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Nxitini Ata  
të Luten

K ur isha një fëmijë i vogël, prindërit e mi më më-
suan të lutem nëpërmjet shembullit. Unë fillova 
të përfytyroja në mendjen time një Atë Qiellor 

që ndodhej larg. Duke u rritur, përvoja ime me lutjen 
ndryshoi. Figura në mendjen time është bërë e një Ati 
Qiellor që ndodhet pranë, që mbulohet nga një dritë e 
shkëlqyer dhe që më njeh përsosmërisht.

Ai ndryshim erdhi ndërsa fitova një dëshmi të sigurt 
se tregimi i Jozef Smithit për përjetimin e tij në vitin 
1820 në Mançester të Nju-Jorkut, është i vërtetë: 

“Unë pashë një shtyllë drite tamam mbi kokën time, 
më e shkëlqyeshme se dielli, e cila zbriti gradualisht 
derisa ra mbi mua.

Sapo u shfaq ajo unë e gjeta veten time të çliruar nga 
armiku që më mbante të mbërthyer. Kur drita pushoi 
mbi mua, unë pashë dy Personazhe, shkëlqimi dhe la-
vdia e të cilëve i kapërcejnë të gjitha përshkrimet, duke 
qëndruar mbi mua në ajër. Një prej tyre më foli, duke 
më thirrur në emër dhe tha, duke treguar tjetrin – Ky 
është Biri Im i Dashur. Dëgjoje Atë! ” ( Joseph Smith – 
Historia 1:16–17).

Ati Qiellor ishte në korije atë ditë të mrekullueshme 
pranvere. Ai e thirri Jozefin me emër. Dhe Ai ia prezan-
toi Shpëtimtarin e ringjallur të botës si “Birin e Dashur” 
të Tij. Kurdo dhe kudo që luteni, dëshmia juaj për 

realitetin e asaj përvoje të lavdishme mund t’ju bekojë. 
Ati, të cilit ne i lutemi, është Perëndia i lavdishëm që 

krijoi botët nëpërmjet Birit të Tij të Dashur. Ai i dëgjon 
lutjet tona siç e dëgjoi lutjen e Jozefit – po aq qartë sikur 
ato të bëheshin në praninë e Tij. Ai na do ne aq sa Ai 
e dha Birin e Tij për të qenë Shpëtimtari ynë. Me anë 
të asaj dhurate Ai e bëri të mundur që ne të fitojmë pa-
vdekësinë dhe jetën e përjetshme. Dhe Ai na jep neve, 
nëpërmjet lutjes në emrin e Birit të Tij, mundësinë që të 
komunikojmë në këtë jetë me Të aq shpesh sa duam. 

Mbajtësit e priftërisë në Kishën e Jezu Krishtit të 
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme kanë detyrën e 
shenjtë të “vizitoj[në] shtëpinë e çdo anëtari, dhe t’i 
nxis[in] ata të luten me zë e në fshehtësi ” (DeB 20:47; 
theksimi shtuar). 

Ka shumë mënyra për ta nxitur dikë për t’u lutur. 
Për shembull, ne mund të dëshmojmë se Perëndia 
na ka urdhëruar të lutemi gjithmonë, ose ne mund të 
përshkruajmë shembuj nga shkrimet e shenjta dhe nga 
përvoja jonë për bekimet që vijnë nga lutjet e mirënjoh-
jes, përgjërimit dhe kërkimit. Për shembull, unë mund të 
dëshmoj se unë e di që Ati Qiellor u përgjigjet lutjeve. 
Unë kam marrë drejtim dhe ngushëllim nga fjalë që 
kanë ardhur në mendjen time dhe unë e di nga Shpirti 
se fjalët ishin nga Perëndia.
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Profeti Jozef Smith pati përjetime të tilla dhe ju mu-
ndeni gjithashtu. Ai mori këtë përgjigje për një lutje të 
ndier me zemër: 

“Biri im, paqe i qoftë shpirtit tënd; fatkeqësia jote dhe 
mjerimet e tua do të jenë veçse një çast i shkurtër;

Dhe atëherë, në qoftë se i duron mirë ato, Perëndia 
do të të lartësojë nga lart” (DeB 121:7–8).

