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Përse Kemi Nevojë 
Për Profetë

Ngaqë Ati Qiellor i do fëmijët e Tij, Ai nuk i ka 
lënë ata të ecin nëpër këtë jetë të vdekshme 
pa drejtim dhe udhëheqje. Mësimet e Atit tonë 

Qiellor nuk janë të zakonshme, të parashikueshme, me-
diokre që mund t’i gjesh në një libër që blihet te libraria 
pranë shtëpisë. Ato janë urtësia e një Qenieje çelestiale 
të gjithëfuqishme, të gjithëditur që i do fëmijët e Tij. 
Përfshirë në fjalët e Tij është sekreti i kohëve – çelësi i 
lumturisë në këtë jetë dhe në botën që vjen.

Ati Qiellor ua zbulon këtë urtësi fëmijëve të Tij në 
tokë, nëpërmjet shërbëtorëve të Tij, profetëve (shih 
Amosi 3:7). Qysh prej ditëve të Adamit, Perëndia u ka 
folur fëmijëve të Tij nëpërmjet orakujve të caktuar që 
janë ngarkuar me zbulimin e vullnetit dhe të këshillës së 
Tij për të tjerët. Profetët janë mësues të frymëzuar dhe 
janë gjithmonë dëshmitarë të veçantë të Jezu Krishtit 
(shih DeB 107:23). Profetët nuk u flasin vetëm njerëzve 
të kohës së tyre, por ata u flasin gjithashtu njerëzve të 
të gjithë kohëve. Zërat e tyre jehojnë nëpër shekuj si një 
testament i vullnetit të Perëndisë për fëmijët e Tij.

Sot nuk është ndryshe nga epokat e kaluara. Zoti 
nuk i do njerëzit e ditëve tona më pak sesa në kohët e 
kaluara. Një nga mesazhet e lavdishme të Rivendosjes 
së Kishës së Jezu Krishtit është se Perëndia vazhdon 
t’u flasë fëmijëve të Tij! Ai nuk është fshehur në qiej 
por flet sot ashtu siç bënte në kohët e lashta.

Shumë nga ajo që Zoti u zbulon profetëve të Tij 
synon të ndalojë brengën për ne si individë dhe si 
shoqëri. Kur Perëndia flet, Ai e bën këtë për të dhënë 
mësim, për të frymëzuar, përsosur dhe paralajmëruar 
fëmijët e Tij. Kur individët dhe shoqëritë i shpërfillin 
udhëzimet e Atit të tyre Qiellor, ata e bëjnë këtë me 
rrezikun e vështirësisë, ankthit dhe mundimit.

Perëndia i do të gjithë fëmijët e Tij. Prandaj Ai lutet 
sinqerisht për ne nëpërmjet profetëve të Tij. Pikërisht 
ashtu siç ne duam atë çka është më e mira për të dashu-
rit tanë, Ati Qiellor do atë çka është më e mira për ne. 
Kjo është arsyeja pse udhëzimet e Tij janë aq vendimtare 
dhe ndonjëherë aq urgjente. Ajo është arsyeja përse Ai 
nuk na ka braktisur ne sot, por vazhdon të na zbulojë 
vullnetin e Tij nëpërmjet profetëve të Tij. E ardhmja jonë 
dhe e ardhmja e botës sonë varen nga dëgjimi dhe mbaj-
tja vesh e fjalës së Perëndisë të zbuluar për fëmijët e Tij.

Udhëzimet e paçmueshme të Perëndisë për nje-
rëzimin gjenden në Bibël, në Librin e Mormonit, te 
Doktrina e Besëlidhje dhe te Perla me Vlerë të Madhe. 
Përveç këtyre, Zoti na flet neve nëpërmjet shërbëtorëve 
të Tij, ashtu siç do të bëjë Ai përsëri në konferencën e 
ardhshme të përgjithshme.

