosh! A nuk është kjo një tabllo e bukur? Nuk do 
t’i zhveshim shqetësimet tona për t’i vendosur në një karrige pranë 
nesh, ku mund t’i marrim dhe t’i veshim sërish më vonë; ne duhet 
t’i flakim tutje. Duhet t’i flakim sa më larg të mundemi, dhe të mos 
i marrim më kurrë. Mund t’i hedhim mbi Perëndinë dhe Ai do të 
kujdeset për ne!

Refuzoji gënjeshtrat që thonë: “Askush nuk më ka qejf. Askush nuk 
do që të hajë drekë me mua. Nuk do të shërohem kurrë nga kjo sëmundje. 
Nuk do të më ngrejnë në detyrë. Me siguri nuk do të martohem kurrë.” 
Mos e rretho veten me këto mendime pa shpresë. Në çastin që e ndien 
praninë e Perëndisë, hidhe çdo shqetësim mbi Të, dhe gjërat në jetën 
tënde do të fillojnë të lulëzojnë. Ankthi dhe shqetësimi që të rëndonin 
papritmas nuk kanë më fuqi mbi ty. Tani mund të përjetosh atë që 
Jezusi e quan “lehtësim dhe çlirim dhe freskim dhe shlodhje dhe 
qetësi të bekuar” për shpirtin tënd (shih Mateu 11:29).

Kopshti i Shpresës

E përmenda më parë se, nëse jetojmë në kopshtin e shpresës, 
diçka do të jetë gjithnjë e lulëzuar. Zakonisht në një bahçe gjen 
shumë lloje të ndryshme lulesh të mbjella, dhe diçka lulëzon plot 
jetë të re në çdo kohë. Në kohën që mbaron lulëzimin një lloj 
luleje, fillon të lulëzojë një tjetër. Pronarët e këtij kopshti nuk 
mbeten kurrë pa lule në jetën e tyre. Ne kemi në shtëpi tre varietete 
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shkurresh me lule të ndryshme. Njëra lulëzon në fillim të pranverës, 
tjetra në fund të pranverës, dhe një tjetër në fillim të verës. Ne kemi 
lule gjithë kohës!  

E kam vënë re se, nëse nuk ndaloj për t’i parë lulet, nuk i shijoj 
dot pavarësisht se sa kam. Po ashtu edhe ne duhet të gjejmë kohë 
për të parë gjërat e mira që ndodhin rregullisht rreth nesh. Media 
raporton gjithçka të keqe që ndodh në botë, por rreth nesh ka plot 
gjëra të mira, nëse vendosim t’i shikojmë.

Ka raste kur jemi aq të zënë me zgjidhjen e problemeve tona, 
saqë nuk kemi kohë për të kërkuar të mirën në jetë. Unë mendoj se 
është e rëndësishme që ne të bëjmë atë që çdo krizë kërkon dhe të 
gjejmë kohë për të parë të mirën në jetë. Mund të themi se e mira 
është kundërpesha e vështirësisë. Është njëlloj si t’i shtosh kripë 
dhe erëza një ushqimi pa shije. Ama, kur gjejmë çdo ditë kohën për 
të parë atë që lulëzon në kopshtin e shpresës, ne marrim forcë më 
të madhe për t’u përballur me sfidat tona në jetë.

Kam vendosur të ndaloj së shkruari për pak minuta dhe të 
shoh se çfarë po lulëzon sot në kopshtin tim. Kujtova se ndihem 
shumë mirë, kujtova se kam fjetur shumë mirë mbrëmë, dielli po 
shkëlqen. Kam folur me tre nga katër fëmijët e mi dhe është vetëm 
ora 10:30 a.m, dhe bashkëshorti im më ka përqafuar këtë mëngjes. 
Megjithatë, një nga nipërit e mi po kalon një kohë të vështirë, një 
shoqe e ngushtë është me kancer, kam shumë punë për të bërë këtë 
javë, dhe më është prishur telefoni. Asgjë që hyn në kategorinë 
e “problemeve” nuk ka se si të mos përballohet me gëzim nga 
ne, nëse gjejmë gjithnjë kohë për të parë se çfarë po lulëzon në 
kopshtin e shpresës.

Mbase nuk e ke vënë re, por unë jam e sigurt se në jetën tënde 
po lulëzon diçka. Ndaj të inkurajoj të ndalosh dhe ta kërkosh atë.  

Përmirëso Mjedisin Tënd

Ndonjëherë duhet të luftojmë për shpresën tonë. Duhet t’i 
largojmë zërat e botës që mundohen ta mbysin atë. E rëndësishme 
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është që ta rrethosh veten me njerëz që nuk janë pesimistë dhe të 
zymtë.  Në jetët tona na duhen njerëz që janë plot shpresë dhe që e 
shpërndajnë shpresën. Është e lehtë që, kur vuajmë apo përballemi 
me çështje të dhimbshme, të anojmë nga njerëzit të cilëve mund 
t’ua përsërisim problemet tona. Nuk ka asgjë të keqe ta ndajmë 
dhimbjen tonë me një mik, ose të kërkojmë lutje, por nuk duhet të 
zgjedhim njerëz që janë vetvetiu pa shpresë. Mund t’i thuash një 
miku pesimist për hallin që të ka rënë, dhe ai do të të thotë: “E 
ku ka hall më të madh se ky që kam unë.” E ke parasysh për çfarë 
njeriu e kam fjalën. 

Dua të të inkurajoj që sot të përmirësosh mjedisin tënd. Largoji 
zërat negativë dhe rrethoje veten me shpresë. Kërkoji Perëndisë 
të sjellë çdo ditë në jetën tënde njerëz që do të të inkurajojnë. Në 
vend që të shoqërohesh me njerëz që 
do të të kujtojnë problemet e tua, gjej 
disa njerëz që do të të thonë se mund 
t’ia dalësh dhe se Perëndia është në 
anën tënde.    

Është e lehtë ta shfajësojmë mungesën e shpresës duke thënë 
“Jam i rrethuar nga shumë njerëz negativë që më ulin poshtë. Puna 
ime është stresuese, dhe të gjithë ankohen gjithë ditën.” Në këtë 
rast duhet të luftosh për shpresën. Merr përgjegjësinë të gjesh disa 
njerëz të cilët nuk janë pesimistë dhe mos i dëgjo thashethemet 
e zyrës. Në vend që të hash drekë tek tavolina e qaramanëve, dil 
jashtë dhe bëj një shëtitje. Nëse ke një ndikim negativ në shtëpinë 
tënde dhe nuk është nga ata që mund t’i shmangesh, të paktën 
kundërpeshoje ndikimin negativ me të tjera marrëdhënie pozitive 
që do të të largojnë herë pas here nga njerëzit pa shpresë.

Bëje studimin e Fjalës së Perëndisë përparësi të jetës tënde. 
Fjala na jep fuqi që ta mbajmë kokën lart dhe na jep shpresë në çdo 
situatë. Një gjë tjetër që mund të bësh për ta rrethuar veten me 
shpresë është të dëgjosh muzikë adhurimi dhe mësime të mira nga 
Bibla. Me teknologjinë që është sot në dispozicion, ka më tepër 
mundësi se kurrë për të parë dhe dëgjuar mesazhe jetëndryshuese 
dhe muzikë inkurajuese. Qoftë një CD, një podcast – media 

Largoji zërat negativë 
dhe rrethoje veten me 
shpresë.
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dixhitale, një aplikacion në telefonin tënd, një video – ajo që të 
përshtatet ty dhe axhendës tënde – gjej kohë për ta rrethuar veten 
çdo ditë me Fjalën e Perëndisë.

Armiku mund të na rrethojë me njerëz që komplotojnë ligësi 
dhe rrethana që janë të dhimbshme, por Fjala e Perëndisë na mëson 
se Ai na rrethon me praninë e Tij dhe me plot gjëra të mira.  

Ti je vendi im i strehimit, ti do më ruash nga fatkeqësia, 
ti do më rrethosh me këngë çlirimi. 

Psalmi 32:7  

Ashtu si Jeruzalemi është rrethuar nga malet, kështu 
Zoti rri përreth popullit të tij, tani dhe përjetë.

Psalmi 125:2  

Shtoji Shpresat!

Nëse jetën tënde e rrethon negativiteti, dyshimi, pasiguria, 
shqetësimi ose zhgënjimi, ka ardhur koha për një ndryshim. Nuk 
ka përse t’i lejosh më ato gjëra të sundojnë jetën tënde. Ti mund ta 
ndryshosh mjedisin tënd – mund të jetosh me shpresë. Madje, që 
para se ta ndryshosh situatën tënde, ti mund të ndryshosh shpirtin 
tënd. Mund të zgjedhësh të jesh rob i shpresës dhe të presësh që 
Perëndia të të japë një masë të dyfishtë të gjithçkaje që ke humbur 
në jetë.



K A P I T U L L I  1 2

JI PËRGJIGJIA E LUTJES SË DIKUJT

Të mos shikojë secili interesin e vet, por edhe atë të të 
tjerëve.

Filipianëve 2:4

“Nuk ka situata pa shpresë; ka vetëm njerëz që janë 
bërë të pashpresë.”

— Kler Buth Lus

Nëse do që ta përjetosh me të vërtetë shpresë dhe lumturi në 
jetën tënde, gjëja më e mirë që mund të bësh është të ndihmosh 
dikë tjetër. E di se duket si paradoks, por funksionon. Nëse heq 
vështrimin nga vetja dhe kërkon mënyra për të bekuar të tjerët, 
mendja jote largohet nga problemet e tua, dhe duke u dhënë atyre 
shpresë dhe inkurajim nëpërmjet fjalëve dhe veprimeve, ti do ta 
korrësh të shumëfishuar gjithçka që ke dhënë.    

Kur një bujk mbjell një kopsht, ai hedh fara në tokë, dhe pas 
disa kohësh merr një kopsht të tërë plot me bimë që i japin ushqim 
për veten dhe për familjen e tij. Premtimi i Perëndisë që ne do të 
korrin atë që do të mbjellim vazhdon të më mahnisë. Nëse duam 
diçka, gjithçka që duhet të bëjmë është të fillojmë të japim një pjesë 
të saj!

Geri Morsh, themeluesi i Heart to Heart International në 
Qytetin e Kanzasit, është një mjek që kishte bërë shumë punë për 
të siguruar pajisje mjekësore dhe materiale për të varfrit në vend 
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të ndryshme të botës.  Në librin e tij “Fuqia e Shërbimit ndaj të 
Tjerëve”, ai tregon historinë e Qendrës Vullnetare të Nënë Terezës 
për Të Varfërit me Sëmundje Terminale në Kalkuta, Indi. 

Shtëpia e Të Varfërve me Sëmundje Terminale është një qendër 
shërbimi ku të sëmurët silleshin kur ishte e sigurt se do të vdisnin.  
Nëse nuk kishin askënd që të kujdesej për ta dhe nuk kishin para për 
të paguar për ndihmën, i sillnin në këtë shtëpi, ku ndihmoheshin 
nga Nënë Tereza dhe vullnetarët e saj. Këtu mund të gjeje disa nga 
sëmundjet më të tmerrshme të imagjinueshme, dhe më të varfrit e 
të varfërve merrnin përkujdesje ditore. 

Duke e njohur këtë nevojë të dëshpëruar dhe i armatosur me 
ekspertizë mjekësore, Morsh tregoi entuziazëm që sapo mbërriti. 
Ai mendonte me optimizëm: Do ta lë pa punë këtë vend. Për shkak 
të ndihmës sime, atyre do t’ju duhet të ndryshojnë emrin. Zemra e tij 
ishte në vendin e duhur dhe qëllimet e tij ishin të mira, por nuk 
ishte gati për atë që e priste më pas.  

Kur ai dhe ekipi i tij prej 90 vullneratësh mbërritën për të 
shërbyer, Motër Prishila, një murgeshë me zë të butë dhe me 
një theks të lehtë anglez, filloi që t’ju caktonte detyrat. Morshi e 
vendosi me kujdes rreth qafës stetoskopin e tij, në një përpjekje për 
të rënë në sy e për t’i treguar Motër Prishilës se ai ishte doktor. Me 
siguri ajo do t’i caktonte atij një detyrë të rëndësishme që përputhej 
me aftësitë e tij profesionale dhe kredencialet e tij.

Pasi i nisi gjithë të tjerët që të shkonin të kryenin detyra të 
ndryshme, Motër Prishila u kthye nga vullnetari i fundit që po rrinte 
në këmbë përpara saj, Geri Morshi. “Më ndiq, të lutem”, i tha ajo. 
Ata u futën në pavionin e burrave, i mbushur me shtretër me burra 
të sëmurë dhe në prag të vdekjes. Epo, mendoj se kjo do të jetë detyra 
ime, mendoi Morshi, por Motër Prishila kaloi përmes pavionit dhe 
shkoi tek tjetri. Pasi hyri në pavionin e grave – i mbushur me gra 
të dobësuara dhe në grahmat e fundit të jetës – Morshi mendoi: 
“Këtu nevoja duhet të jetë e madhe. Këtu do të më caktojnë të punoj”, 
por Motër Prishila vazhdoi të ecte. Kur u futën në kuzhinën ku afër 
vatrës po përgatitej pilafi, ai filloi të shqetësohej. Përse ju duhet një 
doktor që të shërbejë në kuzhinë?, pyeste veten ai, por Motër Prishila 
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vazhdoi të kalonte me kujdes edhe përmes kuzhinës. 
Pasi doli nga kuzhina dhe e drejtoi Morshin nëpër një rrugicë 

të vogël të jashtme, Motër Prishila i bëri me shenjë nga një pirg 
i madh me hedhurina që po kalbeshin. Mjaftonte vetëm era që 
Morshit t’i merrej fryma. “Kemi nevojë që t’i çosh ato plehra tek 
kazanët në fund të rrugës”, i shpjegoi ajo. “Kazanët janë disa blloqe 
më tutje në të djathtë. Do t’i gjesh me siguri.” Pas kësaj, ajo i dha 
doktorit dy kova, një lopatë, dhe me një buzëqeshje përshëndetëse, 
e la që të bënte punën e tij. 

Morshi mbeti në këmbë i shushatur dhe pak i fyer. Po vriste 
mendjen se çfarë duhet të bënte. A duhet ta refuzonte detyrën? A 
duhet të fliste me dikë që do t’i jepte një detyrë të re? Pas një ose 
dy minutash në mendime, ai vendosi të bënte të vetmen gjë që 
mund të bënte – t’i futej punës. Gjatë gjithë ditës doktori i nderuar 
mbajti kova të mbushura me mbeturina të kalbura deri tek kazanët 
e qytetit. Në fund të ditës, ai ishte i djersitur dhe i ndotur, dhe e 
kishte zhvendosur të tërë pirgun e neveritshëm.

I shqetësuar dhe i inatosur për ngjarjet e ditës, Morshi u kthye 
duke kaluar nga kuzhina, pavioni i grave, dhe më pas pavioni i 
burrave, duke kërkuar që të mblidhte ekipin e tij dhe të ktheheshin 
në hotelin e tyre. Duke kaluar nëpër këto dhoma, nuk kishte se si të 
mos e ndiente se aftësitë e tij mund të ishin shfrytëzuar shumë më 
mirë. Edhe puna në kuzhinë do të kishte qenë më mirë se sa heqja 
e mbeturinave. Por aty u  trondit. Duke pritur Motër Prishilën për 
t’i thënë një mirupafshim me gjysmë zëri, Morshi vuri re një tabelë 
të vogël, të shkruar me dorë, ku thuhej me fjalët e Nënë Terezës 
“Ne nuk mund të bëjmë gjëra të mëdha, ne mund të bëjmë vetëm 
gjëra të vogla me dashuri të madhe.”  

Ky çast ishte pika e kthesës për Geri Morshin. Ai tha, “Zemra 
ime u shkri. Nuk e kisha kuptuar fare thelbin. Më duhej ky mësim. 
T’i shërbesh të tjerëve nuk ka lidhje me njohuritë që kam, ose 
diplomat që kam marrë, apo me kredencialet e mia. Ka lidhje 
me qëndrimin dhe gatishmërinë për të bërë gjithçka që është e 
nevojshme – me dashuri.” 

Geri Morsh u bë më pas një mik i ngushtë i Nënë Terezës, 
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dhe zbuloi se qëllimi i veçantë i jetës së tij ishte që të ndihmonte 
të tjerët. Ai solli në Kalkuta shumë grupe të tjera për t’i shërbyer të 
varfërve në Indi, dhe çdo herë kënaqej shumë kur shihte skuadrën e 
tij të vullnetarëve të ndikuar nga ajo përvojë. Ai shpjegoi, “Shpesh 
vullnetarët vijnë me të njëjtën siguri, me mendjemadhësi ashtu si unë. 
Por secili prej tyre transformohet gjatë shërbimit ndaj të tjerëve.”1 

Jep Shpresë që të Marrësh Shpresë

Veprat e apostujve 20:35 thotë:

...duhet të ndihmohen të sëmurët dhe të kujtohen fjalët 
e Zotit Jezus, i cili tha: “Më lum (më i lumtur dhe më i 
lakmueshëm) është të japësh sesa të marrësh!””.

Jezusi tha se lumturia vjen kur ndihmon të tjerët. Kjo është e 
kundërta e asaj që ne supozojmë si të vërtetë. Ne mendojmë se, nëse 
përqëndrohemi tek vetja, punojmë me zell për të gjetur lumturinë, 
atëhere do ta gjejmë vërtet. Nëse fitojmë më tepër para, grumbullojmë 
prona të mjaftueshme, përmbushim shumë qëllime, biem një numër 
të caktuar kiligramësh nga pesha, vlerësohemi – atëhere, dhe vetëm 
atëhere, do të jemi të lumtur. Kjo na shtyn që të punojmë gjithnjë e 
më fort, në mënyrë që një ditë të arrijmë lumturinë.  

Mund të të them se ka shumë njerëz të lodhur në botë. Ndjekja 
e lumturisë mund të jetë një sipërmarrje sfilitëse. Unë e di, sepse 
e kam përjetuar për një kohë të gjatë. Për shumë vite të jetës sime 
kam qenë një e krishterë e mjeruar. E doja Perëndinë, por rrallëherë 
isha e lumtur. Shumë pak mjaftonte për të më acaruar dhe për të 
më shkatërruar ditën. Nëse makina fillonte dhe bënte zhurma të 
pazakonta, nëse Dejvi shkonte të luante golf në vend që të kalonte 
mëngjesin e të shtunës me mua, nëse fëmijët më kundërshtonin, 
nëse nuk i bëja të gjitha gjërat që kisha vendosur në listë – nëse 
ndodhte ndonjë nga këto gjëra, i humbja gjithë shpresat se do të 
kisha një ditë të mirë. Dhe sa më shumë punoja, dhe mundohesha 



 Ji Përgjigjia E lutjes së Dikujt 125

të arrija lumturinë, aq më tepër më dukej sikur ajo më largohej. 
Por gjatë atyre ditëve Perëndia më tregoi shumë gjëra për 

shijimin e jetës. Sa më shumë e studioja Fjalën, aq më tepër e shihja 
se mendimet që kisha në kokë, fjalët që thosha, dhe qëndrimet që 
mbaja kishin një ndikim madhor në jetën që po jetoja. Mësova se 
nuk ishte nevoja që të kontrollohesha nga ndjenjat dhe emocionet 
e mia. Me ndihmën e Perëndisë mund t’i kapërceja ato dhe të 
shijoja jetën që Krishti vdiq të ma jepte. 

Me vite të tëra kam shkruar për parimet se si të mësojmë nga 
Fjala e Perëndisë për secilën nga këto tema, por një nga gjërat më 
të thjeshta dhe më të fuqishme që Perëndia më ka treguar është 
kjo: Nëse duam që të kemi shpresë dhe lumturi, duhet të japim 
shpresë dhe lumturi. Kur i largon sytë nga problemet e tua dhe 
mundohesh të ndihmosh të tjerët me problemet që kanë, habitesh 
nga ajo që do të bëjë Perëndia.

