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Zëri i Zotit

Doktrina e Besëlidhje i fton të gjithë njerëzit 
anembanë që ta dëgjojnë zërin e Zotit Jezu 
Krisht (shih DeB 1:2, 4, 11, 34; 25:16). Ajo 

është e mbushur me mesazhe, paralajmërime, po-
rosi inkurajuese të Tij të dhëna nëpërmjet zbulesës 
ndaj profetëve të zgjedhur. Në këto zbulesa ne mund 
të shohim se si mund t’u përgjigjet Perëndia lutjeve 
tona të besimit me mesazhe udhëzimi, paqeje dhe 
paralajmërimi.

Në lutjet tona ne kërkojmë të dimë atë që Perëndia 
dëshiron që ne të bëjmë, atë që duhet të bëjmë për 
të gjetur paqe dhe lumturi në këtë jetë dhe në tjetrën, 
dhe atë që shtrihet përpara nesh. Doktrina e Besëlidhje 
është plot me përgjigje për pyetje të tilla të bëra nga 
njerëz të zakonshëm dhe nga profetë në lutje të përulur. 
Ajo mund të jetë një udhërrëfyese e çmuar për të na 
mësuar se si të marrim përgjigje për pyetjet lidhur me 
mirëqenien tonë fizike dhe shpëtimin e përjetshëm.

Përulësia dhe besimi në Zotin Jezu Krisht janë kyçe. 
Oliver Kaudri mori një përgjigje nga Zoti lidhur me 
dëshirën e tij për të ndihmuar në përkthimin e Librit të 
Mormonit: “Kujto se pa besim ti s’mund të bësh asgjë; 
prandaj kërko me besim. Mos luaj me këto gjëra; mos 
kërko atë që nuk duhet ta kërkosh” (DeB 8:10).

Herë pas here te Doktrina e Besëlidhje, Zoti kërkon 
besim dhe përulësi përpara se të japë ndihmën e Tij. 
Një arsye për këtë është se përgjigjet e Tij mund të mos 
vijnë në mënyrën që presim. Dhe as nuk do të jenë 
gjithnjë të lehta për t’u pranuar.

Historia e Kishës dhe përvojat e paraardhësve tanë e 
ilustrojnë këtë të vërtetë. Stërgjyshi im Henri Ajring u lut 
me zjarr për të ditur se çfarë duhet të bënte kur dëgjoi 
ungjillin e rivendosur që iu mësua në 1855-ën. Përgjigjja 
i erdhi në një ëndërr.

Ai pa në ëndërr sikur ishte ulur në një tryezë me Pla-
kun Erastus Snou, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, 
dhe një plak të quajtur Uilliam Braun. Plaku Snou dha 
mësim parimet e ungjillit për atë që u duk se zgjati një 
orë. Pastaj Plaku Snou tha: “Në emrin e Jezu Krishtit unë 
të urdhëroj të pagëzohesh dhe ky burrë [Plaku Braun] 
. . . do të të pagëzojë” 1. Familja ime është mirënjohëse 
që Henri Ajring pati besimin dhe përulësinë për t’u pa-
gëzuar në 07:30 të mëngjesit në një pishinë me ujë shiu 
në Shën-Luis të Misurit, SHBA, nga Plaku Braun.

Përgjigjja ndaj lutjes së tij nuk erdhi me një zë të 
dëgjueshëm të Zotit. Ajo erdhi në një vegim dhe ëndërr 
gjatë natës, ashtu siç i erdhi Lehit (shih 1 Nefi 8:2).

Zoti na ka mësuar se përgjigjet mund të vijnë edhe  
si ndjenja. Te Doktrina e Besëlidhje, Ai i mësoi Oliver  
Kaudrit: “Vër re, unë do të të them në mendjen tënde 
dhe në zemrën tënde, me anë të Frymës së Shenjtë, që 
do të vijë mbi ty dhe që do të banojë në zemrën tënde” 
(DeB 8:2).

Dhe Ai e inkurajoi Oliverin në këtë mënyrë: “A nuk i 
fola paqe mendjes tënde lidhur me çështjen? Ç’dëshmi më 
të madhe mund të kesh sesa nga Perëndia?” (DeB 6:23).

Doktrina e Besëlidhjet, historia e Kishës dhe historia 
e vazhduar nga Henri Ajring në misionin e tij, pikërisht 
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pas pagëzimit të tij, më kanë mësuar se përgjigjet mund 
të ndihen si paralajmërime, por gjithashtu edhe si paqe.

Në prill 1857, Plaku Parli P. Prat, i Kuorumit të Dy-
mbëdhjetë Apostujve, mori pjesë në një konferencë në 
atë që sot quhet Oklahoma, SHBA. Henri Ajring shkroi 
se “mendja e [Plakut Prat] qe mbushur me mendime të 
zymta . . . , duke mos qenë në gjendje të shquante të 
ardhmen ose ndonjë rrugëdalje” 2. Henri e shkroi lajmin 
e hidhur menjëherë pas martirizimit të Apostullit. Plaku 
Prat e kishte vazhduar udhëtimin e tij pavarësisht ndje-
njës së rrezikut, ashtu siç pati bërë Profeti Jozef duke 
shkuar në Kartheixh.