Të gjithëve atyre që pyesin veten nëse është e mu-
ndshme një gjë e tillë – që mund të pyesin: “A është e 
mundur që Perëndia të na flasë neve sot?” – me gjithë 
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zemër ju ftoj juve “[ejani e shihni!]” (Gjoni 1:46). Lexo-
jeni fjalën e Perëndisë siç gjendet në shkrimet e shenjta. 
Mbani vesh konferencën e përgjithshme me një vesh të 
gatshëm për të dëgjuar zërin e Perëndisë të dhënë në-
përmjet profetëve të Tij të ditëve të mëvonshme. Ejani, 
dëgjoni dhe shihni me zemrën tuaj! Sepse nëse kërkoni 
“me një zemër të sinqertë, me qëllim të vërtetë duke pa-
tur besim në Krisht, [Perëndia] do t’ju tregojë të vërtetën, 
nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë” (Moroni 10:4). 
Me anë dhe nëpërmjet kësaj fuqie, unë e di se Jezu  
Krishti jeton dhe drejton Kishën e Tij nëpërmjet një pro-
feti të gjallë, madje Presidentit Tomas S. Monson.

Vëllezër dhe motra, Perëndia na flet neve sot. Dhe Ai 
dëshiron që të gjithë fëmijët e Tij të mbajnë vesh dhe t’i 
binden zërit të Tij. Ndërsa veprojmë kështu, Zoti do të 
na bekojë dhe lartësojë shumë, edhe në këtë jetë edhe 
nëpër të gjithë botët që do të vijnë.

RINIA
E Udhëhequr nga një Profet i Gjallë
Nga Kristi Ripa

Kur isha 16 vjeç, unë pata rastin të merrja pjesë 
personalisht në një konferencë të përgjithshme për 

herë të parë. Familja ime jetonte në Oregonin perëndi-
mor, SHBA, dhe ne shkuam me makinë në Juta për të 
marrë pjesë në konferencë dhe për të çuar vëllanë tim 
më të madh te qendra e trajnimit misionar.

Unë shkova në konferencë me një dëshirë për t’u 
mësuar nga Fryma e Shenjtë. Si rrjedhim, unë mora një 
shfaqje nga Shpirti që ndoshta nuk do ta kisha marrë 
nëse nuk do ta kisha përgatitur veten. 

Gjatë njërit prej sesioneve, secili u ngrit dhe këndoi 
himnin e mbledhjes “Guide Us, O Thou Great Jeho-
vah” [“Na Udhëhiq Ne, O Ti Jehova i Madh”]. Ndërsa 
këndonim, unë pata përshtypjen e qartë që të vësh-
troja përreth Qendrës së Konferencës. Unë e bëra dhe 
më bëri përshtypje forca e unitetit e mijëra njerëzve 
atje ndërsa të gjithë ngrinim zërin në përlëvdim të 
Perëndisë. 

Pastaj unë pata një përjetim ku u ndieva si Nefi 
kur pa vegimin e pemës së jetës, sepse Shpirti më 
tha: “Shih” (shih 1 Nefi 11–14). Unë pashë Presidentin 
Tomas S. Monson dhe ndieva se uniteti i Kishës ekzi-
stonte, sepse ne udhëhiqeshim nga një profet i gjallë. 
Nëpërmjet dëshmisë së Frymës së Shenjtë, unë e di se 
Presidenti Monson është profeti i vërtetë për kohën 
tonë dhe unë e di se Jezu Krishti e udhëheq këtë Kishë 
nëpërmjet tij.
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Ne jemi bija të Atit tonë në Qiell. 
Ai na njeh, na do dhe ka një 

plan për ne. Një pjesë e atij plani 
përfshin ardhjen në tokë për të 
mësuar që të zgjedhim të mirën 
apo të keqen. Kur ne zgjedhim të 
mbajmë urdhërimet e Perëndisë, 
ne e nderojmë Atë dhe e pranojmë 
përkatësinë tonë si bija të Perëndisë. 
Shoqata e Ndihmës na ndihmon që 
ta kujtojmë këtë dëshmi hyjnore.