Sa herë që i lija mënjanë shqetësimet dhe nevojat e mia dhe 
mundohesha të ndihmoja dikë pranë meje, i gjithë qëndrimi im 
ndryshonte. Në vend që të lutesha “Perëndi, më duhet kjo...”, ose 
“Zot, përse nuk e kam këtë gjë?” – fillova të lutesha “Perëndi, si 
mund ta ndihmoj dikë sot?” dhe “Zot, më jep mundësinë që të 
plotësoj një nevojë.”  Zbulova atë gëzim të pamasë që vjen kur 
Perëndia të përdor për t’iu përgjigjur lutjes së dikujt tjetër.

Me siguri edhe ti e ke vënë re këtë gjë në jetën tënde. Është e 
vërtetë që më shumë bekohesh kur jep, sesa kur merr. Nuk do të 
mbledhësh kurrë mjaftueshëm, nuk do të fitosh kurrë mjaftueshëm, 
dhe nuk do të realizosh gjëra të mjaftueshme për të mbushur 
boshllëkun e lumturisë. Vaniteti nuk 
përmbushet kurrë. Por në çastin kur 
nuk shikon më brenda dhe fillon të 
shohësh jashtë, do të zbulosh një 
shpresë dhe lumturi që nuk ta merrte 
mendja se ekzistonte.  

Ashtu si Geri Morsh dhe skuadra e tij, 
ti do të transformohesh “i transformuar 
për t’ju shërbyer të tjerëve.”

Por në çastin kur nuk 
shikon më brenda dhe 
fillon të shohësh jashtë, 
do të zbulosh një shpresë 
dhe lumturi që nuk 
ta merrte mendja se 
ekzistonte.
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I lutem çdo ditë Perëndisë që të më tregojë dikë që mund 
ta ndihmoj. Ndonjëherë Ai më drejton të bëj diçka madhore, 
por shumë herë është diçka e vogël. Ndonjëherë pothuajse nuk 
dallohet. Sot më erdhi në shtëpi një burrë për të më rregulluar 
tualetin, dhe kur mbaroi punë, më pyeti nëse mund të fliste një 
minutë me mua. Pasi i thashë po, ai filloi të më tregonte se kishte 
gruan dhe pesë fëmijët dhe donte të dinte se cili nga librat e mi 
ishte i përshtatshëm si dhuratë për gruan e tij për Festën e Nënës. 
Bisedova pak me të për familjen e tij, dhe më pas e çova tek rafti 
im personal dhe e lashë të zgjidhte dy nga librat e mi si dhuratë për 
gruan e tij. U deshën vetëm pak minuta dhe nuk më kushtoi asgjë, 
por për të ishte shumë e rëndësishme. Në një farë mënyre, unë 
besoj se sot do të jem më e lumtur për shkak të kësaj vepre të vogël 
mirësie. Më vjen keq që m’u desh kaq shumë kohë për ta mësuar 
këtë parim të jashtëzakonshëm, por jam mirënjohëse që tani e di. 
Ne mund ta luftojmë çdo ditë mungesën e shpresës në jetët tona 
nëpërmjet veprave të zakonshme të mirësisë!  

Edhe Më të Mëdhenjtë Shërbejnë

Gjatë Revolucionit Amerikan, një burrë i veshur me 
rroba civile kaloi pranë një grupi ushtarësh që po 
riparonin një barrierë të vogël mbrojtëse. Drejtuesi i 
tyre po jua jepte udhëzimet me zë të lartë, por nuk 
bënte asnjë përpjekje për t’i ndihmuar. Kur kalimtari e 
pyeti “përse”, drejtuesi ia ktheu me shumë pompozitet 
“Zotëri, unë jam tetar!” 

I panjohuri i kërkoi ndjesë, zbriti nga kali dhe shkoi 
të ndihmonte ushtarët e stërmunduar. Kur mbaroi puna, 
ai u kthye nga tetari dhe i tha “Z. Tetar, herën tjetër që 
do të keni një punë si kjo dhe njerëz të pamjaftueshëm 
për ta bërë, shkoni tek komandanti juaj, dhe unë do të 
vij dhe t’ju ndihmoj sërish.”  I panjohuri ishte Xhorxh 
Uashingtoni dora vetë.2 
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Pavarësisht se sa i rëndësishëm 
mund të bëhesh, mos i lejo kurrë vetes 
të besosh se je tepër i rëndësishëm për 
të ndihmuar dikë tjetër. 

Mbase ke punuar për një kohë 
të gjatë, mund të kesh arritje të 
shumta në jetën tënde personale dhe 
profesionale, mund të kesh edhe tituj 
nderi para emrit tënd ose iniciale të rëndësishme pas tij, por nuk je 
kurrë tepër i rëndësishëm për ta përulur veten dhe për të ndihmuar 
të tjerët. Jezusi zbriti nga një vend i lartë qiellor dhe e përuli Veten 
deri në nivelin më të ulët (Filipianëve 2:7). Shkrimet na mësojnë që 
ta lejojmë Atë të jetë shembulli ynë i përulësisë (Filipianëve 2:5).

Unë kam privilegjin të jem presidente e një shërbimi 
mbarëbotëror. Çdo ditë më duhet të marr shumë vendime dhe të 
shkoj në shumë vende. Jam mirënjohëse për mundësitë që Perëndia 
më ka dhënë, por disa nga çastet më të gëzuara të jetës sime nuk janë 
ato që i kaloj në sallën e mbledhjeve apo në skenë duke predikuar. 
Pavarësisht se këto gjëra më pëlqejnë, disa nga çastet më të gëzuara 
dhe më përmbushëse të jetës janë kohët kur i shërbej njerëzve 
nëpërmjet takimeve tona “Dora e Shpresës”. Sa herë që jam me 
vullnetarët tanë dhe kaloj pak kohë duke bekuar të tjerët – duke 
shpërndarë ushqim për të uriturit, duke u siguruar puse me ujë të 
pastër të eturve, duke u dhënë mjete shkollore të varfërve – kjo 
më kujton përse e bëjmë atë që bëjmë. Kur i shtrij të tjerëve dorën 
e shpresës, unë marr shpresë dhe lumturi të re për veten. Shumë 
herë jam larguar e lodhur nga fusha e misionit e vendeve të botës 
së tretë, por nuk jam larguar kurrë nga një udhëtim e penduar për 
mundësinë që pata për të shërbyer.   

Degën e misioneve të shërbimit tonë e hapëm pothuajse 20 
vite më parë, dhe e ndjeva se duhet ta emërtonim Dora e Shpresës, 
sepse qëllimi ynë ishte që të shkonim tek njerëzit pa shpresë. 
Mendoj se mund të them pa frikë se do të ishte e pamundur që 
njerëzit të ndiheshin të pashpresë, nëse do t’ju jepnin rregullisht 
shpresë të tjerëve!

Pavarësisht se sai 
rëndësishëm mund të 
bëhesh, mos i lejo kurrë 
vetes të besosh se je 
tepër i rëndësishëm për 
të ndihmuar dikë tjetër. 
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Jezusi është Biri i Perëndisë që erdhi për të hequr mëkatin e 
botës, por edhe Ai gjeti kohën për të shërbyer. Tek Marku 10:45, 
Jezusi tha se Ai “nuk erdhi që t’i shërbejnë, por për të shërbyer dhe 
për të dhënë jetën e tij si shpërblesë për (në vend të) shpengimin 
e shumë vetave”. Herë pas herë në Ungjij ne shohim Jezusin që 

ndihmon të tjerët: ushqen turmat, 
shëron të sëmurët, kalon kohë me 
fëmijët, madje lan edhe këmbët e 
dishepujve. Jezusi do të ketë gjetur 
gëzim të madh në shërbimin ndaj të 
tjerëve, sepse Ai e bënte këtë gjithë 
kohës. Ai na e la këtë shembull, në 
mënyrë që ne të ndjekim hapat e Tij. 

Çfarë shembulli i madh për t’u ndjekur. Mos u hiq si shumë 
i rëndësishëm apo shumë i zënë me punë për t’i dhënë shpresë 
dikujt në nevojë. Gjej kohë çdo ditë për të kërkuar një person që 
mund ta bekosh. Mund të jetë një gjest i vogël mirësie, ose mund 
të jetë një akt i madh bujarie – çfarëdo gjëje që mund ta bësh për 
të ndihmuar një person në nevojë, të inkurajoj që ta bësh. Jo vetëm 
që ai person do të bekohet nga akti yt i shërbimit, por edhe ti do 
të bekohesh. 

Mënyra më e Mirë për T’i Folur të Tjerëve për Jezusin,
Është t’ju Tregosh Atyre Jezusin

Romakëve 2:4 na mëson se është mirësia e Perëndia ajo që i 
çon njerëzit në pendim. Do të habiteshe me gjithë miqtë, fqinjët, 
dhe bashkëpunëtorët që do të donin ta pranonin Jezusin, nëse ti do 
të silleshe mirë me ta. Ndonjëherë duhet ta ndalojmë predikimin 
para të gjithëve, dhe të fillojmë të tregohemi të mirë me njerëzit 
në jetën tonë – të tregojmë një interes të sinqertë për ta dhe t’i 
bekojmë, të lutemi për ta dhe t’i kërkojmë Perëndisë të na tregojë 
se si mund t’ju shërbejmë atyre. Me fjalë të tjera, ne duhet t’ju 
“tregojmë” njerëzve dashurinë e Jezusit!

Jezusi do të ketë gjetur 
gëzim të madh në 
shërbimin ndaj të 
tjerëve, sepse Ai e bënte 
këtë gjithë kohës.



 Ji Përgjigjia E lutjes së Dikujt 129

Jakobi 2:15-16 thotë:

Dhe në qoftë se një vëlla ose një motër janë të zhveshur 
dhe u mungon ushqimi i përditshëm, edhe dikush nga ju 
u thotë atyre: “Shkoni në paqe! Ngrohuni dhe ngopuni”, 
dhe nuk u jepni atyre gjërat e nevojshme për trupin, 
ç’dobi ka?

Le të mos jemi nga ata njerëz që thonë “Mirupafshim! Ngrohuni 
dhe ushqehuni mirë”.  Nëse dikush ka një nevojë, dhe nëse mund 
ta plotësosh atë nevojë, atëhere bëje. Shpeshherë ne e mënjanojmë 
atë nevojë duke thënë “Do të lutem për ty”, pa i kërkuar fare 
Perëndisë që të na tregojë se çfarë mund të bëjmë për ta ndihmuar. 
Kam mësuar se nuk duhet të lutem 
dhe t’i kërkoj Perëndisë të plotësojë 
një nevojë që unë mund ta plotësoj 
lehtësisht vetë, por që mbase nuk dua 
ta bëj. Nëse do të lutesh që Perëndia 
të ndihmojë dikë, ji gati kur Ai të të 
dërgojë për ta bërë këtë.

Një person po tregonte se si kishte qenë në Rusi bashkë me 
një grup për të shpërndarë Bibla gjatë një periudhe veçanërisht të 
vështirë dhe kur shumë njerëz vuanin nga uria. Skuadra i shpërndau 
Biblat tek radha e supës ku njerëzit po prisnin që të merrnin një 
fetë të vogël buke dhe një tas me supë. Kur një burrë u mundua t’i 
jepte një Bibël një gruaje, ajo u zemërua dhe i tha: “Bibla jote nuk e 
mbush stomakun tim bosh.”  Dukej se ajo i përçmonte të krishterët 
që u flisnin atyre për Perëndinë e mirë, ndërkohë që nuk u ofronin 
asnjë ndihmë konkrete, praktike. Ata besimtarë që po shpërndanin 
Bibla nuk e harruan kurrë këtë. Unë besoj se disa njerëz vuajnë aq 
shumë, saqë nuk janë as në gjendje që të dëgjojnë Ungjillin, po të 
mos bënim më parë diçka për t’jua lehtësuar dhimbjen.

Epo, kuptohet që nuk po them se nuk duhet t’ju japim Bibla 
njerëzve, por po them se, përveçse që t’ju japim Fjalën, duhet të 
plotësojmë edhe nevojat e tyre. Kjo ishte ajo që bëri Jezusi. Jezusi 

Nëse do të lutesh që 
Perëndia të ndihmojë 
dikë, ji gati kur Ai të të 
dërgojë për ta bërë këtë.
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u jepte njerëzve Fjalën dhe plotësonte nevojat e tyre. I ushqente 
ata; i shëronte ata. I mësonte ata; dhe i dëgjonte ata. Ai vepronte 
përveçse fliste për mirësinë e Atit; ai e tregoi mirësinë në mënyra 
reale. 

Nëse sot në jetën tënde ka njerëz që duhet të njohin Jezusin, 
më lejo të të sugjeroj të provosh një metodë të re të ndarjes së 
Ungjillit. Në vend që t’u tregosh atyre për shpresën që gjendet 
në Krishtin, jepu pak shpresë. Zbulo se çfarë nevojash kanë dhe 
kërkoji Perëndisë të të ndihmojë t’i plotësosh ato nevoja. Mbase 
ju duhen ushqime, naftë për makinën, ose para për të shkuar tek 

doktori. Mbase ju duhet një dado që 
të mund të shlodhen një natë. Mbase 
duan dikë që t’i dëgjojë. Ciladoqoftë 
gjëja që mund të bësh për t’ju treguar 
dashurinë e Jezusit, bëje. Kur ndihmon 
njerëz me nevoja fizike, do të habitesh 
se sa shpejt do të të tregojnë edhe 
nevojat e tyre shpirtërore.

Shtoji Shpresat!

E rëndësishme është të mbash mend që jeta nuk ka lidhje 
vetëm me veten tonë. Mbase po kalojmë vështirësi personale në 
jetët tona, dhe kur ndodh kjo, e kemi të lehtë të mendojmë të 
lutemi që Perëndia të na ndihmojë ne, që të plotësojë nevojat tona, 
të sigurojë atë që ne ndiejmë se na mungon. Por kur je në mes 
të problemeve që ndikojnë drejtpërdrejt tek ti, mos i harro edhe 
njerëzit e tjerë rreth vetes. Ngado që të hedhësh sytë ka miq, të 
afërm, bashkëpunëtorë, fqinj dhe të huaj që kanë një nevojë – një 
nevojë që mbase mund ta plotësosh. 

Mënyra më e mirë për të marrë shpresë është ta japësh atë. 
Sipas ekonomisë së Perëndisë, të fundit janë të parët (shih Mateun 
20:16), të vegjëlit janë më të mëdhenjtë (shih Lukën 9:48), dhe 
të dobtit janë të fortë (shih Joeli 3:10), dhe kur jep, merr (shih 

Kur ndihmon njerëz 
me nevoja fizike, do të 
habitesh se sa shpejt 
do të të tregojnë edhe 
nevojat e tyre shpirtërore.
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Luka 6:38). Prandaj fillo t’i shtosh shpresat. Mund të zbulosh një 
mënyrë krejt të re për të shijuar jetën tënde thjesht duke i ndihmuar 
të tjerët të gëzojnë jetën e tyre. Shih rreth vetes dhe kërko dikë që 
mund ta ndihmosh – të premtoj se nuk do të duhet të kërkosh 
shumë. Dikush që ti njeh po lutet tani që Perëndia ta ndihmojë. 
Mbase ti mund të jesh përgjigjia e asaj lutjeje!
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SHPRESA ËSHTË SPIRANCA JONË

Kjo shpresë që ne kemi është si një spirancë e sigurt dhe e 
patundur për shpirtin...

Hebrenjve 6:19  

“Është marrëzi të mos shpresosh.”
— Ernest Heminguej, Plaku dhe Deti

Unë besoj se Perëndia dëshiron të jemi të qëndrueshëm dhe ta 
shijojmë jetën pavarësisht se çfarë ndodh rreth nesh. Ai do që 
të jemi të ankoruar fort tek Ai dhe të kemi gjithë kohës shpresë. 
Mendoj se një nga dëshmitë më të mira që kemi ne si besimtarë 
është gëzimi ynë. Kemi shumë gjëra për të festuar! Jemi të falur, të 
shëruar, dhe të çliruar. Dhe jo vetëm që Jezusi vdiq për të siguruar 
mënyrën që ne ta kalonim përjetësinë në Qiell, por Ai na premtoi 

se do të shijonim çdo ditë të jetës sonë 
mbi Tokë. Të krishterët duhet të jenë 
njerëzit më të lumtur në planet! 

Megjithëse jemi bijtë e Perëndisë, 
ne kemi sprova dhe mundime, dhe 
shpeshherë i lejojmë ato të diktojnë 

mendimet tona, humorin dhe qëndrimet tona. I lejojmë të na 
rrëmbejnë buzëqeshjen, dhe kjo është tragjike, sepse unë besoj 
se gëzimi i Zotit në fytyrat tona është një reklamë fantastike e 

Të krishterët duhet të 
jenë njerëzit më lumtur 
në planet!
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Jezusit! Si mund të na shkaktojë një vështirësi mungesë lumturie 
për një kohë të gjatë kur ne kemi premtimin se Perëndia mund t’i 
rregullojë të gjithë gjërat për të mirën e atyre që e duan Atë, dhe 
kërkojnë qëllimin e Tij në jetët e tyre?

Gëzimi dhe lumturia nuk janë llukse, apo thjesht mundësi – ato 
janë aspekte thelbësore të jetës sonë në Krishtin. Nehemia 8:10 
thotë: “Mos u trishtoni, sepse gëzimi i Zotit është fuqia juaj....” dhe 
Romakëve 14:17 thotë se mbretëria e Perëndisë është “drejtësi dhe 
paqe dhe gëzim në Frymën e Shenjtë.” Nëse do që të jetosh një jetë 
fitimtare dhe ngadhnjimtare gëzimi është jashtëmase i rëndësishëm. 

Shpresa: Ilaçi Natyral i Mungesës së Lumturisë

Gëzimi dhe shpresa ecin krah për krah. Kur fillon të jetosh me 
të vërtetë me shpresë – duke besuar se Perëndia do të bëjë gjëra 
madhështore në jetën tënde – tek ti vërshon gëzimi. Nuk mund 
të jesh i trishtuar apo i mërzitur edhe 
po të doje të ishe. Shpresa është ilaçi 
natyral i mungesës së lumturisë. 

Pse të mos bëjmë një eksperiment 
për të parë nëse besimi im për këtë gjë 
është i saktë dhe mund të funksionojë 
edhe për ty? Herën tjetër që do të kalosh një ditë të trishtuar e 
të mërzitshme, gjej kohën për të menduar këtë: Perëndia i zgjidh 
problemet në favorin tim dhe unë pres që të më ndodhë diçka e mirë. 
Tani mundohu të thuash të njëjtën gjë me zë të lartë dhe përsërite 
këtë proces gjatë ditës. Mbase tani nuk e ndjen, por kjo është e 
vërteta! Nëse ia japim mundësinë për ta bërë, e vërteta e Perëndisë 
ka fuqi të mposhtë ndjenjat tona.   

Shpresa tek mirësia e Perëndisë i stabilizon mendimet dhe 
emocionet tona të shfrenuara. Na qetëson dhe na sjell gëzim. 
Shpirti ynë (mendja, vullneti, emocionet) gjejnë një vend paqeje 
në premtimin e Perëndisë. Nëse njerëzit nuk kanë shpresë, është 
e pamundur që, gjatë stuhive të jetës, të ruajnë qetësinë. Ata nuk 

Shpresa është ilaçi 
natyral i mungesës së 
lumturisë.
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kanë asnjë themel të patundur tek i cili të mbahen. Nëse nuk kemi 
shpresë në Perëndinë, a ekziston diçka në botë që mund të besojmë 
se është vend i përhershëm sigurie? Përgjigjia e sinqertë është “Nuk 
ka asgjë!”

Në vend që vetëm të “mundohesh” të ndihesh më mirë ose të 
mendosh se nuk mund të ndihesh më mirë derisa rrethanat e jetës 
tënde të ndryshojnë, jepi Fjalës së Perëndisë mundësinë të punojë 
në jetën tënde.   