Ajo ishte zbulesë nga një Atë i dashur për një bir 
besnik në dëshpërim të madh. Çdo fëmijë i Perëndisë 
mund të komunikojë në lutje me Të. Asnjë nxitje për t’u 
lutur nuk ka pasur një ndikim më të madh mbi mua sa 
ndjenjat e dashurisë dhe drita që vjen me përgjigjet ndaj 
lutjeve të përulura. 

Ne fitojmë një dëshmi për secilin urdhërim të Perë-
ndisë duke e mbajtur atë urdhërim (shih Gjoni 7:17). 
Kjo është e vërtetë për urdhërimin që ne të lutemi gjith-
monë me zë dhe në fshehtësi. Si mësuesi dhe miku juaj, 
unë ju premtoj se Perëndia do t’u përgjigjet lutjeve tuaja 
dhe se me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë, ju mund 
ta dini vetë se përgjigjet janë prej Tij.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

•  “Figurat janë mjete të vlefshme për forcimin e idesë 
kryesore të një mësimi” (Teaching, No Greater Call [1999], 
f. 176). Tregoni një pikturë të Jozef Smithit ose Vegimin 
e Parë. Diskutoni mbi përjetimin që Jozef Smithi pati me 
lutjen. Si do të ishin lutjet tuaja më kuptimplote nëse do 
ta përfytyronit “Atin Qiellor . . . pranë”, siç bën Presidenti 
Ajring?

•  Siç sugjeron Presidenti Ajring, merrni parasysh të ndani 

dëshminë tuaj rreth lutjes, duke përshkruar bekimet që 
keni marrë për shkak të lutjes, ose të ndani shkrime të 
shenjta rreth lutjes.

RINIA
Lutja Ime e Besimit 
Nga Prishila Farias de Lima

Kur isha 18 vjeç, unë punoja si shitëse në një dyqan 
mobiljesh. Orari i punës sime ishte shumë i vështirë. 

Unë punoja nga ora 8:00 paradite deri në orën 10:00 
të mbrëmjes, nga e hëna deri të shtunën. Unë isha e 
mërzitur, sepse nuk kisha mundësi të merrja pjesë në 
institut dhe në aktivitetet e tjera të Kishës.

Unë fillova t’i lutem Atit Qiellor me shumë besim që 
t’i kërkoja Atij të më ndihmonte të gjeja një punë ku 
nuk do të më duhej të punoja të shtunave që të mund 
të shkoja në institut dhe në aktivitete të tjera.

Një ditë në punë, po ndihmoja një burrë. Ne filluam 
të bisedonim dhe ai tha se punonte në një bankë të 
madhe. Unë e pyeta si mund të konkurroja për një 
vend pune në këtë biznes. Ai më dha emrin e tij dhe 
numrin e telefonit dhe më tha se mund t’i telefonoja 
punëdhënësit dhe t’i thoshja se e njihja atë. Unë shkova 
te banka dhe dhashë provimet e nevojshme. E kalova 
provimin dhe fillova të punoj gjashtë orë në ditë nga 
e hëna deri të premten, duke fituar tri herë më shumë 
nga sa fitoja më parë.

Unë e di se Zoti na drejton kur ne duam ta vendosim 
Atë të parin. Ai po më drejton mua edhe sot. Unë e di 
se parimi i lutjes është i drejtë.
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“Ju jeni rojtaret e vatrës”, tha 
Presidenti Gordon B. Hinkli 

(1910–2008) kur ai paraqiti “Familja: 
Një Proklamatë Drejtuar Botës” në 
mbledhjen e përgjithshme të Shoqa-
tës së Ndihmës në 1995-n. “Ju jeni 
ato që sillni në jetë fëmijët. Ju jeni ato 
që i edukoni ata dhe formoni tek ata 
zakonet e jetës së tyre. Asnjë punë 
tjetër nuk është aq hyjnore sa edu-
kimi i bijve dhe bijave të Perëndisë.” 1