Shoqata e Ndihmës dhe historia 
e saj na forcon dhe na mbështet ne. 
Xhuli B. Bek, presidente e përgjith-
shme e Shoqatës së Ndihmës, ka 
thënë: “Si bija të Perëndisë, ju po 
përgatiteni për role të përjetshme 
dhe secila prej jush ka një përkatësi, 
natyrë dhe përgjegjësi femërore. 
Suksesi i familjeve, komuniteteve, 
i kësaj Kishe dhe planit të çmuar 
të shpëtimit varen nga besnikëria 
juaj. . . .[Ati ynë Qiellor] synonte 
që Shoqata e Ndihmës të ndihmojë 
njerëzit e Tij dhe t’i përgatisë ata për 
bekimet e tempullit. Ai e themeloi 
[Shoqatën e Ndihmës] që t’i lidhte 
bijat e Tij me punën e Tij dhe 
ta përfshinte ndihmën e tyre në 
ndërtimin e mbretërisë së Tij dhe në 
forcimin e shtëpive të Sionit.” 1

Ati ynë në Qiell na ka dhënë një 
punë të veçantë për të ndihmuar 
në ndërtimin e Mbretërisë së Tij. Ai 
na ka bekuar gjithashtu me dhu-
ratat shpirtërore që na duhen për 
të plotësuar këtë punë të veçantë. 
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Bija në Mbretërinë Time
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.

Nëpërmjet Shoqatës së Ndihmës 
ne kemi mundësi që t’i përdorim 
dhuratat tona për të forcuar familjet, 
për të ndihmuar nevojtarët dhe për 
të mësuar se si të jetojmë si dishepuj 
të Jezu Krishtit.

Presidenti Diter F. Uhtdorf, Këshi-
lltar i Dytë në Presidencën e Parë, 
tha për të qenit dishepull: “Duke 
ecur me durim në rrugën e të qenit 
dishepull, ne i tregojmë vetes për-
masën e besimit tonë dhe gatishmë-
rinë tonë për të pranuar vullnetin 
e Perëndisë në vend të vullnetit 
tonë.” 2

Le të kujtojmë që jemi bija të Pe-
rëndisë dhe të përpiqemi të jetojmë 
si dishepuj të Tij. Ndërsa veprojmë 
kështu, ne do të ndihmojmë të ndër-
tohet mbretëria e Perëndisë këtu në 
tokë dhe do të bëhemi të denja për 
t’u kthyer në praninë e Tij.

Nga Historia Jonë
Më 28 prill 1842, Profeti Jozef 

Smith u tha motrave në Shoqatën e 
Ndihmës: “Ju jeni vendosur tani në 
një situatë ku ju mund të veproni 
sipas atyre ndjenjave që Perëndia 
ka vendosur në [ju]. . . . Nëse jetoni 
në përputhje me privilegjet tuaja, 
engjëjt nuk do të ngurrojnë të bëhen 
shoqëruesit tuaj.” 3

Duke njohur fuqinë e Shoqatës së 
Ndihmës për t’u shërbyer të tjerëve 
dhe për të ndihmuar individë që 
të rriten në besim, Zina D. H. Jang, 

presidentja e tretë e përgjithshme 
e Shoqatës së Ndihmës, u premtoi 
motrave në 1893-shin: “Nëse ju do 
të gërmoni në thellësitë e zemrës 
suaj ju do të gjeni, me ndihmën e 
Shpirtit të Zotit, perlën me vlerë të 
madhe, dëshminë e kësaj pune” 4.
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Çfarë Mund të Bëj Unë?
1. Si mund t’i ndihmoj motrat e 
mia të arrijnë fuqinë e tyre si bija 
të Perëndisë?

2. Si mund ta zbatoj në jetën 
time këshillën dhe paralajmë-
rimet që u jepen grave tek 
Doktrina e Besëlidhje 25?

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

Nga Shkrimet e Shenjta
Zakaria 2:10; Doktrina e Besë-

lidhje 25:1, 10, 16; 138:38–39, 56; 
“Familja: Një Proklamatë drejtuar 
Botës”, (Liahona dhe Ensign, nëntor 
2010, f. 129)