Jeta mund të jetë shumë argëtuese. E kam ndarë mendjen disa 
vite më parë ta shijoja jetën time, sepse më parë s’e kisha shijuar. 
Edhe në shërbim, pjesën më të madhe të kohës punoja, punoja, 
dhe punoja dhe mundohesha, dhe ndihesha fajtore në shumicën e 
ditëve, sepse përqëndrohesha tek gabimet e mia dhe në përgjithësi 
ndihesha si mos më keq. Më në fund e kuptova se në fakt Jezusi 
donte që unë të kisha gëzim dhe ta gëzoja jetën time (shih Gjoni 
10:10). Si çdo gjë tjetër në mbretërinë e Perëndisë, gëzimi është i 
mundshëm, por që ta arrish atë, duhet vendosmëri. Armiku do të 
bëjë maksimumin e tij për të të penguar të kesh gëzim. Nëpërmjet 
gënjeshtrave dhe mashtrimit të tij, ai do të orvatet të të bëjë të mos 
kesh paqe, që të jetosh nën barrën e dënimit, dhe që të mos besosh 
se Perëndia të do. Sa herë që ndihesh pa shpresë dhe pa gëzim, 

kupto menjëherë se ajo që ti ndien 
është një vepër e djallit, dhe duhet ta 
kundështosh atë! 

Mund të vendosësh të shijosh 
jetën tënde – çdo aspekt të saj - edhe 
në rrethana të vështira, apo përballë 
kritikave nga njerëzit që i ke për zemër. 
Ti mund të jesh i lumtur, sepse shpresa 
jote dhe gëzimi i jetës tënde bazohen 

tek mirësia e Perëndisë, jo tek rrethanat e botës. Kur jetojmë me 
shpresë dhe pritshmëri që diçka e mirë do të ndodhë, gëzimi bëhet 
sjellje normale e jona. 

E vërteta është se, me siguri rrethanat e tua nuk do të ndryshojnë 
përsa kohë gëzimi yt bazohet tek ndryshueshmëria e tyre. Le të 

Ti mund të jesh i lumtur, 
sepse shpresa jote dhe 
gëzimi i jetës tënde 
bazohen tek mirësia e 
Perëndisë, jo tek rrethanat 
e botës.
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jemi të lumtur për shkak të shpresës që kemi tek Jezusi në vend që 
të jemi jo të lumtur për shkak të një rrethane që nuk na pëlqen.

Kushtet në këtë botë janë në ndryshim të vazhdueshëm. Është 
e lehtë të kuptosh përse njerëzit janë të paqëndrueshëm – sepse 
gjithçka rreth tyre është e paqëndrueshme. Gjërat janë mirë një 
ditë, por jo aq mirë ditën tjetër. Njerëzit mund të të pëlqejnë një 
ditë, por mund mos të të pëlqejnë ditën tjetër. Një ditë je në punë, 
por mbase të nesërmen jo. Ke para mjaftueshëm për një ditë, dhe 
një shpenzim i papritur të bën nevojtar. Fëmijët e tu sillen mirë një 
ditë, por të nesërmen i harrojnë të gjitha gjërat që ju ke mësuar. 
Nëse drejtohemi nga ndjenjat ose pamja e jashtshme e gjërave, do 
të jemi emocionalisht të paqëndrueshëm.  Apostulli Jakob tha se 
shpeshherë era na hedh sa aty këtu (Jakobi 1:6). Apostulli Pal tha 
se ne jemi si anijet që i merr vala e ndryshimeve (Efesianëve 4:14). 
Por, nëse e bëjmë shpresën spirancë për shpirtin tonë, ne mund 
të jemi të qëndrueshëm dhe të patundur përballë vështirësive ose 
zhgënjimit.

Në një stuhi, një nga gjërat e para që bën një anije është që 
lëshon spiracën. Anija kapet pas diçkaje që nuk është në lëvizje. 
Gjithçka rreth marinarëve lëviz, por ata nuk lëvizin. Ata janë të 
kapur me fundin e oqeanit. Shpresa jonë në Perëndinë mund të 
na shërbejë në të njëjtën mënyrë. Gjithçka rreth nesh lëviz, por ne 
jemi të qëndrueshëm në Të. 

Lëre Shpresën të Ngrihet Lart

Ne duhet që ta lejojmë shpresën tek Perëndia të jetë spiranca e 
shpirtit tonë, në vend që të lejojmë shqetësimet dhe ankthet e botës 
të na ulin poshtë. Shpresa tek Perëndia është një gëzim i patundur; 
nuk ulet poshtë nga shqetësimet dhe barrat e botës. Mendo për një 
balonë me ajër të ngrohtë. Përsa kohë balona rëndon nga peshat dhe 
është e lidhur me litarë, ajo nuk mund të ngrihet lart për qëllimin 
që është krijuar. E njëjta gjë vlen edhe për jetën tënde. Nëse e lejon 
peshën e shqetësimeve të të ulë poshtë dhe litarët e ankthit të të 
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shtrëngojnë, nuk do ta përjetosh dot jetën që Perëndia ka krijuar 
për ty. Dua të të inkurajoj që të largosh nga vetja bagazhet që 
mundohen të të rëndojnë; të jesh i kapur pas shpresës është shumë 
ndryshe nga të qënit i rënduar nga shqetësimi. 

Ja disa gjëra të vogla që përpiqen të të ulin poshtë.

Nevoja për të Qenë si Njerëzit e Tjerë

Ishte një mësim shumë çlirues për mua kur mësova se nuk kisha 
përse të isha si njerëzit e tjerë. Shpresa se do të na pranojnë nuk 
qëndron tek përpjekja për të qenë ai person që nuk jemi. Perëndia 
nuk më ka krijuar për të qenë si të tjerët. Ai më krijoi që të jem 
vetvetja!

Por para se ta kuptoja këtë, për vite me radhë jam përpjekur që 
të përshtatesha me kallëpin e dikujt tjetër. Mundohesha të isha e 
qetë si Dejvi, por kjo gjë nuk zgjati shumë. U mundova të isha e 
qetë dhe gojë-ëmbël si gruaja e pastorit të kishës sime, por rezultati 
ishte katastrofik. Gjatë kohës që mundohesha të isha si të tjerët, 
ndihesha e acaruar. Por nuk duhet të isha kopje e dikujt tjetër...dhe 
as ti nuk duhet të jesh.

Perëndia të ka krijuar që të jesh vetvetja. Dhe nëse do që ta 
gëzosh jetën tënde, thelbësore është të kënaqesh dhe të rehatohesh 
me personin që Ai ka krijuar tek ti. Përpjekjet për të qenë si fqinjët 
e tu, ose si bashkëpunëtorët, ose vajzat që këndojnë në skenën e 

kishës, ose një aktor Hollivudi, vetëm 
sa do të ta rrëmbejnë gëzimin. Mos e 
krahaso vetën tënde me askënd tjetër 
– shijo atë që ka krijuar Perëndia tek 
ti.

Pavarësisht nëse e kupton apo jo, ti ke dhunti dhe talente unike. 
Bibla thotë se ne jemi të krijuar “në një mënyrë të mrekullueshme” 
(Psalmi 139:14). Perëndia të ka pëgatitur të jesh personi që Ai donte 
të ishe. Askush në botë nuk është fiks si ti – ti je një kryevepër unike.

Sa herë që tundohesh të mendosh: “Ah sikur të isha më i 
ngjashëm me atë person ose sikur të kisha talentin e atij personi”, 

Askush në botë nuk 
është fiks si ti – ti je një 
kryevepër unike.
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kupto vetëm se me siguri ata po thonë të njëjtën gjë për dikë tjetër 
– mbase edhe për ty. Ne të gjithë përballemi me këto ndjenja, por 
ti nuk ke përse t’i lejosh ato të të rëndojnë. Zgjidh të jesh i lumtur 
për mënyrën si të ka krijuar Perëndia, dhe lëre shpirtin tënd të 
ankorohet tek shpresa dhe lëre gëzimin tënd të ngrihet lart.

Mosfalja

Kur zgjedh të falësh një person që të ka lënduar apo fyer, është 
sikur të presësh litarin që është munduar të të ulë poshtë. Kur ti 
vendos të falësh, në jetën tënde kthehet Gëzimi. Nëse dikush të ka 
lënduar, të sugjeroj këto dy gjëra:

1. Vendos ta falësh në bindje ndaj urdhërimit të Perëndisë.
2. Ki shpresë se Perëndia do ta vërë drejtësi sa të jesh gjallë. 

Perëndia premton se do të na japë një shpërblim të dyfishtë 
për telashet tona të mëparshme (Isaia 61:7). Vendose 
shpresën tënde në këtë gjë dhe prit shpërblimin!

Kur s’heqim dorë nga mëritë dhe mosfalja, vetëm veten tonë 
lëndojmë. Njerëzit që na kanë lënduar kanë vazhduar jetën e tyre, 
dhe as mendojnë për atë që ka ndodhur, kurse ne gjatë gjithë kohës 
lejojmë që helmi i hidhërimit të shkatërrojë jetët tona. Mos i lejo 
lëndimet e shkuara të të pengojnë asnjë minutë më tepër. Fale 
personin që të lëndoi, dorëzoja Perëndisë atë plagë, dhe kërkoji 
Atij të të ndihmojë të ngrihesh mbi dhimbjen që e ke pasur shumë 
të vështirë ta kapërcesh.

Stili i Tensionuar i Jetës

Që shpresa të jetë spiranca e shpirtit tënd dhe gëzimi stili yt i 
të jetuarit, mbase duhet të bësh disa krasitje. Mbase duhet ta 
thjeshtosh jetën duke hequr të gjitha gjërat që nuk po japin më 
fryt. Mbase duhet të mësosh të thuash “jo” për disa gjëra, dhe të 
mos ndihesh fajtor për këtë. Mbaje jetën tënde të lehtë aq sa të 
mund të fluturosh!
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Këtu flas nga përvoja. E kisha zakon të ankohesha gjithë kohës, 
duke thënë “Si mund të ecë dikush me këtë ritëm? Kam nevojë 
për pushime. Nuk bëj kurrë pushime!” Një ditë m’u bë sikur Zoti 
më tha: “Nëse nuk do që të bësh asgjë nga ato që po bën, atëhere 
shkurtoji. Ti je ajo që e bën grafikun e punës.” Ky ishte një çast 
çlirimi. Nuk ishte më e nevojshme të mundohesha t’i bëja të gjitha, 
dhe nuk kisha përse të ndihesha fajtore për këtë gjë. Mendoje këtë 
gjë: A dëshiron Perëndia që të jemi të ngarkuar me punë, apo të 
gëzuar? Mendoj se e dimë përgjigjen, prandaj le të bëjmë atë që 
mund të bëjmë pa i lënë veprimtaritë tona të na kthehen në barrë. 

Ngadalësohu dhe gjej kohë për gjërat që janë me të vërtetë 
të rëndësishme. Kalo kohë me familjen tënde dhe me miqtë e tu. 
Shijoje marrëdhënien tënde me Zotin. Gjej kohë për veten tënde 
– shijo një hobi.

Ngadalësimi dhe shijimi i jetës është shumë i rëndësishëm. Nëse 
je tepër i zënë për të qenë i lumtur, dhe nëse je aq i ngarkuar saqë 
të duket vetja pa shpresë, ka ardhur koha të bësh një ndryshim. 
Thjeshtoje planin e punës dhe fillo të shijosh me të vërtetë jetën me 
të cilën Perëndia të ka bekuar.

Ka një pafundësi gjërash që mund të na ulin poshtë. Unë 
përmenda tre, por të sugjeroj që listën ta zgjatësh bazuar tek 
situatat e tua. Qoftë një nga ato tre gjëra, apo diçka tjetër, mos lejo 
që gënjeshtrat e armikut të të ulin më poshtë.

Burimi më i Mirë i Gëzimit që do të Gjesh 
Ndonjëherë

A je lutur ndonjëherë dhe ke thënë “Zot, nuk e di se ku qëndron 
problemi tek unë. E kam humbur gëzimin tim dhe nuk e di se 
cili është problemi.” A ke qenë ndonjëherë aq i dëshpëruar për të 
dëgjuar zërin e Perëndisë, saqë ke filluar të kërkosh në një kalendar 
me Shkrime për të parë se çfarë thuhet për atë ditë, ose ke hapur 
Biblën katër apo pesë herë për të parë nëse do të gjeje një varg që 
të inkurajon? Apo ke parë për pak minuta një program të shkurtër 
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të krishterë për të kuptuar nëse Perëndia do të të drejtojë? 
Një mbrëmje po kërkoja me ngut diçka që nuk do të më 

lejonte të zhytesha në dëshpërimin që po ndieja. Hapa një shumicë 
vargjesh nga Shkrimi që i kisha ruajtur në një kuti në kuzhinën time 
dhe nxorra atë të Romakëve 15:13:

Dhe Perëndia i shpresës le t’ju mbushë me çfarëdo gëzimi 
dhe paqe në besim [nëpërmjet përvojës së besimit], që të 
keni mbushulli (që derdhet) në shpresë, me anë të fuqisë 
së Frymës së Shenjtë. 

Menjëherë e kuptova se Perëndia po më tregonte se e kisha 
humbur gëzimin tim ngaqë isha bërë pesimiste dhe e kisha hequr 
shpresën. Beso gjithnjë tek Perëndia dhe tek premtimet e Tij! 
Pavarësisht se çfarë ndodh, sa shumë dhimbje ka, apo sa shumë 
zgjat – gjithnjë beso! Nëse e bën, do të mbushesh me shpresë! Ajo 
shpresë do të jetë një spirancë për shpirtin tënd. Në vend që të jesh 
një foshnje i krishterë që shkon sa andej këtej nga çdo ndryshim, 
do të jesh një besimtar i pjekur të cilin Perëndia do ta mbajë gjithë 
kohës si përfaqësues të Tij.

Shtoji Shpresat!

Shpresa dhe lumturia nuk janë gjëra të krijuara vetëm për 
njerëzit e tjerë; ato janë gjëra që Perëndia do që edhe ti t’i përjetosh 
në jetën tënde. Mos e lejo armikun të ta rrëmbejë gëzimin. Si bir 
i Perëndisë, ty të është dhënë një shumicë bekimesh. Gjej çdo ditë 
kohë për të kuptuar se sa i bekuar je dhe lejoje këtë gjë të të sjellë 
gëzim.

Do të ketë gjëra në jetën tënde që do të mundohen të të ulin 
poshtë, të të pengojnë të përjetosh të gjitha gjërat që Perëndia ka 
për ty. Por nuk ka përse të mbahesh pas atyre peshave dhe barrave 
për asnjë ditë më shumë. Mund t’ia hedhësh Zotit çdo shqetësim 
dhe të marrësh si shkëmbim gëzimin e Tij. Prandaj fillo dhe shtoji 
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shpresat e tua. Lëre shpresën të jetë spiranca e shpirtit tënd. Është 
një spirancë e sigurt, e patundur, dhe nuk mund të thyhet nga ata 
që e shkelin atë (Hebrenjve 6:19). Uaa! Çfarë premtimi!    



P J E S A  I V

SHPRESA ËSHTË KËTU
. . . .

Sepse ti je shpresa ime, o Zot, o Zot, besimi im qëkurse isha 
fëmijë.  

Psalmi 71:5

“Tani” është një nga fjalët më të rëndësishme në Bibël. Jezusi tha: 
“Unë jam” dhe nënkuptonte që ishte këtu. Nuk ka përse të më 
kërkoni një herë tjetër! Jam këtu! Shpresa është këtu!

Ajo që bota e quan shpresë nuk është aspak shpresë e vërtetë. 
Është e dobët dhe e vakët dhe në fakt e pafuqishme.  Ajo largon 
përherë gjithçka të mirë që mund të ndodhë në të ardhmen. Asgjë 
nuk është e përcaktuar. Asgjë nuk është e qartë. Asgjë nuk është 
tani!

Si bij të Perëndisë, ne kemi privilegjin të besojmë se Perëndia 
po punon tani, dhe se diçka e mirë po ndodh në botën shpirtërore, 
dhe së shpejti do ta shohim të ndodhë. Është ekonomia e Perëndisë: 
në fillim duhet ta besojmë dhe më pas do ta shikojmë. Shpresa 
sipas botës si të thuash “dëshiron” si nëpër mjegull që gjërat të 
ndryshojnë për mirë, por nuk ka shpresë të vërtetë, dhe as besim të 
vërtetë se do të ndodhë pa parë fillmisht provat për këtë. 

Le të kujtojmë Abrahamin që nuk kishte arsye të dukshme 
për shpresë, por ai shpresoi me besim se do të bëhej me fëmijë, 
ashtu siç ia kishte premtuar Perëndia. Ai “priste” gjënë e mirë që 
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Perëndia i kishte premtuar se do të ndodhte. Pritshmëria e tij ishte 
reale, dhe ishte tani.

Në këtë pjesë të librit dua të të ndihmoj të jetosh të tashmen, jo 
të kaluarën ose të ardhmen. Dua të besosh se Perëndia po punon 
tani tek ti dhe në jetën tënde.

Dhe besimi është siguria (konfirmimi, tapia) e gjërave që 
(ne) shpresohen, bindja e gjërave që nuk shihen [besimi e 
percepton si një fakt real atë që nuk zbulohet nga shqisat 
tona].

Hebrenjve 11:1
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MOS PRIT DERI NESËR

Në kohë të pranueshme [për ty nga Perëndia] unë të 
dëgjova dhe në atë ditë shpëtimi të ndihmova. Ja, tani, 
është koha e pëlqyer, ja, tani, është dita e shpëtimit!

2 Korintasve 6:2

“E djeshmja është histori, e nesërmja është mister, 
e sotmja është një dhuratë nga Perëndia, prandaj e 
quajmë të tashme.”

— Bill Keni

Shkrimtari Leo Buskalia ka treguar një herë historinë e nënës së 
tij dhe atë që ai e quante “dreka e varfër” e familjes së tyre. Atë 
mbrëmje, kur babai i tij u kthye në shtëpi, u tha se kishte gjasa që 
do të falimentonte për shkak se partneri i tij ia kishte mbathur me 
fondet e firmës. Mamaja e Buskalias doli jashtë dhe shiti disa nga 
bizhuteritë e saj për të blerë ushqim për një festë të kushtueshme. 
Disa anëtarë të familjes e qortuan që i shiti bizhuteritë dhe që 
harxhoi aq shumë para. Por ajo u tha atyre “Tani është koha për të 
gëzuar, tani që kemi më tepër nevojë, jo javën tjetër.”1

E duartrokas veprimin e guximshëm dhe urtësinë e nënës së 
tij. Shpresa dhe gëzimi janë dy gjëra që nuk duhet të lihen kurrë 
për më vonë. Shumë njerëz e kalojnë jetën e tyre duke pritur 
“të nesërmen”. Ata thonë “Epo, mbase nesër gjërat do të bëhen 
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më mirë”, ose “Ka gjithnjë një të 
nesërme”, ose “Ah sikur ta kaloja këtë 
ditë dhe të vinte e nesërmja.”

Ndërkohë që e lënë shpresën për 
nesër, njerëzit nuk përjetojnë gëzimin 

e sotshëm, dhe Jezusi nuk vdiq për të na dhënë këtë lloj jete.  Jezusi 
do që ta gëzojmë jetën tonë sot dhe çdo ditë.

Paqja, gëzimi, lumturia, siguria, guximi, shëndeti, 
mendjekthjelltësia, hiri, besimet, martesa e fortë – të gjitha këto 
janë gjëra që Perëndia do që të fillosh t’i përjetosh sot. Sa herë që 
mendon “Epo, mendoj se e sotmja do të jetë një harxhim i madh kohe; 
mbase nesër do të jetë më mirë”, nuk po e kupton planin më të mirë 
të Perëndisë për jetën tënde. Nëse Perëndia është me ty sot – dhe 
Ai është; Ai është gjithnjë me ty – nuk ka përse të presësh një kohë 
tjetër në të ardhmen që të fillosh të gëzohesh. Ti mund ta përjetosh 
sot jetën e Tij fitimtare, me bollëk, të mbushur me gëzim. Apostulli 
Pal tha se, përderisa jemi në të SOTMEN, ne duhet të dëgjojmë 
Perëndinë dhe të mos i ngurtësojmë zemrat ndaj premtimeve të Tij 
(Hebrenjve 3:15). Perëndia po punon në jetën tënde sot, dhe Ai do 
që ti ta besosh sot dhe të gëzohesh sot!