Për pothuajse 17 vite tashmë, kjo 
proklamatë ka përforcuar atë që 
përgjegjësitë tona më të rëndësi-
shme janë përqendruar në forcimin 
e familjeve dhe të shtëpive – pava-
rësisht nga rrethanat tona aktuale. 
Barbara Tompson, tani këshilltare e 
dytë në presidencën e përgjithshme 
të Shoqatës së Ndihmës, ishte në 
Tabernakullin e Solt-Lejkut kur Pre-
sidenti Hinkli lexoi për herë të parë 
proklamatën. “Ajo ishte një ngjarje e 
mrekullueshme”, kujton ajo. “Ndieva 
rëndësinë e mesazhit. Gjithashtu e 
gjeta veten duke menduar: ‘Ky është 
një udhëzim i madh për prindërit. 
Është gjithashtu, një përgjegjësi 
e madhe për prindërit.’ Mendova 
për një çast se ajo nuk më përkiste 
aq shumë mua, meqë nuk isha e 
martuar dhe nuk kisha fëmijë. Por 
pothuajse në çast mendova: ‘Megji-
thatë, ajo më përket mua. Unë jam 
pjesëtare e një familjeje. Unë jam 
bijë, motër, teze, hallë, kushërirë 
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Rojtaret e Vatrës 
Studiojeni këtë material dhe, si të jetë e përshtatshme, diskutojeni me motrat që vizitoni. 
Përdorini pyetjet për t’ju ndihmuar të forconi motrat tuaja dhe për ta bërë Shoqatën e 
Ndihmës një pjesë aktive të vetë jetës suaj.

dhe mbesë. Kam përgjegjësi – dhe 
bekime – ngaqë jam pjesëtare e 
një familjeje. Edhe sikur të isha e 
vetmja pjesëtare e gjallë e familjes 
sime, jam ende pjesëtare e familjes 
së Perëndisë dhe kam përgjegjësinë 
të ndihmoj për forcimin e familjeve 
të tjera.’”

Fatmirësisht, ne nuk jemi lënë ve-
tëm në përpjekjet tona. “Ndihma më 
e madhe”, thotë Motra Tompson, “që 
do të kemi në forcimin e familjeve, 
është të dimë e të ndjekim doktrinat 
e Krishtit dhe të mbështetemi tek Ai 
që të na ndihmojë.” 2

Nga Historia Jonë
“Kur Motra Batsheba W. Smith 

shërbente si presidente e përgjith-
shme e katërt e Shoqatës së Ndi-
hmës [nga 1901-shi deri në 1910-n], 
ajo pa një nevojë për të forcuar fami-
ljet dhe kështu ajo hartoi mësime për 
arsimimin e motrave të Shoqatës së 
Ndihmës. Mësimet përfshinë këshillë 
mbi martesën, kujdesin gjatë shtatzë-
nisë dhe edukimin e fëmijëve. Këto 
mësime mbështetën mësimet e Presi-
dentit Jozef F. Smith rreth Shoqatës 
së Ndihmës për të ndihmuar gratë 
në rolin e tyre në shtëpi:

“‘Kurdoherë që ka mosdije ose të 
paktën, mungesë kuptimi lidhur me 
familjen, detyrat e familjes, lidhur 
me detyrimet që duhet të ekzistojnë 
dhe që me të drejtë ekzistojnë 

midis bashkëshortëve dhe mi-
dis prindërve e fëmijëve, atëherë 
ekziston kjo organizatë ose është e 
gatshme dhe nëpërmjet indaumen-
teve dhe frymëzimit të natyrshëm 
që i përket organizatës, ato janë të 
përgatitura dhe të gatshme të japin 
udhëzim lidhur me ato detyra të 
rëndësishme.’” 3
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Çfarë Mund të Bëj Unë?
1. Si mund t’i ndihmoj motrat 
për të cilat kujdesem, që të  
forcojnë familjet?

2. Si mund të jem një ndikim i 
drejtë në familjen time?

Për më tepër informacion, shihni 
tek reliefsociety .lds .org .
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Besim, Familje, Ndihmë

Nga Shkrimet e Shenjta
Fjalët e Urta 22:6; 1 Nefi 1:1;  

2 Nefi 25:26; Alma 56:46–48;  
Doktrina e Besëlidhje 93:40