Psalmi 118:4 thotë: “Kjo është dita që Zoti ka bërë; le të 
gëzohemi dhe të ngazëllojmë në të.” (theksi i imi). Perëndia e ka 
sjellë këtë ditë për një arsye. Ai dëshiron të bëjë diçka të veçantë. A 
je gati që ta marrësh atë? Njerëzit me shpresë bëjnë pikërisht atë që 
thotë ky varg: Ata gëzojnë dhe janë të ngazëlluar. Nuk ka rëndësi 
se si është moti jashtë, se si ndihen, apo çfarë thonë të tjerët, se 
me sa vështirësi po përballen, apo çfarë po jepet në lajme – njerëzit 
që kanë shumë shpresa thonë – unë do të gëzohem dhe do të 
ngazëllohem. Do të kem një pritshmëri të lumtur se Ai do të bëjë 
diçka të mirë në jetën time sot!

Më lejo të të tregoj një histori për veten time: Në vitin 1976 
arrita pikën e dëshpërimit për gjendjen e jetës sime. Mendoja se nuk 
do të më ndodhte asnjë gjë e mirë. Megjithëse isha e krishterë, nuk 
përjetoja asnjë fitore në jetën time. Ndërsa po shkoja në punë në 
një mëngjes Shkurti të atij viti, i thirra Perëndisë në dëshpërim dhe 

Shpresa dhe gëzimi janë 
dy gjëra që nuk duhet të 
lihen kurrë për më vonë.
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mendoj se, për herë të parë në ecjen time të krishterë, përjetova se 
çfarë ishte besimi i vërtetë. Perëndia vendosi siguri në zemrën time 
se Ai po kujdesej për situatën time. Megjithëse asgjë e rrethanave të 
mia nuk ndryshoi menjëherë, pas kësaj pata një paqe të plotë. Isha 
e mbushur me pritshmërinë e lumtur se atë ditë do të më ndodhte 
diçka e mirë. Kisha shpresë të vërtetë! Për mua nuk kishte rëndësi 
se çfarë do të bënte Perëndia, apo kur do ta bënte atë, sepse e 
ndieja në zemër se ishte e përfunduar. Mund të them me sinqeritet 
se, që ai çast e më pas, gjërat në jetën time filluan të ndryshonin. 
Kuptohet që nuk ishin të përsosura, por pak e nga pak, ditë pas 
dite, ndodhën gjërat e mira. 

E di se mund të kesh në mendje këtë pyetje: “Xhois, po sikur të 
besoj se sot do të ndodhë diçka e mirë dhe nuk më ndodh?” Pikë së 
pari, më lejo të të them se unë besoj vendosmërisht se diçka e mirë 
ndodh çdo ditë, por mbase ne nuk e shohim. Së dyti, e mira që 
ndodh mund të mos jetë pikërisht ajo që shpresojmë, por shpresa 
na dha një ditë më të mirë nga ajo që mund të kishim patur pa të, 
pra kjo në vetvete është një gjë e mirë. Dhe së fundmi, do të të 
them se nesër duhet të ngrihesh sërish me shpresë, duke besuar se 
do të të ndodhë diçka e mirë. Pavarësisht se sa shumë ditë duhet 
ta bësh këtë, mos hiq dorë, dhe do ta shohësh se Perëndia është 
besnik.  

Çelësi Është Qëndrueshmëria 

Mungesa e qëndrueshmërisë është një nga dështimet tona më të 
mëdha. Një nga arsyet përse shumë njerëz përjetojnë fitore të madhe 
në disa ditë, por disfata dërrmuese në ditë të tjera, është për shkak 
të paqëndrueshmërisë së tyre ditore. Do të habitesh nga ndryshimi 
që mund të ndodhë në jetën tënde nëse do të marrësh vendimin 
të jesh i qëndrueshëm çdo ditë. Nuk e ndryshon jetën tonë ajo që 
bëjmë mirë një herë, por ajo që bëjmë mirë në vazhdimësi! Nëse një 
ditë ke shpresë dhe ditën tjetër jo, rezultatet nuk do të të pëlqejnë. 
Nëse beson se ajo që po të mësoj për shpresën është e vërtetë, dhe 



J E P I  K R A H Ë  S H P R E S Ë S146

vendos të jetosh i mbushur me të, atëhere merr vendimin për ta 
bërë këtë gjë në vazhdimësi. Ne bëjmë atë që është e drejtë ngaqë 
është e drejtë! Ne jemi të përkushtuar!  

Lëshoje Tullumbacin

Një herë kam dëgjuar për një konferencë që po mbahej në auditorin 
e një kishe. Njerëzve ju kishin dhënë tullumbaca që duhet t’i 
lëshonin në një çast të caktuar gjatë shërbesës, kur do ta ndjenin 
se duhet ta shprehnin gëzimin e zemrës së tyre. Tullumbacet u 
ngritën në lartësi gjatë shërbesës, u përplasën shumë herë pas 
tavanit, por kur shërbesa mbaroi, një e treta e tullumbaceve nuk 
ishin lëshuar ende.  

A nuk është e habitshme kjo? Një e treta e njerëzve në sallë pritën 
aq gjatë, saqë e humbën mundësinë e tyre për t’u bashkuar në këtë 
festë dhe për të lëshuar tullumbacen e tyre. Si bij të Perëndisë që 
kanë mundësinë për të jetuar një jetë të mbushur me shpresë dhe 
gëzim, ne nuk kemi përse të presim një kohë në të ardhmen për të 
shijuar jetën që Perëndia na ka dhënë – mund ta shijojmë atë tani.

Shumë njerëz kanë mendësinë se do të jenë me të vërtetë të 
lumtur dhe të gëzuar në jetë “kur”. Kur të shkojnë me pushime, 
kur të martohen, kur t’i ngjitin më lart shkallët e suksesit në punë, 
kur të bëhen me fëmijë, kur të fitojnë më tepër para, kur t’ju rriten 
fëmijët, kur partneri t’i trajtojë më mirë – e kuptove idenë.

Unë e kuptoj mirë këtë gjë, sepse ka qenë një kohë kur, edhe 
pse më pëlqente shumë të isha pjesë e shërbimit, nuk gëzohesha me 
përgjegjësitë dhe veprimtaritë e tij. Duhet të mësoja të jetoja çastin 
dhe të shijoja atë që po bënte Perëndia tek unë dhe nëpërmjet 
meje tani, dhe jo kur konferenca të mbaronte, ose kur projekti të 
përfundonte, ose kur të shkoja për pushime. Perëndia më tregoi 
rëndësinë e përqafimit dhe shijimit të asaj që Ai po bënte për 
momentin. 

E njëjta gjë vlen edhe për ty. Do të ketë përherë një “kur” në 
jetën tënde. Fëmijët mund të të acarojnë sot, shefi yt mund të jetë 
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me humor të keq sot, trupi yt mund të ketë dhimbje sot, emocionet 
e tua mund të jenë të çekuilibruara sot, por asnjë nga këto nuk e 
ndryshon faktin që Perëndia është me ty në këtë çast dhe Ai ka një 
plan të mirë për jetën tënde...dhe e sotmja është pjesë e atij plani.

Përfito sa më Shumë nga e Sotmja

Psalmi 71:14 thotë: “Por unë do të kem shpresa gjithnjë dhe do 
të të lëvdoj gjithnjë e më tepër.”  Fjala kyçe në këtë varg, që lidhet 
me shpresën, është “gjithnjë”. Një njeri 
me shpresë nuk shpreson me raste apo 
në mënyrë sporadike. Dhe një njeri me 
shpresë kuptohet që nuk pret deri nesër 
për të marrë diçka të mirë nga Perëndia. 
Njeriu me shpresë ka vazhdimisht 
shpresë, dhe zgjedh të shpresojë çdo ditë...gjatë gjithë ditës.

Më lejo të të sugjeroj disa mënyra se si të jetosh vazhdimisht 
me shpresë, ta bësh çdo ditë një ditë që mbushet me pritshmëritë 
e lumtura për të mirën.

Bëj një Lutje të Guximshme çdo Ditë

Nëse ke shpresë, nuk ke kurrë frikë të besosh tek diçka e madhe. 
Në fakt, më pëlqen të them se shpresa është platforma mbi të cilën 
qëndron besimi. Prandaj është ide e mirë që sot t’i drejtohesh 
Perëndisë me një lutje të guximshme. Nuk mund të jetosh sot me 
pritshmëri po nuk pate aq besim sa të bësh një kërkesë. 

Çfarëdo qoftë ajo që ke në zemër, nëse përputhet me Fjalën e 
Perëndisë, guxo të kërkosh me besim dhe prit me shpresë. Perëndia 
i pëlqen lutjet e guximshme. Ai iu përgjigj atyre herë pas here në 
Bibël, dhe Ai ende i përgjigjet atyre sot. Ushtroje shpresën, qëndro 
në besim, dhe kërkoji Atij diçka të guximshme dhe bëje TANI!

Njeriu me shpresë ka 
vazhdimisht shpresë, dhe 
zgjedh të shpresojë çdo 
ditë...gjatë gjithë ditës.
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Bëj Diçka Argëtuese çdo Ditë

Ndonjëherë e humbim shpresën vetëm sepse e humbim gëzimin 
tonë. Në vend që ta shijojmë jetën çdo ditë, ne dërrmohemi nga 
faturat dhe shkurajohemi nga dilemat. Përse të mos vendosësh të 
bësh diçka argëtuese çdo ditë? Nuk ka përse të jetë një udhëtim 
ditor për në Disney World. (Parku i Lojrave Diznej). Mund të 
jetë diçka e thjeshtë si të pish një kafe me një shok, të shikosh një 
komedi me familjen tënde, apo të shëtisësh në park – çdo gjë që 
mund të të kthejë buzëqeshjen në fytyrë. 

Nëse do që të jesh vazhdimisht i mbushur me shpresë, planifiko 
gjëra argëtuese që mund të krijojnë ndjesinë e pritshmërisë. Shpresa 
dhe gëzimi shkojnë së bashku, prandaj planifiko diçka argëtuese 
dhe jetoje jetën tënde duke shijuar praninë e Perëndisë dhe çdo 
bekim që Ai të jep.

Ne të gjithë kemi nevojë të presim gjëra argëtuese dhe të 
këndshme. Sot u bënë disa orë që po shkruaj. Planifikoj të dal më 
vonë për kafe me disa shoqe, të psonis pak, dhe në mbrëmje të 
dal për darkë. Kur e planifikoj ditën time, gjithnjë përfshij diçka 
që e pres me padurim. Mos prit derisa të dalësh në pension për të 
menduar si ta gëzuar jetën. Gëzoje jetën TANI!  

Beko të Paktën një Person çdo Ditë

Më pëlqen të shoh përqark dhe të gjej njerëz që mund t’i bekoj. 
Është bekim i madh t’i bekosh të tjerët! Nëse do ta shijosh me të 
vërtetë jetën tënde sot, të sugjeroj që të ndihmosh dikë të gëzojë 
jetën e tij. Mbase mund t’i blesh drekën dikujt, t’i bësh një lëvdatë 
inkurajuese, ose t’i thuash dikujt se është i rëndësishëm për ty dhe 
se e vlerëson shumë.

Kërkoji Perëndisë të të tregojë se si mund të jesh bekim dhe më 
pas ndiq udhëzimet e Tij. Ndërsa përpiqesh të plotësosh nevojat 
e të tjerëve, do të habitesh se sa e lehtë është të shpresosh dhe të 
besosh se Perëndia do të t’i plotësojë edhe ty nevojat. Mos e vono 
bekimin për dikë tjetër. Bëje sot! Ji që TANI bekim për dikë tjetër!
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Shkruaj çdo Ditë të Paktën një Mënyrë 
se si Perëndia të ka Bekuar

Shpresa lulëzon në atmosferën e mirënjohjes. Nëse do të jetosh 
rregullisht me shpresë, hapi sytë çdo ditë për të parë se si Perëndia 
të ka bekuar. Do të habitesh nga gjithë gjërat që do të gjesh. Sa 
më tepër e kupton se si po të bekon Perëndia TANI, aq më shumë 
shpresë do të kesh dhe do të shohësh gjëra edhe më të mëdhaja.  

Në fund të çdo dite, gjej një çast për t’i mbajtur shënim ato 
gjëra. Fillo ditarin me “dëshmitë e shpresës”. Disa ditë do të 
shënosh një ose dy gjëra, ditë të tjera mund të kesh 10 ose 20 gjëra, 
apo të mbushësh një faqe të tërë. Fillo të dokumentosh mirësinë e 
Perëndisë në jetën tënde dhe shiko se sa e thjeshtë është që të mos 
e jetosh asnjë ditë pa shpresën drithëruese.

Shtoji Shpresat!

Shtoji shpresat tani. Nuk ka përse të presësh me ditë, javë, muaj 
apo vite për të parë Perëndinë të lëvizë. Ai është me ty, dhe Ai 
tashmë po lëviz në jetën tënde. Lutu për vëmendje më të madhe, 
që të shohësh gjithnjë atë që po bën Perëndia në jetën tënde.

Ekziston gjithnjë tundimi për të jetuar me vonesat “kur”, në 
vend që të jetosh me fuqinë “tani”. Mos i lejo vështirësitë e ditës 
të të bindin t’i lësh për më vonë 
shpresat tek mirësia e Perëndisë. 
Fillo t’i shtosh shpresat. Sot mund 
të të ndodhë diçka madhështore. Sot 
mund të ndodhë një zbulim i madh. 
Mos prit deri nesër për të besuar në 
atë gjë – besoje sot.

 

Ekziston gjithnjë tundimi 
për të jetuar me vonesat 
“kur”, në vend që të 
jetosh me fuqinë “tani”.
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SHIH ME SYTË E PERËNDISË

Lum ai njeri që beson te Zoti dhe besimi i të cilit është 
Zoti!

Jeremia 17:7

“Perëndia është i vetmi që mund ta kthejë luginën e 
telasheve në një derë shprese.”

— Kethrin Marshall

Ndonjëherë ti nuk e di se si mund të zgjidhen gjërat. A e ke përjetuar 
ndonjëherë këtë gjë? Po e lexon Biblën çdo ditë, po mundohesh 
të kesh një qëndrim optimist, shoqërohesh me miq të mirë të cilët 
të inkurajojnë, por sado që përpiqesh, prapë je i shkurajuar. Nuk 
po e përjeton atë shpresë për të cilën kemi folur deri tani në këtë 
libër. Sigurisht, mund të ketë ditë që janë me më shumë shpresë se 
të tjerat, por ti nuk do ta konsideroje veten një njeri me shpresë.

Nuk je i vetmi që e ke përjetuar këtë. Shumë njerëz mundohen të 
gjejnë shpresë – dhe shumë orvaten të kapen pas shpresës. Shpresa 
nuk mund të bazohet tek rrethanat e tua; ajo duhet të themelohet 
vetëm mbi Krishtin. Shpresa nuk do të shfaqet vetëm duke e 
dëshiruar. Shpresa është diçka që duhet ushqyer dhe zhvilluar, dhe 
studimi i rregullt i Fjalës së Perëndisë është karburanti i nevojshëm 
për ta ushqyer atë. Nuk ka nevojë të presësh – shpresa është aty. 
Mund të fillosh që sot të marrësh shpresë. Nuk ka nevojë të presësh 
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për ta ndjerë atë, por mjafton të marrësh vendimin e thjeshtë që 
jeta pa shpresë është e mjerueshme, prandaj, përse të mos jesh plot 
shpresë TANI! Prit që sot të të ndodhë diçka e mirë! 

Një nga gjërat më të rëndësishme që mund të bësh për të jetuar 
një jetë me shpresë – një jetë të mbushur me pritshmëri të lumtura 
për të mirën – është të kesh këndvështrimin e Perëndisë. Përsa kohë 
do t’i shikosh situatat e jetës tënde me një këndvështrim natyror, 
mishtor, je i prirur të ndihesh pa shpresë dhe i mposhtur. Por kur 
fillon ta shohësh jetën tënde me sytë e Perëndisë, shpresa fillon të 
mbizotërojë.

Kjo është ajo që i ndodhi Abrahamit. Tek Zanafilla kapitulli 15, 
Abrahami ndihej i pashpresë. Perëndia kishte premtuar se Abrahami 
do të ishte ati i shumë kombëve (shih Zanafilla 12:2), dhe se toka 
e Kanaanit do të trashëgohej nga pasardhësit e tij (shih Zanafilla 
12:5-7), por Abrahami nuk e kuptonte se si mund të bëheshin 
këto gjëra. Ai e donte Perëndinë, dhe donte të kishte shpresë, por 
nuk kishte fëmijë. Si do ta bënte Perëndia një komb të madh nëse 
Abrahami nuk kishte asnjë trashëgimtar?

Tek Zanafilla 15:2-3 Abrahami bëri një nga lutjet me të sinqerta 
që ne të gjithë e bëjmë herë pas here. Ai tha: “Zot, Perëndi, çfarë 
do të më japësh, sepse unë jam pa fëmijë [nga kjo botë]?....pastaj 
Abrahami shtoi këto fjalë: “Ti nuk më ke dhënë asnjë pasardhës....” 
Abrahami ishte i shqetësuar. Ai i shikonte gjërat nga këndvështrimi 
i tij, dhe këndvështrimi i tij nuk po i jepte shumë shpresë. 

Duke e ditur që Abrahami nuk po e shikonte tabllonë e madhe, 
Perëndia bëri diçka të jashtëzakonshme. Zanafilla 15:5 thotë: 

Pastaj ai e çoi jashtë [jashtë çadrës nën dritën e yjeve] dhe 
i tha: “Vështro me kujdes qiellin dhe numëro yjet, në rast 
se mund t’i numërosh”, pastaj shtoi: “Kështu kanë për të 
qenë pasardhësit e tu”.

Perëndia e dinte se çfarë i duhej Abrahamit në mes të atij 
dëshpërimi – ai duhet të ndryshonte këndvështrimin e tij. Ja ku 
ishte ai, që i lutej pa shpresë Perëndisë për tabllonë e vogël – 
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një trashëgimtar – ndërsa gjithë kohës Perëndia po planifikonte 
ta bekonte me pasardhës aq të shumtë, saqë nuk mund të 
numëroheshin. Prandaj Perëndia e çoi jashtë Abrahamin dhe i 
tregoi një këndvështrim të ri: një qiell i mbushur plot yje. Në çastin 
që Abrahami përvetësoi këndvështrimin e Perëndisë, shpresa e tij 
u gjallërua. Romakëve 4:18 thotë: “Ai, duke shpresuar kundër çdo 
shprese, besoi për t’u bërë ati i shumë kombeve sipas asaj që i ishte 
thënë: “Kështu do të jetë pasardhja jote”.

Historia e Abrahamit është shumë inkurajuese. Më tregon se 
edhe më të mirët prej nesh mund të shkurajohen herë pas here. 
Është e natyrshme që të dyshojmë tek Perëndia kur nuk mund 
ta kuptojmë se si mund të realizohet premtimi. Por nuk duhet të 
bëhemi pre e atyre ndjenjave të dyshimit dhe shkurajimit. Perëndia 

dëshiron që të na japë këndvështrimin 
e Tij, në mënyrë që të na mbushë me 
shpresë dhe besim. Në vend që të 
shohim tabllonë e vogël, Perëndia do 
që të na tregojë tabllonë e madhe – 
tabllonë e Tij – sepse këndvështrimi i 
Tij ndryshon gjithçka.

 

Vër Syzet e Perëndisë

Le të vëmë ato që unë do t’i quaj “Syzet e Perëndisë” dhe të shohim 
disa gjëra nga këndvështrimi i Perëndisë. Ai i shikon ndryshe nga 
ne gjërat, sepse Ai e shikon fundin nga fillimi. 

Si të shikon ty Perëndia? Ai të do më shumë nga ç’mund të 
kuptosh, dhe Ai ka një plan për jetën tënde. Ti nuk je kurrë vetëm, 
sepse Ai është me ty gjithë kohës. Falja e Perëndisë është më e 
madhe se sa mëkati që ke bërë. Mëshira e Tij ripërtërihet çdo ditë. 
Perëndia të ka dhënë ty, si besimtar, fuqi, ndaj nuk ke arsye të 
jetosh një jetë me humbje. Ti je bërë i ri në Krishtin, ke marrë një 
jetë e re, dhe mund të heqësh dorë nga gjithçka që ka mbetur pas 
dhe të presësh me padurim gjërat që ke përpara.  Nëse e di se kush 

Në vend që të shohim 
tabllonë e vogël, Perëndia 
do që të na tregojë tabllonë 
e madhe – tabllonë e Tij – 
sepse këndvështrimi i Tij 
ndryshon gjithçka.
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je në Krishtin – dhe se si të shikon Perëndia për shkak të sakrificës 
së Birit të Tij – kjo e ndryshon mënyrën se si ti jeton. 

Perëndia e pa krijimin dhe tha se ishte mirë (shih Zanafilla 
1:31). Ti je pjesë e krijimit, pra ti je i mirë. Mbase e kemi të vështirë 
ta besojmë këtë. Nuk po flas këtu për mishin tënd. Apostulli Pal 
tha: “Sepse unë e di se në mua, domethënë në mishin tim, nuk 
banon asgjë e mirë.” (Romakëve 7:18). Mishi ynë ka të meta, dhe 
ne të gjithë bëjmë gabime. Kur Perëndia thotë “Ti je i mirë”, e ka 
fjalën për veten tënde të re të rikrijuar nga ana shpirtërore!

Sepse jemi vepra [puna e dorës] e tij [e Perëndisë], e 
krijuar [e rilindur] në Krishtin Jezus për vepra të mira 
që Perëndia përgatiti (planifikoi paraprakisht) që më 
parë, që ne të ecim në to [të jetojmë jetën e mirë që Ai e 
planifikoi dhe na përgatiti për ta jetuar]. 

Efesianëve 2:10

Është shumë e rëndësishme që të kuptojmë realitetet e krijimit 
të ri dhe të fillojmë t’i identifikojmë ato. Shumë njerëz sillen keq 
sepse mendojnë se janë të këqinj – ata besojnë se janë të këqinj. 
Shpesh njerëzit ngecin në një jetë mëkatare, sepse nuk besojnë se 
janë çliruar prej saj nëpërmjet Krishtit. Ata shohin se si kanë qenë 
gjithnjë, dhe nuk e kuptojnë fuqinë e vërtetë të lindjes së re – që, 
nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re, të vjetrat 
shkuan; ja, të gjitha u bënë të reja (shih 2 Korintasve 5:17).

Sado të vështirë që e kemi ta kuptojmë apo ta besojmë me të 
vërtetë, Perëndia tani na shikon si të drejtë nëpërmjet Jezusit.

Sepse atë [virtualisht], që nuk njihte mëkat, e bëri mëkat 
për ne, që ne të bëhemi [të mbushemi me, të shihemi si, dhe 
shembuj të] drejtësia e Perëndisë [ajo që duhet të jemi, 
të miratuar dhe të pranuar dhe në një marrëdhënie të 
drejtë me Të, me anë të mirësisë së Tij] në të.

2 Korintasve 5:21
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Si një njeri që jam ndjerë “keq” në pjesën më të madhe të jetës, 
për mua ishte dhe është e mrekullueshme dhe çliruese të mësoj për 
doktrinën e drejtësisë nëpërmjet Krishtit. Më pëlqen t’i ndihmoj 
njerëzit ta kuptojnë këtë, në mënyrë që të mos e refuzojnë më 
veten e tyre për shkak se nuk mund të jenë të përsosur në jetën e 
përditshme. Qëndrimi ynë i drejtë me Perëndinë nuk bazohet tek 
ajo që bëjmë, por tek ajo që Jezusi ka bërë.

Ndërsa mësojmë gjithnjë e më tepër për dashurinë, pranimin 
dhe hirin e Perëndisë, ne vëmë re se shpresa kthehet në mikun 
tonë të përhershëm. Sinqerisht nuk e mbaj mend herën e fundit që 
jam ndjerë pa shpresë! Ne mund të mësojmë t’i besojmë Perëndisë 
dhe të kemi gjithnjë sigurinë se, ndërsa rritemi dhe ndryshojmë, 
Perëndia e sheh dashurinë dhe përkushtimin tonë ndaj Tij dhe 
prapë na shikon si njerëz që kanë një marrëdhënie të drejtë me Të.

Ky është ndryshimi i madh ndërmjet asaj që ti je dhe asaj që ti 
bën. Prandaj i inkurajoj njerëzit që ta ndajnë “veten” e tyre nga 
“veprat” e tyre. Ti je një bir i Perëndisë. Ti je i rilindur. Ti je i 
mbushur me Frymën e Tij. Në vend që të shohësh mishin tënd, 
merr këndvështrimin e Perëndisë dhe shiko shpirtin tënd. Shikoje 
vetën tënde në pasqyrën e Fjalës së Perëndisë, dhe më pas gëzohu 
për atë që je në Krishtin Jezus.

Të inkurajoj që edhe në sprovat e tua të kesh këndvështrimin 
e Perëndisë. Shikoji ato në mënyrën se si i shikon Perëndia. Ai i 
sheh si të përkohëshme. Asnjë problem nuk zgjat përjetë, prandaj 
ki shpresa të shumta, sepse zbulimi yt i madh është më afër nga 
ç’mund të mendosh. Kur shikon nëpërmjet syzeve të Perëndisë, do 
të të duhet të thuash “Kjo nuk do të zgjasë përjetë, dhe unë do të 
jetoj më gjatë se ajo!”  

Kur je në një vështirësi dhe gjithçka është kundër teje, 
aq sa të duket sikur nuk mund të rezistosh asnjë minutë 
më tepër, mos hiq dorë kurrë, sepse ky është vendi dhe 
koha kur dallga do të ndryshojë.

- Herriet Biçer Stoui
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Perëndia dëshiron që ti t’i kapërcesh të gjitha me TË. Të ecësh 
përpara apo të heqësh dorë është një zgjedhje. Perëndia na jep 
premtimin e Tij, por e kemi ne në dorë të qëndrojmë të patundur 
dhe të presim derisa të fashitet çdo stuhi e jetës. Sigurisht që Perëndia 
na ndihmon. Ai na jep hirin e Tij, forcën e Tij, dhe inkurajimin e Tij, 
por tek e fundit, ne duhet të vendosim nëse do të ecim përpara, apo 
do të dorëzohemi. Një nga të mirat e sprovave është se Perëndia i 
përdor ato për të na bërë më të fortë përballë vështirësive.

Mos ki frikë [nuk ka arsye për të patur frikë], sepse unë 
jam me ty, mos e humb, sepse unë jam Perëndia yt. Unë 
të forcoj ....

Isaia 41:10

Ky është një varg i jashtëzakonshëm që na thotë se, edhe kur 
kalojmë kohë të vështira, Perëndia do të nxjerrë diçka të mirë prej 
saj.  Ai bën shumë gjëra, por një gjë është që na bën më të fortë. 
Ne forcohemi përballë vështirësive. Me fjalë të tjera, gjërat që dikur 
na shqetësonin, apo na frikësonin ose shqetësonin, nuk do ta na 
shqetësojnë më. 

Një person që stërvitet me pesha në një palestër do të bëhet 
me muskuj, por pasi ai ose ajo arrin një pikë të caktuar, e vetmja 
mënyrë për të bërë më tepër muskuj është duke ngritur pesha më 
të rënda. Kur i kërkojmë Perëndisë përmirësim në çdo fushë të 
jetës sonë, duhet të presim që Perëndia të bëjë diçka në ne para se 
Ai të bëjë diçka për ne. Mund të themi se duhet të mësohemi me 
ngritjen e peshave të rënda nga ana shpirtërore. 

Për shembull, mund të lutemi që dashuria jonë të shtohet 
gjithnjë e më shumë, por kjo po ashtu do të thotë se do të jemi 
pranë njerëzve të cilët është e vështirë t’i duash. Mbaj mend që një 
herë jam lutur të isha e aftë të doja atë që nuk duhet! Pas nja dy 
javësh po i murmurisja Zotit në lutje për njerëzit e vështirë me të 
cilët isha ndeshur, dhe Ai më kujtoi se nuk mund të mësoja t’i doja 
të padashurit nëse rrethohesha vetëm nga njerëz të dashur, të cilët 
nuk më irritonin kurrë për asgjë.
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Kur lutemi që Perëndia të na përdorë në mënyra më madhështore, 
duhet të kujtojmë që Pali tha se një derë shumë e madhe mundësish 
ishte hapur për të, dhe bashkë me të kishin ardhur edhe shumë 
armiq. (1 Korintasve 16:9). Satani kundërshton gjithçka të mirë. Ai 
e urren rritjen dhe progresin e çfarëdo lloji, por nëse qëndrojmë të 
patundur, Perëndia do të na çlirojë dhe në të njëjtën kohë do të na 
ndihmojë të rritemi shpirtërisht nëpërmjet vështirësisë.

Kjo nuk do të thotë se Perëndia është autori i problemeve tona, 
por sigurisht që i përdor ato për të na ndihmuar në shumë mënyra. 
Kur je në mes të një situate sfiduese ose të dhimbshme, përpiqu 
të mendosh për të mirën që mund të vijë prej saj, dhe jo vetëm se 
sa e vështirë është ajo. Kur largohen të gjitha arsyet për shpresë, 
shpreso tek besimi, ashtu si Abrahami.

Nga këndvështrimi i Perëndisë, gjërat e mira ndodhin edhe 
ndërkohë që ti pret për një zbulim të madh apo çlirim. Ti po 
rritesh shpirtërisht, ti po zhvillon durimin, ti po përballon një 
provë, dhe kur ta kalosh atë, do të përjetosh ngritjen. Dhe ti po e 
lartëson Perëndinë duke e dashur Atë tani, ashtu siç do ta duash 
kur rrethanat të ndryshojnë. 

Sprovat janë të vyera. Ato të lëndojnë, por janë të vyera! Të 
gjithë ne i përjetojmë ato, por jo të gjithë i kalojnë me sukses. 
Shpesh them se, pas një sprove, disa njerëz kanë një dëshmi, por të 
tjerët kanë vetëm “ankesa”.

Kije Zakon të Shpresosh

Në mënyrë që të kesh këndvështrimin e Perëndisë, mbase duhet të 
zhvillosh disa rutina të reja në jetën tënde të përditshme – disa zakone 
të reja. Kur dëgjon fjalën “zakon” mund të mendosh për veset e këqija 
(sepse veset e këqija tërheqin më tepër vëmendje këto kohë), por mund 
të zhvillosh edhe zakone të mira po ashtu. Për më tepër, kije zakon të 

shpresosh. Shpresa mund të jetë diçka që 
ti e zhvillon me kalimin e kohës, derisa ta 
kthesh atë në një gjë të natyrshme.

Kije zakon të 
shpresosh.
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Qëndrimi me pritshmëri – që kërkon, dëshiron, pret që 
Perëndia të bëjë diçka madhështore – nuk është diçka që do të vijë 
gjithnjë natyrshëm tek ti. Kjo është një mendësi shprese që duhet 
ta zhvillosh qëllimisht derisa të kthehet në një natyrë të dytë për 
ty...një zakon. Një nga mënyrat për ta bërë këtë është t’i kujtosh 
vetes të presësh gjëra të mira. Mbase duhet të vendosësh tabela 
në të gjithë shtëpinë që t’i kujtosh vetes të kesh një zemër me 
shpresë. Unë besoj se, kur do që të zhvillosh një zakon të ri, duhet 
të përdorësh të gjitha metodat e nevojshme. Zakonet e mira nuk i 
lënë vend veseve të këqija, prandaj nëse e ke zakon të shpresosh, në 
mendjen dhe në zemrën tënde nuk do të ketë vend për mungesë 
shprese, shkurajim dhe dëshpërim.

Habakuku 2:2 thotë:

Pastaj Zoti m’u përgjigj dhe tha: “Shkruaje vegimin dhe 
gdhende mbi rrasa, që të mund [të ekzistojë mundësia] 
të lexohet lirshëm [shpejt dhe lehtësisht].

Shënoje vizionin tënd. Nuk ka përse të jetë diçka e gjatë dhe e 
mirëmenduar. Mund të bësh tabela të vogla që mund të lexohen 
“lehtë dhe shpejt” kur ti dhe familja jote u kaloni pranë. Mendo se 
sa më tepër shpresë do të kishe nëse...

•	 Kur ngrihesh të lash dhëmbët, tek pasqyra e tualetit ke një 
tabelë ku thuhet: “Shpresa është e rëndësishme. Mos harro 
të besosh se Perëndia do të bëjë diçka madhështore në 
jetën tënde sot.”

•	 Kur kalon në korridor, ke një tabelë ku shkruhet: “Shpresa 
është një pritshmëri e lumtur e të mirës. Ji i lumtur. Perëndia 
ka përgatitur gjëra të mira.”

•	 Kur hyn në kuzhinë për të ngrënë mëngjes, sipër sobës ke 
një shënim që thotë: “Ngazëllohu. Perëndia po gatuan 
diçka shumë të mirë sot.”
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•	 Kur i hipën makinës për të shkuar në punë, çuar fëmijët 
në shkollë, ose për t’u takuar me një shok për kafe, ke një 
shënim ku thuhet: “Shtoji shpresat e tua. Perëndia është 
me ty sot, dhe Ai kënaqet kur tregohet i mirë me ty.”

Nuk e di për ty, por që tani po filloj të mbushem me shpresë! 
Nëse do të jetosh një jetë me shpresë, bëj gjithçka që duhet për 
ta patur atë. Dita jote përfshin shumë gjëra që mundohen të 
ta rrëmbejnë shpresën. Vendos që t’i kapërcesh “rrëmbyesit e 
shpresës” me mjete që të kujtojnë shpresën.

Vendosi kudo! Kjo është veçanërisht e rëndësishme nëse ke 
prirjen të jesh pesimist ose i shkurajuar, ose nëse po kalon një kohë 
veçanërisht të vështirë.

Sa më Lart të Ngrihesh, Aq më Mirë Shikon

Më duhet ta pranoj, ngjitjet në mal nuk më pëlqejnë. Ty mbase 
të pëlqejnë, por unë s’jam e zonja për to. Më mirë të kaloj një 
fundjavë me fëmijët e mi duke eksploruar pyllin ose shtigjet e malit. 
Por më kanë thënë se, kur alpinistët kthehen pas, dhe përpiqen të 
llogarisin se ku janë me saktësi, ata kërkojnë të ngjiten më lart. Një 
pikë më e lartë u jep atyre një këndvështrim më të mirë. Alpinistët 
shkojnë më lart duke hipur në një pemë, kacavarrur në një kodër, 
ose duke iu ngjitur një shkëmbi të lartë. Ata kanë mësuar se, sa më 
lart ngjiten, aq më larg mund të shohin. 

Mendoj se e njëjta gjë është e vërtetë për ty dhe mua sot. 
Ndonjëherë është e vështirë të shohim se ku po shkojmë, sepse e 
kemi të kufizuar shikimin. Ngatërrohemi nga ato që na rrethojnë 
dhe ndihemi të pasigurt se ku duhet të shkojmë më pas, sepse nuk 
kemi këndvështrimin e duhur. Shpresa dhe drejtimi ynë pakësohen 
për shkak të velit të dështimeve të shkuara, mjegullës së pritshmërive 
të ulta, dhe kanioneve të dëshpërimit.

Në mënyrë që të kesh këndvështrimin e Perëndisë, duhet të 
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ngrihesh më lart. Duhet të kapërcesh mosmirënjohjen; duhet të 
ngrihesh mbi dyshimin dhe shkurajimin. Nëse zgjedh pritshmëri dhe 
shpresa më të larta, besoj se do të fillosh të fitosh një këndvështrim 
të ri – një këndvështrim të perëndishëm. Dhe kur të ndodhë kjo 
gjë, ti do të mund të shohësh më larg se kurrë më parë.

Shtoji Shpresat!

Je ti që e përcakton se çfarë lloj jete do të jetosh bazuar tek mënyra 
se si zgjedh ta shikosh veten dhe situatat e jetës tënde. Nëse shikon 
gabimet dhe dështimet e tua, duke menduar se ato gjëra janë thelbi 
yt, nuk mund të shpresosh se Perëndia do të bëjë shumë gjëra në 
jetën tënde. Dhe nëse kërkon dhe flet vazhdimisht për problemet 
e tua, ato do të bëhen gjithnjë e më të mëdhaja për t’u kapërcyer, 
dhe do ta kuptosh se shpresa është diçka që arrihet me vështirësi. 

Por fatmirësisht, ekziston këndvështrimi ndryshe. Këndvështrimi 
i Perëndisë është këndvështrimi më i mirë për ty dhe për jetën 
tënde...dhe është i vetmi që ka rëndësi. Kur Perëndia të shikon, 
Ai është plot dashuri, dhe Ai e ka përgatitur tashmë një plan të 
mrekullueshëm për jetën tënde. Jeremia 29:11 thotë: “Sepse unë i 
njoh mendimet që kam për ju”, thotë Zoti, “mendime paqeje dhe jo 
të së keqes, për t’ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë.” Prandaj 
fillo t’i shtosh shpresat. Perëndia të ka bekuar në të shkuarën, dhe 
Ai premton të të bekojë në të ardhmen. Sa herë që nuk je i sigurt 
se si do të zgjidhen gjërat, dil jashtë një mbrëmje dhe shiko yjet e 
qiellit. Perëndia e mbajti premtimin e Tij ndaj Abrahamit, prandaj 
do ta mbajë edhe premtimin që të ka bërë ty. 
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ZGJEDHJA ËSHTË E JOTJA

Mos u shqetësoni për asgjë, por, në çdo gjë, ia parashtroni 
kërkesat tuaja Perëndisë me anë lutjesh dhe përgjërimesh, me 
falënderim. Dhe paqja e Perëndisë, që ia tejkalon çdo zgjuarsie, 
do të ruajë zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. 

— Filipianëve 4:6-7

“Shpresa është fuqia e të qënit i gëzuar në rrethana që 
e dimë se janë të pashpresa.”

- G. K. Çesterton

Është e mrekullueshme të dish se shpresa është aty – është sot 
në dispozicionin tënd dhe timin. Por në mënyrë që të jetojmë në 
realitetin e kësaj të vërtete, më parë duhet të mundim një armik të 
shpresës: shqetësimin. 

Shqetësimi është armiku i hidhur 
i shpresës. Është e pamundur të jesh 
plot shpresë dhe në të njëjtën kohë 
të jesh edhe plot shqetësim. Duhet të 
zgjedhësh njërën, sepse të dyja janë 
diametrikisht të kundërta. 

Shpresa shikon gjithë gjërat e mira 
që mund të ndodhin; shqetësimi manifeston një parandjenjë të 
keqe. Shqetësohet se mund të ndodhë diçka e keqe. Shqetësimi 

Është e pamundur të 
jesh plot shpresë dhe në 
të njëjtën kohë të jesh 
edhe plot shqetësim.
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dhe frika punojnë krah për krah, dhe na lënë të mendojmë se, nëse 
do të kuptojmë se si të veprojmë në situatën tonë, mbase mund t’i 
japim fund vështirësisë. Dhe megjithëse Bibla na thotë vazhdimisht 
se shqetësimi është i kotë dhe të mos kemi shqetësim, ai është një 
nga tundimet më të mëdhaja me të cilët përballemi. Kalimi nga 
besimi tek vetja, për zgjidhjen e problemeve tona, tek besimi i 
plotë se Perëndia do ta bëjë këtë, kërkon kohë.

Kam lexuar një histori të ilustruar që tregon çelësin e mposhtjes 
së shqetësimit dhe të jetuarit në plotësinë e shpresës....

Një pastor kishte bërë një fluturim të gjatë nga një vend në 
një tjetër. Paralajmërimi i parë për probleme të mundshme 
erdhi kur në aeroplan u ndez tabela: “Lidhni rripat e 
sigurimit.” Më pas, pak më vonë, një zë i qetë tha “Nuk 
do t’i shërbejmë tani pijet, sepse presim pak turbulenca. 
Ju lutem kujdesuni që të lidhni rripin e sigurimit.” 

Ndërsa pastori shikoi përqark avionit, e kuptoi 
qartë se shumë prej pasagjerëve po bëheshin ankthiozë. 
Më vonë, stjuardesa tha: “Na vjen shumë keq që nuk 
mund t’jua shërbejmë vaktin e radhës. Na presin 
sërish turbulenca.” Dhe stuhia shpërtheu. Përplasjet e 
fuqishme të bubullimave dëgjoheshin përtej zhurmave 
gjëmuese të motorëve. Rrufetë e ndezën errësirën e 
qiellit, dhe brenda pak minutash, avioni i madh ngjante 
me një tapë që tundej në një oqean qiellor. Për një çast 
avionin e ngriti lart një rrymë e fuqishme ajri, ndërsa 
një tjetër e zhyti sikur të donte ta rrëzonte.

Pastori rrëfeu se e ndiente edhe ai shqetësimin dhe 
frikën e njerëzve që kishte përqark. Ai tha: “Ndërsa po 
shihja përreth avionit, e kuptova që pothuajse të gjithë 
pasagjerët ishin të shqetësuar dhe të alarmuar. Disa po 
luteshin. E ardhmja dukej ogurzezë dhe shumë veta 
vrisnin mendjen nëse do të mund ta kalonin stuhinë. 
Kur papritmas pashë një vajzë të vogël. Me sa dukej 
stuhia nuk i bënte përshtypje. I kishte mbledhur këmbët 
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poshtë vetes teksa rrinte ulur tek sedilja; po lexonte një 
libër, dhe gjithçka ishte e qetë dhe në rregull në botën 
e saj të vogël. Ndonjëherë mbyllte sytë, më pas lexonte 
sërish; më pas i shtriqte këmbët, por shqetësimi dhe 
frika nuk ishin në botën e saj. Kur avioni tronditej nga 
stuhia e tmerrshme, kur anohej sa andej-këtej, ndërsa 
ngrihej dhe ulej me rreptësi të frikshme, kur të gjithë 
të rriturit ishin të tmerruar për vdekje, ajo fëmijë i 
mrekullueshëm ishte plotësisht e qetë dhe e patrembur.

Pastori nuk i besonte dot syve. Prandaj nuk ishte 
e habitshme që, kur avioni arriti më në fund në 
destinacionin e tij dhe të gjithë pasagjerët nxituan të 
zbrisnin, pastori ynë qëndroi për të folur më vajzën 
të cilën e kishte vëzhguar për një kohë të gjatë. Pasi 
komentoi për stuhinë dhe lëvizjet e avionit, ai e pyeti 
se përse nuk ishte trembur.

Fëmija iu përgjigj: “Sepse piloti është babai im, dhe 
ai po më çon në shtëpi.”1

Çfarë ilustrimi i jashtëzakonshëm i mënyrës për të gjetur paqe 
edhe në mes të stuhisë. Kjo vajzë e vogël nuk pati frikë ose ankth 
për asnjë çast, sepse ajo besonte se babai i saj dinte ta bënte punën 
e tij. Të gjithë të tjerët ishin të përqëndruar tek stuhia rreth tyre, të 
tmerruar dhe të shqetësuar se nuk do të shpëtonin të gjallë. Por ato 
mendime nuk kaluan kurrë në mendjen e kësaj vajze të vogël – ajo 
nuk kishte arsye për t’u shqetësuar. 

Nëse do t’i kapërcesh shqetësimet e jetës tënde, të inkurajoj të 
mbash po të njëjtin qëndrim. Në vend që, të supozosh më të keqen sa 
herë që gjërat vështirësohen, ki besim, zër vend dhe rehatohu.

Mund të ketë disa turbulenca, dhe 
njerëzit rreth teje mund të tregojnë 
shenja frike, por ti di diçka që ata mund 
të mos e dinë...Ati yt Qiellor është piloti. 
Ai nuk do të të rrëzojë kurrësesi. Ai e ka 
kontrollin gjatë të gjithë kohës.

Në vend që të supozosh 
më të keqen sa herë që 
gjërat vështirësohen, 
ki besim, zër vend dhe 
rehatohu.
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I Qetë në Stuhi

Romakëve 8:24-25 thotë këtë për shpresën:

Sepse me [në këtë] shpresë ne shpëtuam; por shpresa [objekti 
i] që shihet nuk është shpresë, sepse atë që dikush e sheh si 
mundet edhe ta shpresojë? Por nëse ne shpresojmë atë 
që s’e shohim, atëhere e presim me durim. (shkronjat 
e theksuara të shtuara)

Çfarë është durimi? Nënkupton që emocionet tona janë të 
kontrolluara. Kur dikush shqetësohet emocionalisht, atij mund 
t’i themi “Mblidhe veten”. Bibla na mëson se shpresa na lejon të 
presim Perëndinë me një qëndrim plot durim. Me fjalë të tjera, 
ndërkohë që presim Perëndinë, mund të ruajmë qetësinë. Nuk do 
të jemi të acaruar dhe të frikësuar. Edhe sikur të tundohemi në atë 
drejtim, mund ta mposhtim atë duke kujtuar se Perëndia na do 
dhe nuk do të na lërë të braktisur. Mos bëj thjesht “përpjekje” për 
të mos qenë i shqetësuar, por, përkundrazi, përballu me mendimet 
shqetësuese duke kujtuar se si Perëndia na ka çliruar në të shkuarën, 
dhe dije se Ai do ta bëjë sërish. Mund të jemi të dërrmuar, por 
kurrë të mbaruar! 

Shpresa sjell një nivel durimi dhe qetësie të paqtë. Shpresa 
thotë: “Nuk e shoh ende përgjigjen për situatën time me sytë e 
mi natyrorë, por kam besim se Perëndia po punon”. Mbaj gjithnjë 
në mend se shqetësimi është një humbje e plotë energjie. Na 
lodh mendërisht dhe emocinalisht dhe nuk na sjell asnjë të mirë. 
Shqetësimi nuk ndryshon asgjë, përveç nesh! Na ngatërron kur 
kërkojmë me ngut në mendjen tonë përgjigje për problemet të 
cilave vetëm Perëndia mund t’u japë përgjigje. Perëndia nuk është 
autori i rrëmujës, Ai është Princi i Paqes. Ai do që ti të besosh tek 
shpresa që, edhe në ditët kur duket sikur gjithçka ka dalë jashtë 
kontrollit, ti të jesh i patundur në besimin se diçka e mirë do të 
ndodhë. Besoje, medito për këtë, fol për të, dhe inkurajoji edhe të 
tjerët që po përballen me sprova. 
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Imagjino dy prindër që po ndjekin ndeshjen e futbollit të djalit 
të tyre. Një nga këta prindër është një i merakosur kronik, dhe tjeri 
nuk është. Prindi i shqetësuar imagjinon më të keqen; prindi tjetër 
beson më të mirën. 

Tani, djali i tyre është në klasën e dytë – dhe ai vrapon ngado, 
godet topin, dhe po kënaqet shumë. Krejt papritur, ai kthehet me 
rrotullim, përplaset me lojtarin kundështar, bie në tokë, dhe gërvisht 
gjurin. Kjo, sigurisht, shkakton derdhjen normale të disa lotëve, 
dhe të gjithë fëmijët e tjerë presin sa të mjekohet gjuri i gërvishtur. 
Të dy prindërit shikojnë me vëmendje fushën për t’u siguruar që 
djali i tyre është mirë (dhe ashtu është), por këndvështrimi i tyre 
për jetën i bën ata të kenë reagime shumë të ndryshme.

Prindi që jeton me durim dhe vetpërmbajtje shikon me kujdes 
ndërsa trajneri shkon të kontrollojë djalin. Ky prind ka një nivel 
shqetësimi, siç do të kishte çdo prind, por, kur është e dukshme 
që djalit i duhet vetëm një ankerplast dhe disa copa portokalli, ky 
prind e inkurajon me dorë nga larg që djali të vazhdojë të shijojë 
pjesën e mbetur të ndeshjes. Prindi optimist është në dijeni të 
situatës, por nuk pranon të jetë i shqetësuar dhe i turbulluar, vetëm 
sepse ekziston mundësia për një lëndim. Ai ka një pritshmëri të 
shëndetshme dhe të lumtur të së mirës, në vend që të ketë një frikë 
të pashëndetshme dhe të trishtë se do të ndodhë diçka e keqe.  

Prindi i merakosur ka një reagim krejtësisht ndryshe. Ky prind 
turret me vrap drejt fushës. Prindi i merakosur ka arritur me kohë 
para trajnerit, madje para arbitrit, për të kontrolluar nëse djali është 
mirë, dhe shikon me ngut gjurin duke vrarë mendjen se sa shumë 
do t’i kushtojë fatura e spitalit. Mos harroni, është vetëm një gju i 
gërvishtur, por i merakosuri ka shumë pak durim. Ky prind bën një 
skenë të madhe, e largon djalin e vogël nga fusha, vrapon për tek 
makina, e imagjinon djalin në allçi dhe me paterica.

Mbase skena të tilla si kjo ndeshje i ke parë në jetët e njerëzve 
përqark (ose edhe në jetën tënde).  Njerëzit që bëhen copë 
për shenjën më të vogël të telashit shpesh thonë: “Epo, unë 
merakosem”, duke i justifikuar veprimet e tyre sikur ky të ishte 
një tipar i personalitetit. Por shqetësimi është një armë që armiku 
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e përdor për të rrëmbyer gëzimin tënd dhe gëzimin e të gjithë 
atyre që ke pranë. Nuk është një sjellje e çuditshme personaliteti; 
bazohet tek frika dhe pamundësia për të besuar tek Perëndia.

Nuk ka përse të jetosh me frikën nga e keqja. Nuk ka përse të 
jesh i acaruar dhe jashtë kontrollit nga ana emocionale për çdo gju 
që gërvishtet. Mund të jetosh me një siguri plot shpresë që gjërat 
do të shkojnë mirë. Në fakt, do të jenë më mirë se sa thjesht mirë 
– do të jenë fantastike! Perëndia e ka kontrollin, dhe kur beson 
planin e Tij për jetën tënde, rezultatet e natyrshme do të jenë 
shpresa, paqja dhe durimi. Asnjë nga këto nuk do të thotë se nuk 
do të përballemi me situata jo të këndshme, apo që gjithçka në jetë 
do të jetë ashtu siç duam ne të jetë, por do të thotë që ne mund të 
zgjedhim të besojmë më të mirën ose të besojmë më të keqen – e 
kemi ne në dorë!

Efekti Qetësues i Shpresës

Njerëzit, përfshirë të krishterët, mund ta kenë problem të madh 
mungesën e qëndrueshmërisë – dhe kjo mungesë qëndrueshmërie 
vjen për shkak të shqetësimit dhe frikës. Shqetësimi i bën njerëzit 
të kenë ulje-ngritje emocionale, dhe mendjet e tyre mund të 
imagjinojnë gjëra nga më të çoroditurat. Nuk i dihet kurrë se me 
çfarë do të përballni nëse keni anëtarë familjeje apo miq që priren 
të shqetësohen. Emocionet e tyre bazohen tek ngjarjet e ditës, 
prandaj ata janë të paparashikueshëm dhe të paqëndrueshëm. Nuk 
duan të jenë të tillë; por këtë shkakton shqetësimi. Ata do të donin 
të ishin të qetë, por gabimisht mendojnë se e vetmja mënyrë se 
si mund të jenë të qetë është që të gjitha rrethanat e tyre janë të 
pëlqyeshme.

Kam jetuar shumë vite me ulje-ngritje emocionale, dhe jam 
lutur vazhdimisht që Perëndia t’i zgjidhte problemet e mia që të 
kisha paqe. Tani e di se qëllimi i Perëndisë për ne është që të jemi të 
qetë në stuhi, ashtu siç ishte Jezusi. Përse nuk na i largon Perëndia 
problemet? Tek e fundit, po të dojë, Ai mundet. Përgjigjia është 
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se ne jetojmë në botë, dhe në botë do të ketë shtrëngime (Gjoni 
16:33). Që të mos kemi kurrë asnjë vështirësi, duhet të largohemi 
krejtësisht nga bota. Tani për tani jetojmë këtu. Nuk është gjithnjë 
e lehtë të jesh këtu, por Perëndia na ka pajisur me gjithçka që na 
duhet për të ruajtur qetësinë dhe për ta shijuar jetën pavarësisht 
rrethanave.  

Ji Realist

Në çdo kapitull të këtij libri po të inkurajoj të presësh gjëra të 
mira, por kjo nuk do të thotë se duhet të kesh pritshmëri jorealiste. 
Është jorealiste të presësh që njerëzit të jenë të përsosur dhe mos 
të të lëndojnë kurrë, ose të presësh që çdo ditë e jetës tënde të 
jetë saktësisht siç do ti të jetë. Besimi se do të ndodhin gjëra të 
mira do të të ndihmojë t’i kalosh stuhitë e jetës dhe prapë të arrish 
në destinacionin tënd. Ne përjetojmë gjëra, por falë Perëndisë i 
“kapërcejmë ato”. Kapërcimi mund të mos jetë i këndshëm, por 
është shumë më i mirë sesa të bllokohesh dhe të mos i kalosh dot 
kurrë.

Unë nuk çohem në mëngjes duke pritur probleme, por e di 
mirë se ato mund të vijnë, dhe tashmë e kam ndarë mendjen të 
kem shpresë të vazhdueshme dhe të kem një pritshmëri optimiste 
që gjërat do të dalin për mirë! Ne mund të jemi më shumë se 
fitimtarë, dhe për mua kjo do të thotë se mund të jemi të sigurt 
për fitoren edhe para se të përballemi me një problem. “Fitimtarë” 
është identiteti ynë i ri! Nuk ka përse të jetojmë me një mendësi 
prej viktime, sepse jemi të sigurt se në fund, ne fitojmë gjithnjë!

Bindja e plotë për këto gjëra na lejon që të jemi të qëndrueshëm 
dhe të qetë. Tek 1 Korintasve 15:58, apostulli Pal thotë se ne mund 
të jemi “të fortë (të qëndrueshëm) e të patundur, duke tepruar 
përherë në veprën e Zotit.” Sa mrekullisht e përshkruan ai se çfarë 
do të thotë të ndjekësh Jezusin. Kjo është mënyra e saktë se si 
mund të jetojë një person që e ka bërë Perëndinë themelin e jetës së 
tij. “I fortë”, “i patundur” dhe “i palëvizshëm” janë karakteristika 
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që ne i zhvillojmë si rezultat i mënjanimit të shqetësimit dhe 
vendimmarrjes së vazhdueshme për të jetuar me shpresë. 

Shpresa sjell forcë dhe stabilitet në jetën tënde. Kur ke besim 
se Perëndia e ka kontrollin dhe se Ai do të bëjë diçka madhështore 
në situatën tënde, nuk do të hidhesh sa andej-këtej nga stuhitë e 
jetës; përkundrazi, je i mbërthyer dhe i siguruar, sepse shpresa jote 
është tek Zoti.  

Cili je Ti: Huta apo Kolibri?

Një artikull i Reader’s Digest thotë:

Si kolibri ashtu edhe huta fluturojnë mbi shkretëtirat 
e vendit tonë. Hutat shikojnë vetëm mishin e kalbur, 
sepse këtë kërkojnë ato. Ato kënaqen me këtë dietë. 
Por kolibrat e shpërfillin aromën e mishit të kafshëve 
të ngordhura. Përkundrazi, ata kërkojnë gonxhe 
shumëngjyrëshe të bimëve të shkretëtirës. Hutat 
jetojnë me atë që ishte. Jetojnë me të kaluarën. Ato e 
ngopin veten me atë që ka ngordhur dhe s’është më. 
Por kolibrat jetojnë me atë që është. Ata kërkojnë jetë 
të re. Ata e ngopin veten me freski dhe jetë. Çdo zog 
gjen atë që kërkon. Ne të gjithë e gjejmë.2

Ndryshimi midis hutës dhe kolibrit 
është shumë i ngjashëm me ndryshimin 
ndërmjet shqetësimit dhe shpresës. 
Ashtu si huta, shqetësimi ushqehet 
me gjërat që nuk kanë jetë; pesimizmi, 
negativiteti, frika, ankthi. Të rropatesh 
për të gjetur mbështetje tek gjërat e 
vdekura dhe që po vdesin është një mënyrë e shëmtuar e të jetuarit. 
Por shpresa është ndryshe. Ashtu si kolibri, shpresa është e bukur. 
Shpresa kërkon jetë të re, ushqehet me atë që është e freskët dhe e re. 

Ndryshimi midis hutës 
dhe kolibrit është shumë i 
ngjashëm me ndryshimin 
ndërmjet shqetësimit dhe 
shpresës.
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Si bir i Perëndisë, ti ke të drejtën ta gëzosh jetën tënde, por 
në mënyrë që ta bësh këtë, duhet të zgjedhësh të jesh optimist, 
të kërkosh atë që është e freskët dhe e re. Të jesh optimist do 
të thotë të kërkosh vazhdimisht gjërat e mira. Beson dhe kërkon 
vazhdimisht gjërat e mira që Perëndia ka për ty, dhe nuk kërkon 
apo pret fatkeqësinë e radhës. 

Nuk mjafton ta largosh pesimizmin – ky është vetëm fillimi. Ti 
ke mundësinë ta largosh negativitetin ...dhe më pas të përqafosh 
një këndvështrim optimist për jetën!

Mbaj mend kur Perëndia punoi fuqishëm me mua për efektet e 
negativitetit dhe më sfidoi që të mos mendoja dhe të mos flisja më 
për gjëra negative. Vazhdova kështu për disa muaj dhe mendova se 
kisha bërë shumë përparime, por prapë nuk po shihja asnjë ndryshim 
pozitiv në rrethanat e mia. Teksa e bluaja me mendje situatën, e 
ndieva se Perëndia po më tregonte se, megjithëse kisha përmirësime 
në pakësimin e negativitetit, nuk kisha filluar ende të isha optimiste. 
Perëndia do që ne, jo vetëm të ndalojmë së bëri gjërat e gabuara, por 
Ai po ashtu do që ne të bëjmë gjërat e drejta. Apostulli Pal tha se 
hajduti nuk duhet të vjedhë më, por të punojë për t’i ndihmuar ata 
që janë në nevojë. Ai tha se ne duhet ta shmangim zemërimin dhe 
mërinë dhe përkundrazi të jemi të mirë me të gjithë, duke bërë atë 
që është për të mirën e tyre (Efesianëve 4:28, 31-32). 

Perëndia do që të zëvendësojë parimet e botës me parimet e 
perëndishme. Kjo vihet re nëpër të gjithë Biblën. Ai e merr mëkatin 
tonë dhe na jep drejtësinë e Tij. Ai e merr mundimin tonë, dhe na 
jep paqen e Tij. Ai e merr trishtimin tonë, dhe na jep gëzimin e Tij. 
Ai e largon gjënë e keqe, dhe na sjell gjënë e mirë.

Ja se si mund të jetë jeta jote....

• Mbase nuk po e trajton më keq dikë. Ky është një hap i 
mirë. Por tani hidh një hap tjetër dhe fillo të jesh i mirë me 
të, ta bekosh sa herë të kesh mundësi.

• Mbase nuk po flet më gjëra të këqija për njerëzit, por tani 
duhet të sulesh fuqishëm për të gjetur gjëra të mira që 
mund të thuash për ta.
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• Mbase i ke lënë ankesat e vazhdueshme për gjërat e vështira 
të jetës tënde. Ky është një hap i mirë. Por tani hidh një 
hap tjetër dhe fillo të jesh mirënjohës për gjërat e mira që 
përjeton çdo ditë.

• Mbase nuk imagjinon më që, sa zgjohesh në mëngjes, do 
të kalosh një ditë të tmerrshme. Ky është një hap i mirë. 
Por tani hidh një hap tjetër dhe fillo të imagjinosh që do të 
kalosh një ditë të mrekullueshme me Perëndinë.

Sikurse e përmenda në kapitullin e kaluar, Bibla thotë se 
Perëndia e pa krijimin e Tij dhe “ishte shumë mirë” (Zanafilla 
1:31). Më pëlqen se si Perëndia gjeti kohë dhe e vlerësoi që ishte 
shumë mirë. Unë mendoj se ne duhet të bëjmë të njëjtën gjë. Le 
të zgjedhim të jemi kolibra, jo huta. Le të lëmë mënjanë gjërat 
negative dhe në nisemi në kërkim të gjërave që janë të mira. Nuk 
e di për ty, por unë parapëlqej të jem një kolibër dhe jo një hutë.

Shtoji Shpresat!

Nëse në jetë tënde je përballur me ankth dhe shqetësim, ky mund 
të jetë çasti për të bërë një ndryshim. Mund të vendosësh ta jetosh 
jetën tënde plot me shpresë tek Perëndia, i gëzuar dhe optimist për 
planin e Tij për jetën tënde. Shqetësimi nuk është pjesë e ADN-së 
tënde. Ai është një armik që mund ta mposhtësh me ndihmën e 
Zotit.

Kur shfaqen situatat e vështira, nuk ka përse të trembesh dhe 
të copëtohesh; mund të jesh plot shpresë dhe durim. Zoti është 
Shkëmbi yt, dhe Ai do të të mbërthejë që të mos tundesh sa andej-
këtej nga stuhitë e jetës. Prandaj fillo të mbushesh me shpresë. 
Mund të jesh një kolibër, jo një hutë. Mund të shohësh të mirën 
në çdo situatë, dhe jo të keqen. Dhe nëse përballesh me një stuhi 
dhe turbulenca të ka trembur, mos u shqetëso...Ati yt Qiellor është 
piloti Yt!
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LËRE SHPRESËN TË VËRSHOJË

Dhe Perëndia i shpresës le të mbushë me çfarëdo gëzimi 
dhe paqe në besim [nëpërmjet përjetimit të besimit], që të 
keni mbushulli (të gufojë) në shpresë, me anë të fuqisë së 
Frymës së Shenjtë!

Romakëve 15:13

“Gëzimi është më i thellë se dëshpërimi.”
— Kori ten Bum

Ha sa të Duash!

E mendova me kujdes se si ta filloja kapitullin e fundit të këtij 
libri, por po kthehesha vazhdimisht tek këto katër fjalë: HA SA TË 
DUASH! Kam shkruar më tepër se 100 libra, por mund të them pa 
frikë se asnjë kapitull nuk e kam nisur në këtë mënyrë.

“Ha sa të duash” është mbase diçka jo e mundur për ty, por me 
siguri përfiton shumë kur të jepet rasti. Kohët e fundit dikush që 
njoh më tha se çdo Ditë Falenderimesh ai e çon familjen e tij në një 
bufe ku mund të hash gjithçka – është tradita e tyre familjare. Në 
vend që të gatuajnë gjithë mëngjesin dhe të lajnë enët në mbrëmje, 
çdo Ditë Falenderimesh ata shkojnë tek i njëjti restorant dhe 
shijojnë bufenë. Herë pas here kthehen tek banaku për të marrë më 
tepër mish gjel deti –pjata të shumta me patate, përshesh, bishtaja, 
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patate të ëmbla, dhe salcë boronice. Dhe për këtë rast të veçantë, 
ai dhe gruaja e tij i lejojnë fëmijët e tyre të shkojnë tek banaku i 
ëmbëlsirave sa herë të duan. Ai më tha: “Xhois, vetëm një herë 
në vit shkojmë tek bufeja ku mund të hash sa të duash, por kur 
shkojmë, është e sigurt që i nxjerrim paratë tona!” 

E përmenda këtë në fillim të kapitullit të fundit së bashku, sepse 
unë mendoj se shpresa është një artikull në Menunë e Perëndisë ku 
Mund ta Hash sa të Duash. Nuk është e vetmja pjatë që Ai ofron, 
por është një nga të rëndësishmet. Hiri, shpresa, dashuria, falja, 
pranimi, forca, siguria – këto janë vetëm pak nga gjërat që Perëndia 
na ofron pa limit. Nuk mund të kthehesh më tepër se ç’duhet për 
hir. Nuk do ta ndalosh kurrë sasinë e dashurisë së Perëndisë. Është 
e pamundur që të kërkosh tepër shpresë.

Çfarëdo qoftë gjëja për të cilën 
beson tek Perëndia sot – qoftë lidhur 
me familjen tënde, shëndetin tënd 
emocional, shëndetin tënd fizik, 
marrëdhëniet e tua, karrierën tënde, financat e tua, të ardhmen tënde 
– largoji kufizimet. Kthehu tek bufeja dhe mbushu sa herë të duash 
me shpresë. Kur njerëzit flasin për ty, ata duhet të thonë: “Ai person 
ka shpresë me shumicë. Pavarësisht se çfarë ndodh, pavarësisht se 
cilat janë rrethanat e tij, nuk heq dorë kurrë nga Perëndia.” 

Shikoje shpirtin tënd si një gotë; mos lejo që të jetë vetëm 
çerek e mbushur me shpresë. Mos e prano as gjysmë të mbushur 
me shpresë. Tre çerek e mbushur me shpresë nuk mjafton. Mund 
të jesh edhe më shumë se i mbushur me shpresë – shpresa le të 
vërshojë, të përhapet kudo, dhe të shpërndahet tek njerëzit e tjerë. 
Zgjidh të kesh mbushullinë e shpresës së Perëndisë. Beso se Ai do 
të bëjë jashtë mase dhe shumë më tepër sesa mund të kërkojmë ose 
mendojmë (shih Efesianëve 3:20). 

Perëndia Ka më Tepër sesa Mjaftueshëm

Një nga gjërat që dimë për Jezusin është se Atij i pëlqen t’i tejkalojë 

Është e pamundur që të 
kërkosh tepër shpresë.
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pritshmëritë. Nuk duhet të kemi dyshim për fuqinë e Tij, sepse Ai 
bën shumë më tepër sesa të na japë atë që na duhet; Ai na jep atë që 
na duhet...plus më tepër. Ja një Shkrim që e konfirmon plotësisht 
këtë parim:

Dhe Perëndia mund të bëjë që gjithë hiri (çdo favor dhe 
bekim tokësor) të teprojë ndaj jush, që të keni gjithnjë 
mjaft në çdo gjë dhe t’ju teprojë [të kesh mjaftueshëm për 
të mos kërkuar ndihmë ose mbështetje dhe të jesh i pajisur 
me bollëk për çdo punë të mirë dhe dhurim bamirësie] për 
çfarëdo vepër të mirë.

2 Korintasve 9:8

Perëndia premton mjaftueshëm për ty dhe një kapërderdhje po 
ashtu që të mund të ndihmosh njerëzit e tjerë. Kjo tingëllon si një 
mënyrë e gëzueshme për të jetuar, dhe kuptohet që unë nuk dua 
ta humb atë – po ti? 

Tek Gjoni kapitulli 6 ne gjejmë një histori të njohur të Jezusit 
që ushqen turmën me 5000 veta (plus gratë dhe fëmijët). Dishepujt 
ishin në panik sepse turma ishte e uritur, dhe nuk kishim mundësi 
të siguronin ushqim të mjaftueshëm për t’i ushqyer të gjithë këta 
njerëz. Një turmë e uritur dhe dishepuj të pashpresë – kjo nuk ishte 
një situatë e mirë. 

A e ke përjetuar këtë ndjenjë pamundësie? A je gjendur 
ndonjëherë në një situatë ku problemi ishte aq i madh, saqë e dije 
se nuk kishe asnjë mënyrë për ta ndrequr me forcat e tua?

• Martesa jote po vuan, por ti nuk ke asnjë ide se si ta 
rregullosh atë.

• Ndihesh i vetmuar dhe i shkurajuar, por nuk ke asnjë ide se 
si ta ndryshosh këtë.

• Në punë nuk të shohin më me sy të mirë, por nuk ke asnjë 
ide se si ta rregullosh këtë. 

• Të ardhurat e tua nuk mjaftojnë për të paguar faturat e tua, 
por nuk ke asnjë ide se si ta rregullosh këtë. 
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• Fëmijët e tu kanë vështirësi në shkollë, por nuk ke asnjë ide 
se si ta rregullosh këtë.

Mbase kështu ndjeheshin edhe dishepujt. Njerëzit i kishin sytë 
tek ata, por ata nuk kishin shpresë. Problemi i tyre ishte tepër i 
madh, dhe aftësitë e tyre ishin shumë të vogla. Prandaj ata bënë të 
vetmen gjë që dinin të bënin –shkuan tek Jezusi. Fjala e Perëndisë 
na thotë se Jezusi mori atë pak gjë që ata kishin (pesë bukë thekre 
dhe dy peshq të vegjël), Ai u lut për to, dhe filloi që t’i shumonte. 

Me siguri në fillim dishepujt menduan se do të ushqente vetëm 
dy ose tre veta. Por sasia vazhdoi të vinte nga duart e Shpëtimtarit. 
U ushqyen dhjetë njerëz, u ushqyen 100 njerëz, u ushqyen 500 
njerëz, u ushqyen 1000 njerëz. Për habi të tyre, ushqimet vazhdonin 
të shtoheshin e të shtoheshin! Dhe pjesa më e pabesueshme e 
kësaj historie është se, jo vetëm që të gjithë u ushqyen – të gjithë 
hëngrën sa u ngopën dhe u kënaqën...por mbetën edhe 12 shporta 
me ushqime. Jezusi siguroi më tepër se mjaftueshëm.  

Ha Sa Të DuaSH!
Nëse Jezusi mund të ngopte një 

turmë të uritur, imagjino pak se çfarë 
mund të bëjë për shpirtin tënd të 
uritur.

Çfarëdo qoftë gjëja që po përjeton 
sot, ajo nuk matet dot me fuqinë e 
Perëndisë në jetën tënde. Nuk ke arsye 
për t’u trembur apo shqetësuar – shpresa është aty. I njëjti Jezus që 
siguroi aq shumë ushqim saqë mbetën edhe 12 shporta – Ai do të 
sigurojë edhe për ty. 

Mos ngurro të besosh dhe t’i kërkosh Perëndisë të bëjë të 
pamenduarën dhe të paimagjinuarën në jetën tënde. Një nga gjërat 
e parapëlqyera të Perëndisë është të marrë diçka që mendohet se 
është e pamundur dhe ta kthejë atë në mundësi të jashtëzakonshme. 
Kur deti e pengon popullin e tij të largohet, Ai e ndan detin. Kur 
dielli fillon të perëndojë gjatë një fitoreje, Ai e urdhëron diellin 
të mos lëvizë. Kur një turmë e shqetësuar ka uri, Ai i ushqen me 

Nëse Jezusi mund të 
ngopte një turmë të 
uritur, imagjino pak se 
çfarë mund të bëjë për 
shpirtin tënd të uritur.
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ushqimin e një personi. Sa herë që lëviz Ai, ka një fitore, ditë 
dhe ushqim me bollëk. Prandaj mos i kërko Perëndisë vetëm të 
mjaftueshmen; mundohu t’i kërkosh Atij me tepri. Mos kërko për 
motive egoiste, sepse mund të mos marrësh asgjë, por nëse do më 
tepër se mjaftueshëm që të jesh bekim për njerëzit që vuajnë dhe 
janë nevojtarë, atëhere duhet të presësh jashtëmase, më tepër, më 
shumë dhe përtej gjithçkaje që mund të shpresosh, kërkosh apo 
mendosh (Efesianëve 3:20) (theksi i imi). 

Tek Luka kapitulli 5 ne shohim ngjarjen e Jezusit që shkon tek 
dishepujt e tij që kishin peshkuar gjithë natën pa kapur asgjë. Ai u 
tha atyre të shkonin në të thella dhe të hidhnin sërish rrjetat e tyre. 
Kur e bënë këtë, diçka e jashtëzakonshme ndodhi.

Dhe, si bënë kështu, zunë një sasi të madhe peshku dhe 
rrjeta e tyre [në pikën që] po shqyhej.  

Atëherë u bënë shenjë shokëve të tyre, që ishin në barkën 
tjetër, që të vinin e t’i ndihmonin. Dhe ata erdhën dhe i 
mbushën të dy barkat aq sa gati po fundoseshin. 

Luka 5:6-7
 

Mendo për Burimin

Shpeshherë kur gjërat nuk ecin mirë, kur marrim këshillë të keqe, 
ose zhgënjehemi nga një mik, dikush mund të na thotë: “Epo, 
çfarë prisje nga ai person?” Me fjalë të tjera, thotë se ne e kishim 
vendosur besimin tek një njeri i paqëndrueshëm dhe ishte e sigurt 
që do të lëndoheshim. 

Një nga arsyet që shumica e njerëzve nuk kanë shpresë me tepri 
është sepse ata e vendosin shpresën e tyre tek gjërat e gabuara. 
Mbështeten tek një punë, një marrëdhënie, një ekonomi, një 
ideologji politike, një ëndërr, ose edhe tek partneri, për të qenë të 
lumtur dhe për të plotësuar nevojat e tyre, në vend që t’i kthejnë 
sytë nga Perëndia. Në pamje të parë ato gjëra nuk kanë asgjë të 
gabuar, por nuk kanë qenë kurrë burimi i vërtetë i shpresës sonë. 
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Perëndia është burimi i vetëm që nuk thahet kurrë. Në fillim të 
këtij libri folëm se sa e rëndësishme është që Perëndia të jetë burimi 
i shpresës, por aq të lehtë e kemi që të largohemi nga kjo e vërtetë 
e rëndësishme, saqë doja që ta përfshija sërish në këtë kapitull të 
fundit.

1 Korintasve 8:6 thotë:

Por për ne ka vetëm një Perëndi, Ati nga i cili janë të 
gjitha gjërat dhe ne në të [kemi jetë]; dhe një Zot, Jezu 
Krishti, me anë të të cilit janë të gjitha gjërat, dhe ne 
jetojmë me anë të tij [ekzistojmë].

Perëndia është “Burimi i të gjitha gjërave”, dhe Ai është i Vetmi 
tek “I Cili kemi jetë”. Nëse shpresa jote bazohet tek diçka tjetër 
përveç Perëndisë, do të zhgënjehesh. Stresi emocional me të cilin 
jetojnë shumë besimtarë vjen ngaqë ata mbështeten tek burimet e 
gabuara. Nëse shpresa jote është tek një person, një program, ose 
edhe tek vetja, herë pas here do të përjetosh mundime, dhembje 
të kokës, sepse këto janë burime të kufizuara. Dhe sa më shumë 
mundohesh të marrësh nga këto burime të thara, aq më i thellë dhe 
më i theksuar do të jetë zhgënjimi.

Psalmi 42:11 thotë: “Pse ligështohesh, shpirti im, pse rënkon 
përbrenda meje? Shpreso tek Perëndia, sepse unë do ta kremtoj 
ende; ai është shpëtimi im dhe Perëndia im” (theksi i shtuar).

Davidi po bënte diçka me të vërtetë të mençur në këtë varg 
të Shkrimit. Edhe pse ishte i ligështuar, edhe pse nuk kishte 
domosdoshmërisht shpresë, ai filloi të fliste me veten dhe ta 
vendoste shpresën tek Perëndia. Ai i tha vetes: Unë do të shpresoj 
tek Perëndia sot, dhe do ta lavdëroj Atë. Nuk ka rëndësi nëse dua ta 
bëj apo jo. Perëndia është burimi im, dhe unë do ta vendos shpresën 
tek Ai! Ai e shpërfilli humorin e tij dhe vendosi të shpresonte tek i 
vetmi Burim që mund ta mbante atë. Në të kaluarën Davidi kishte 
përjetuar fuqinë çliruese të Perëndisë dhe ai e dinte se Perëndia 
është besnik.

Nuk di nga t’ia filloj për të numëruar rastet kur Perëndia ka 
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treguar besnikërinë e Tij në jetën time, dhe ti me siguri mund të 
thuash të njëjtën gjë. Përse duhet ta harxhojmë kohën tonë duke u 
mbështetur tek diçka e lëkundur? Le ta vendosim shpresën tonë tek 
burimi i duhur dhe të shmangim zhgënjimet e shumta.

Pamja e Shpresës

Ujëvara e Niagarës është një nga pikat më madhështore dhe 
marramendëse në të gjithë Amerikën e Veriut. Edhe sikur të mos 
kesh qenë atje për ta parë vetë, me siguri e ke dëshmuar madhështinë 
e saj në televizor ose nëpër fotografi. Ky vërshim madhështor i lumit 
dhe përplasja kumbuese e ujëvarës janë me të vërtetë frymëzuese. 
Mrekullia dhe bukuria e botës që Perëndia ka krijuar nuk resht 
kurrë së më mahnituri!

Mendoj se një nga gjërat më tërheqëse për Ujëvarën e Niagarës 
është fakti se ujëvara nuk thahet kurrë. Më tepër se 6 milion 
kub këmbë ujë derdhen në ujëvarë çdo minutë,1 dhe kjo është e 
pandalshme. Nuk ka asnjë ditë të vetme kur Lumi i Niagarës e 
ndalon rrjedhën dhe rojet e parkut i kthejnë të gjithë në shtëpi sa 
të grumbullohet një sasi uji. Uji vazhdon të rrjedhë minutë pas 
minute, orë pas ore, ditë pas dite.

Nëse e ke vizituar Ujëvarën e Nigarës, ti e di se, nëse shkon 
shumë pranë saj, do të mahnitesh. Ndërsa je duke ecur në park, 
që përpara se ta shohësh, arrin ta dëgjosh. Tingulli i ujit që bie tek 
shkëmbinjtë poshtë është jashtëmase i fortë. Dhe kur afrohesh më 
tepër, fillon të ndiesh mjegullën. Spërkatja e ujëvarës është në ajër, 
dhe të gjithë që i janë afruar kësaj bukurie natyrore, përfundojnë të 
lagur. Është një mrekulli që nuk mbaron kurrë dhe ndikon tek çdo 
person që bie në kontakt me të.

Kjo është tablloja e shpresës në jetën tonë. Ashtu si lumi që 
nuk thahet kurrë, ashtu edhe shpresa vazhdon të rrjedhë. Mund të 
notosh në të, të pish prej saj, ta ndash me të tjerët – pavarësisht se 
sa herë merr prej saj, nuk do ta mbarosh dot. Fjalët e urta 23:18 na 
premton se “shpresa jote nuk do të shkatërrohet”. Kjo do të thotë 
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se nuk do të ketë kurrë një rast që do të shkosh tek lumi i shpresës 
dhe do ta gjesh shtratin e lumit të tharë. Ngaqë Perëndia është i 
përjetshëm, shpresa e Tij është e përjetshme. Mund të shkosh çdo 
ditë të jetës tënde tek Ai, i mbushur me shpresë dhe besim, dhe të 
besosh se Ai do të t’i plotësojë nevojat.

Jo vetëm që shpresa është një lumë që nuk thahet kurrë, shpresa 
është një ujëvarë që ndikon tek të gjithë ata që i afrohen asaj. Mund 
ta dëgjosh atë, ta shohësh atë, dhe ta ndiesh në ajrin rreth teje. 
Kur je i tejmbushur me shpresë, jo vetëm që kjo ndikon në jetën 
tënde, po ashtu ndikon edhe tek të tjerët rreth teje. Shpresa jote 
vërshon mbi ta. Sa më tepër që janë në kontakt me ty, aq më tepër 
e dëgjojnë uturimën e ujëvarës dhe ndiejnë mjegullën në ajër. Dhe 
pas pak kohe do të thonë “Më pëlqen të rri pranë teje. Ti ke diçka 
ndryshe. Kur flas me ty ndiej shpresë.”

Kur zgjohesh çdo mëngjes me besimin tek Perëndia se në jetën 
tënde do të ndodhë diçka e mirë, mendo për ujëvarën. Sa herë 
që priresh të jesh i shkurajuar dhe të heqësh dorë nga ëndrra që 
Perëndia ta ka vendosur në zemër, mendo për ujëvarën. Dhe sa herë 
që ke njerëz pranë teje që kanë nevojë për inkurajim, mendo për 
ujëvarën. Shpresa nuk është rrëke. Shpresa nuk është një rrjedhë. 
Shpresa është një ujëvarë e fuqishme që rrjedh dhe njerëzit vijnë 
nga çdo anë e botës për ta shijuar atë. 

Çfarë do të Besosh?

Kjo botë kritike dhe cinike të paralajmëron vazhdimisht të mos 
shpresojmë më kot. Aj do të të thotë: “Gjërat nuk kanë funksionuar 
në të kaluarën”, ose “Mos e përgatit veten për shkurajim”. Mbase 
njerëzit të nxisin të jesh “i arsyeshëm” dhe të mos presësh shumë, 
por Perëndia na thotë që të presim më shumë se ajo që është e 
arsyeshme. Ai do që të presim më tepër se mjaftueshëm! 

Dua të të inkurajoj që të bësh pikërisht të kundërtën e asaj 
që bota do të bënte. Mos e lejo mendjen tënde mishtore të të 
drejtojë. Ripërtërije mendjen tënde sipas Fjalës së Perëndisë dhe 
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mëso të mendosh ashtu siç mendon Perëndia. Në çdo kapitull të 
këtij libri ne kemi parë Shkrime dhe premtime nga Perëndia që 
të inkurajojnë të shpresosh për më të mirën e Tij në jetën tënde. 
Ne kemi parë shembuj biblikë. Kemi dëgjuar histori të njerëzve të 
zakonshëm si ti dhe unë – burra dhe gra që guxuan të shpresonin 
se Perëndia do t’i përmbushte premtimet e Tij. Por duhet shtruar 
pyetja: Cilën zgjedhje do të bësh ti? A do të zgjedhësh shpresën 
apo mungesën e shpresës? A je gati të jetosh me pritshmërinë e 
lumtur se diçka e mirë do të ndodhë sot tek ti, nëpërmjet teje, për 
ty, për familjen tënde, tek fëmijët e tu, në botë, për miqtë e tu, në 
rrethanat e tua, në vendin tënd të punës, në shkollë, në qeveri, 
etj.? Një gjë është e sigurt: Mungesa e shpresës dhe pesimizmi nuk 
përmirësojnë kurrë asgjë, por nëse ka ndonjë mundësi që shpresa 
dhe besimi tek Perëndia të funksionojnë, atëhere përse të mos 
dëshirosh ta provosh atë? 

Një nga gënjeshtrat më të mëdhaja që do të të thotë armiku, 
për të të penguar që të jetosh me fuqinë e shpresës, është që ti 
nuk e meriton atë. Nuk meriton t’i kërkosh më tepër Perëndisë. Nuk 
meriton të besosh tek më e mira e Tij. Nuk meriton ta gëzosh jetën 
tënde, sepse ke bërë shumë gabime gjatë jetës. Bota, mishi dhe djalli do 
të t’i kujtojnë të metat dhe dështimet, mëkatet dhe gabimet e tua, 
dhe gjykimi do të mundohet të të pengojë t’i afrohesh Perëndisë 
me një zemër plot shpresë.  

E vërteta është kjo: Ti nuk meriton shpresë...as unë. E kemi 
katranosur shumë herë punën; dhe nëse shpresa do të varej nga 
drejtësia jonë, do të ishim shumë larg arritjes së saj. Por fuqia e 
Ungjillit është që, kur Perëndia na shikon, Ai nuk shikon përpjekjet 

tona të dështuara për të patur drejtësi; 
përkundrazi, Ai shikon punën e 
përsosur të drejtësisë së Jezusit. Kur 
ishim ende në mjegullën e mëkateve 
tona, të dërrmuar dhe larg Perëndisë, 
Jezusi erdhi dhe e pagoi çmimin 
për ne. Vdekja e Tij pagoi për çdo 
mëkat, çdo gabim, çdo dështim dhe 

Neve na është dhënë 
shpresë, jo sepse kemi 
paguar për të, por sepse 
Jezusi pagoi për të. Dhe 
pagesa e Tij ishte mëse e 
mjaftueshme.



Lëre Shpresën të Vërshojë 179

çdo mangësi. Ne nuk mund ta fitojmë shpresën që Perëndia na 
ka dhënë, por Perëndia e dinte, prandaj nuk na e kërkoi këtë gjë. 
Neve na është dhënë shpresë, jo sepse kemi paguar për të, por sepse 
Jezusi pagoi për të. Dhe pagesa e Tij ishte mëse e mjaftueshme.

Shpresa sjell....

Çlirim nga presioni
Ndryshim pozitiv në humorin tënd
Çlirim nga depresioni
Dëshirën për të ëndërruar sërish
Premtimin se ditë më të mira na presin
Zbutjen e zemrës së ngurtësuar
Frymë të ripërtërirë
Motivim për të arritur qëllimet e tua
Energji për shpirtin tënd
Qetësi të mendjes dhe emocioneve të tua
Çlirim nga shqetësimet
Çlirim nga frika
Shijim të jetës
Durim gjatë pritjes
Siguri që nuk të lejon të heqësh dorë
Besimin se gjithçka dhe kushdo mund të ndryshojë
Kujtesën që Perëndia e ka kontrollin
Gëzim për të panjohurën
Sigurinë që nuk është kurrë vonë për të filluar sërish
Të kuptuarit se ti nuk je vetëm

Kjo është vetëm një pjesë e vogël e asaj që të sjell shpresa, por 
të them të vërtetën, edhe sikur të jetosh me shpresë dhe asnjë nga 
këto gjëra të mos ndodhë, gjithsesi ia vlen të kesh shpresë, sepse do 
të jesh më i lumtur me të, sesa po të ishe pa të!
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Fillo t’i Shtosh Shpresat e Tua!

Shpresa nuk ka asnjë kufi. Sa më tepër të besosh, aq më tepër 
Perëndia kënaqet. Mos harro – shpresa është po aq e fortë sa 
burimi i saj. Nëse shpresa jote është tek një person, një punë, ose 
tek forcat dhe aftësitë e tua, do të përfundosh jo i lumtur dhe i 
shqetësuar. Të gjitha këto gjëra kanë kufizime, por Perëndia nuk 
ka kufizime – lejoje Atë të jetë burimi i shpresës tënde. Kaloje ditën 
duke kënduar një himn të shkruar në 1834 nga Eduard Mote.

Ndërtuar shpresa ime rri, mbi Zotin, imja drejtësi;
Më t’ëmbël vend s’mund të gjej dot, në emrin Krishti 
mbështetem sot!

Në Krisht qëndroj, është’ Shkëmb i tër’;
Se dheu tjetër ësht’ veç rër’.
Se dheu tjetër ësht’ veç rër’.

Fytyrën terri kur ia fsheh, ësht’ hiri i Tij që krejt më preh;
Në çdo stuhi e në çdo port, spiranca ime mbahet fort!

Me gjak, bes’lidhje e betim, më mbron Ai nga çdo vërshim;
Kur zemra ime më lëshon, ësht’ Krishti shpresa që 
m’forcon.

Kur me gjëmim trumbete t’vij, un’ qofsha në praninë e 
Tij’
Veç në Të, imja drejtësi, pa faj t’qëndroj përball’ Atij!

Pra fillo t’i shtosh shpresat! Nuk ke arsye për të mos e 
bërë. Bashkohu me miliona njerëz të tjerë që kanë patur 
shpresë gjatë shekujve dhe që nuk janë penduar kurrë që 
e kanë bërë këtë!



PASTHËNIE

E nisëm kapitullin e parë të këtij libri duke folur për Beti Ogurzezën. 
E shkreta Beti – sa e ngatërruar ishte, apo jo? Megjithëse kishte 
një familje shumë të mirë, dhe megjithëse e donte me të vërtetë 
Zotin, kishte shumë pak shpresë. Beti nuk kishte një pritshmëri të 
lumtur se do t’i ndodhnin gjëra të mira; ajo kishte një pritshmëri 
shkurajuese që gjërat e këqija ishin të pashmangshme. Në vend që 
të supozonte më të mirën, Beti mbërthehej pas të keqes....dhe kjo 
po ndikonte në jetën e saj.

E shqetësuar, e merakosur, e dërrmuar, e shkurajuar, mbase 
ka ditë kur ti e kupton shumë mirë Betin. Mbase hera-herës je 
munduar që të përjetosh jetën me bollëk, fitimtare dhe të mbushur 
me gëzim, për të cilën vdiq Jezusi. Mbase e ke blerë këtë libër 
ngaqë titulli të dukej si një lajm i mirë, dhe një lajm i mirë është ajo 
për të cilën ke jashtëmase nevojë.

Në fakt, para se ta dërgoj këtë dorëshkrim tek botuesi, dua që 
të flas një çast me ty në nivelin personal. Dëgjo, kam shumë shpresa 
për ty. Besoj se Perëndia do të të çlirojë nga prangat e rënda “Nuk 
mundem” dhe “Është tepër vonë”, që ti të fluturosh me krahët 
“Unë mundem” dhe “Është koha e duhur”. Kam një pritshmëri të 
lumtur që do ta lësh shkurajimin dhe dëshpërimin tënd të kaluar 
aty ku e ka vendin – në të kaluarën tënde – dhe do të vraposh drejt 
premtimit të së ardhmes tënde. 

Nuk e di mirë se çfarë je duke përjetuar ti teksa i lexon këto 
fjalë. Mbase gjërat po shkojnë shkëlqyeshëm, dhe mund të jesh 
i gëzuar për një aventurë apo mundësi të re. Ose ndoshta mezi 
zvarritesh duke pranuar “atë që është e mjaftueshme” dhe duke 
menduar “Nuk ka se ku të shkojë më keq”.  

Ose ndoshta po vuan aq thellë në zemër, saqë vret mendjen 
nëse dhembja do të largohet ndonjëherë. 

Cilado qoftë sfida me të cilën po përballesh sot – pavarësisht sa e 
madhe ose sa e vogël – është koha të shpresosh përsëri. Është koha 



182 Pasthënie

të shpresosh për hir. Është koha të shpresosh për një ndryshim. 
Është koha të shpresosh tek lumturia. Pengesa para teje është një 
mundësi që Perëndia të bëjë diçka të jashtëzakonshme në jetën 
tënde. Ti nuk do të humbësh – Perëndia është në anën tënde, dhe 
Perëndia është i pathyeshëm.

Prandaj ngrihu dhe fillo të ecësh. Ngrije nivelin tënd të 
pritshmërive. Refuzo të pranosh “të mirën” kur të është premtuar 
“madhështorja”. Sot është një ditë e re në jetën tënde – dhe kjo 
ditë e re është koha e përsosur për të shtuar shpresat e tua.
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VARGJE SHTESË NGA BIBLA PËR SHPRESËN

Faqet e këtij libri janë të mbushura me Shkrime për 
shpresën, por më poshtë kam renditur edhe disa të 
tjera për inkurajim të mëtejshëm.

Shpresë për Jetën e Përditshme

Zoti është pjesa ime, thotë shpirti im (njeriu im i 
përbrendshëm), prandaj do të kem shpresë tek ai.

Vajtimet 3:24

Të gëzuar në shpresë, të qëndrueshëm në shtrëngime, 
këmbëngulës në lutje.

Romakëve 12:12

Dhe besimi është siguria (konfirmimi, tapia) e gjërave 
që shpresohen [nga ne], bindja e gjërave që nuk shihen 
[besimi i percepton si fakte reale ato që nuk shihen nga 
shqisat].

Hebrenjve 11:1

Madje shenjtëroni [pranojeni Atë] Zotin, Perëndinë në 
zemrat tuaja, por jini gjithnjë gati për mbrojtje ndaj 
kujtdo që ju kërkon fjalë për shpresën që është në ju, por 
me butësi e me druajtje.

1 Pjetri 3:15

Sepse tek Perëndia asgjë s’është e pamundshme.
Luka 1:37
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Ja, syri i Zotit është mbi ata që kanë frikë para tij [që e 
nderojnë dhe e adhurojnë me frikë], mbi ata që shpresojnë 
në mirësinë e tij.

Psalmi 33:18

O Izrael, mbaj shpresa tek Zoti, sepse pranë tij ka mëshirë 
dhe shpengim të plotë.

Psalmi 130:7

Sepse, sa u shkruan më përpara, u shkruan për mësimin 
tonë, që me anë të durimit [këmbënguljes] dhe të 
ngushëllimit [të marrë nga] të Shkrimeve, të kemi shpresë.

Romakëve 15:4

Më ndihmo sipas fjalës sate, që unë të jetoj, dhe të mos 
lejoj të ketë hutim në shpresën time.

Psalmi 119:116

Zoti shpengon jetën e shërbëtorëve të tij, dhe asnjë nga ne 
që gjejnë strehë te ai nuk do të shkatërrohet.

Psalmi 33:22

Mbaje mend [me zell] fjalën që i ke dhënë shërbëtorit 
tënd, me të cilën më ke bërë të shpresoj.

Psalmi 119:49

Dhe do t’ju ndriçojë sytë e mendjes suaj, që të dini cila 
është shpresa e thirrjes së tij dhe cila është pasuria e lavdisë 
së trashëgimisë së tij në shenjtorët (ata që ka veçuar). 

Efesianëve 1:18

Që me anë të dy gjërave të pandryshueshme [premtimi 
i Tij dhe zotimi i Tij], me të cilat është e pamundur që 
Perëndia të gënjejë, të kemi ngushëllim të fortë ne, që 
kemi marrë [kemi shkuar për] strehë duke u kapur nga 
shpresa që na u vu përpara [nesh].
Hebrenjve 6:18



187Vargje Shtesë nga Bibla për Shpresën

Kështu do të jetë njohja e diturisë për shpirtin tënd. Në 
rast se e gjen, do të ketë një të ardhme dhe shpresa jote nuk 
do të shkatërrohet.

Fjalët e urta 24:14

Këtë dua ta sjell në mendje dhe prandaj dua të shpresoj. 
Është një hir i Zotit që nuk jemi shkatërruar plotësisht, 
sepse mëshirat e tij nuk janë mbaruar plotësisht.

Vajtimet 3:21-22

Shpirti im shkrihet nga dëshira e zjarrtë e shpëtimit tënd; 
unë kam shpresë në fjalën tënde.

Psalmi 119:81

Ti je streha dhe mburoja ime; unë shpresoj në fjalën tënde.
Psalmi 119:114

Ata që kanë frikë prej teje do të më shohin dhe do të 
kënaqen, sepse pata shpresë në fjalën tënde.

Psalmi 119:74

Që, nëpërmjet tij, të besoni (të mbështeteni, të ngjiteni) 
në Perëndinë, që e ngjalli prej së vdekurish dhe i dha 
lavdi, që besimi juaj dhe shpresa të jenë [të përqëndruara 
dhe të mbështeten] në Perëndinë.

1 Pjetri 1:21

Dhe dëshirojmë [fort dhe me zjarr] që secili nga ju të 
tregojë deri në fund të njëjtin zell për të arritur në 
sigurimin e plotë të shpresës [tuaj].

Hebrenjve 6:11

Dhe ai vetë, Zoti ynë Jezu Krisht dhe Perëndia Ati ynë, që 
na deshi dhe na dha ngushëllim të përjetshëm dhe shpresë 
të mirë me anë të hirit [të Tij], i ngushëlloftë [ju dhëntë 
favor të pamerituar] zemrat tuaja dhe ju forcoftë në çdo 
fjalë e punë të mirë.

2 Thesalonikasve 2:16-17
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Por shpresa nuk turpëron, sepse dashuria e Perëndisë është 
derdhur në zemrat tona me anë të Frymës së Shenjtë që 
na është dhënë.

Romakëve 5:5

O Zot, unë shpresoj [me padurim] në shpëtimin tënd dhe 
i zbatoj urdhërimet e tua.

Psalmi 119:166

Sepse për këtë, edhe mundohemi dhe po shahemi, sepse 
kemi shpresuar [e kemi ngulitur shpresën] në Perëndinë e 
gjallë, që është shpëtimtari (Ruajtësi, Mbajtësi, Çliruesi) 
i gjithë njerëzve dhe sidomos i besimtarëve (që besojnë, 
mbështeten dhe ngjiten pas Tij).

1 Timoteu 4:10

Vargje Shtesë nga Bibla për Shpresën
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Shpresë për Shpëtim

Qoftë bekuar (lavdëruar) Perëndia, Ati i Zotit tonë Jezu 
Krisht (Mesia), i cili sipas mëshirës së tij të shumtë na 
rilindi për një shpresë të gjallë me anë të ngjalljes së Jezu 
Krishtit prej së vdekurish.

1 Pjetri 1:3

Që ne [Ai e bëri në mënyrë që], të drejtësuar me mbushëlli 
(me anë të hirit të Tij, krejtësisht të pamerituar) mbi ne 
[që ne të pranohemi, llogaritemi dhe konformohemi me 
vullnetin hyjnor në qëllim, mendim dhe veprim], me anë 
të Jezu Krishtit, Shpëtimtarit tonë.

Titi 3:7

Duke pritur shpresën e lume [përmbushjen, realizimin] 
dhe të shfaqurit e lavdisë të të madhit Perëndi dhe të 
Shpëtimtarit tonë, Jezu Krisht (Mesias, të Vajosurit).

Titi 2:11-13

Mbi [duke pushuar] shpresën e jetës së përjetshme, [jetë] 
të cilën Perëndia, që nuk gënjen, e premtoi përpara 
kohërave të përjetshme.

Titi 1:2

Kurse ne, që jemi të ditës, le të jemi të kthjellët, duke 
patur veshur parzmoren (gjoksoren) e besimit dhe të 
dashurisë, dhe për përkrenare shpresën e shpëtimit.

1 Thesalonikasve 5:8

Për shkak të shpresës [sepse e përjetuat çfarë është] që ruhet 
(është rezervuar dhe pret) për ju në qiejt, për të cilën 
[shpresën] keni dëgjuar më parë në fjalët e së vërtetës së 
ungjillit.

Kolosianëve 1:5

Vargje Shtesë nga Bibla për Shpresën
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Në qoftë se shpresojmë [qëndrojmë] në Krishtin vetëm në 
këtë jetë, ne jemi më të mjerët e të gjithë njerëzve. Por 
tashti Krishti (Mesia) u ringjall prej së vdekurish, dhe u 
bë fryti i parë i atyre që kanë fjetur [kanë vdekur]
1 Korintasve 15:19-20

Vargje Shtesë nga Bibla për Shpresën



Lutja e Shpëtimit

Perëndia të do dhe dëshiron që të ketë një marrëdhënie personale me 
ty.  Nëse nuk e ke pranuar Jezu Krishtin si Shpëtimtarin tënd, këtë 
gjë mund ta bësh tani.  Hapja zemrën tënde Atij dhe bëj një lutje të 
tillë…

“Atë, e di se kam mëkatuar kundër Teje.  Të lutem më fal.  Më 
pastro.  Të premtoj se do të besoj tek Biri Yt, Jezusi.  Unë besoj se 
Ai vdiq për mua – Ai mori mbi Vete mëkatin tim kur vdiq mbi kryq.  
Unë besoj se Ai u ringjall nga të vdekurit.  Unë ia dorëzoj jetën time 
Jezusit tani.

Atë, faleminderit për dhuratën Tënde të faljes dhe jetës së përjetshme.  
Të lutem më ndihmo që të jetoj për Ty.  Në emër të Jezusit. Amen.”

Nëse je lutur nga zemra, Perëndia të ka pranuar, të ka pastruar dhe të 
ka çliruar nga prangat e vdekjes shpirtërore.  Gjej kohën për të lexuar 
dhe studiuar këto vargje nga Shkrimi dhe kërkoji Perëndisë të flasë 
me ty ndërsa ti e bën këtë udhëtim me Të në jetën tënde.

Gjoni 3:16   1 Korintasve 15:3-4

Efesianëve 1:4   Efesianëve 2:8-9  
 

1 Gjoni 1:9   1 Gjoni 4:14-15
 
1 Gjoni 5:1   1 Gjoni 5:12-13

Lutu dhe kërkoji Atij të të ndihmojë të gjesh një kishë të mirë 
që beson tek Bibla, ku mund të inkurajohesh për t’u rritur në 
marrëdhënien tënde me Krishtin. Perëndia është gjithnjë me ty.  Ai 
do të të udhëheqë ditë pas dite dhe do të të tregojë si të jetosh atë 
jetë me bollëk që Ai dëshiron për ty!
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