Është dëshmia ime se Zoti i përgjigjet gjithnjë lutjes  
së përulur të besimit. Doktrina e Besëlidhjet dhe përvoja 
jonë vetjake na mësojnë si t’i dallojmë ato përgjigje dhe t’i 
pranojmë ato me besim, qoftë nëse janë drejtim, pohim i 
së vërtetës ose një paralajmërim. Unë lutem që ne gjithnjë 
do ta dëgjojmë dhe do ta dallojmë zërin e dashur të Zotit.

SHËNIME
1. “The Journal of Henry Eyring: 1835–1902” (dorëshkrim i pabotuar  

në zotërimin e autorit).
2. “The Journal of Henry Eyring: 1835–1902.”

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

1. Mbani parasysh që t’i lexoni së bashku paragrafët 
rreth lutjes në këtë mesazh. Ndërsa lexoni, kërkojuni 
anëtarëve të familjes që të dëgjojnë me kujdes për 
të gjetur mënyrën se si u përgjigjet Perëndia lutjeve. 
Mbani parasysh të dëshmoni për rëndësinë e lutjes.

2. Doktrina e Besëlidhje është plot me përgjigje për 
pyetje të bëra nga njerëz në lutje. Po sikur përgjigjet ndaj 
pyetjeve të tyre (zbulesat) të mos ishin shkruar kurrë? Nxi-
teni familjen që të mësojë t’i dallojë dhe t’i ndjekë nxitjet 
e Shpirtit. Ata mund të dëshirojnë t’i shkruajnë në ditarët 
e tyre mendimet e veta lidhur me lutjen.

RINIA
Dëgjimi i Nxitjeve
Nga María Izabel Molina

Një natë, kushërira ime e vogël, u largua nga shtë-
pia, kështu që nxitova të shkoja ta kërkoja. Teksa i 

jepja makinës, u luta që Shpirti të më ndihmonte. E dija 
se Perëndia do të më përgjigjej e do të më drejtonte, 
dhe u përpoqa t’i dëgjoja nxitjet e Shpirtit. Por kur nuk 

munda të dëgjoja gjë, fillova të ndihesha e dëshpëruar 
dhe ndieva se Shpirti nuk po më nxiste.

Megjithëse dëshiroja të shkoja shumë më larg për  
të kërkuar, ndieva se duhet të rrija në zonën përreth 
shtëpisë së kushërirës sime. Kështu vendosa ta ngisja  
edhe njëherë makinën rrotull zonës. Teksa ndalova në  
një kryqëzim, pashë siluetën e një vajze të vogël tek ecte. 
E kisha gjetur kushërirën time!

Kur dola nga makina dhe vrapova drejt saj, e kuptova 
se Shpirti kishte qenë duke më drejtuar gjatë gjithë ko-
hës duke më ndihmuar të ndieja se duhej të qëndroja në 
të njëjtën zonë. Për shkak se kisha kërkuar të dëgjoja një 
zë të qetë, unë pothuajse i shpërfilla nxitjet e Shpirtit. 
Pastaj e kuptova se shumë herë ne nuk do të dëgjojmë 
një zë, por do të ndiejmë mbresa në zemrat tona.

Isha kaq mirënjohëse për udhërrëfimin e Shpirtit. 
Me të vërtetë Ai është gjithmonë atje! Ashtu siç thonë 
shkrimet e shenjta: “Fryma e Shenjtë do të jetë shoqë-
ruesi yt i vazhdueshëm” (DeB 121:46).

Nëse jemi të denjë për udhërrëfimin e Shpirtit dhe i 
kushtojmë vëmendje, ne mund të jemi mjete në duart e 
Perëndisë për të bërë mirë për shumë njerëz. Me shoqë-
rimin e përhershëm të Shpirtit, ne do ta dimë rrugën se 
nga duhet të shkojmë.

FËMIJËT
Një Aventurë Lutjeje

Presidenti Ajring jep mësim se lutjet mund të marrin 
përgjigje në shumë mënyra. Ju mund të përjetoni 

një aventurë duke shqyrtuar shkrimet e shenjta për të 
zbuluar disa prej atyre mënyrave.

Kërkojeni secilin shkrim të shenjtë më poshtë. Në dita-
rin tuaj, shkruani disa fjalë për të përshkruar atë që thonë 
këto shkrime të shenjta rreth përgjigjeve të lutjeve.

Ju mund të shkruani në ditarin tuaj edhe për përvo-
jat tuaja vetjake me lutjet që kanë marrë përgjigje.

Gjoni 14:26
 Doktrina e Besëlidhje 6:22–23
Doktrina e Besëlidhje 8:2
Doktrina e Besëlidhje 9:8–9
Fjalët e Urta 8:10–11

© 2013 nga Intellectual Reserve, Inc. I rezervohen të gjitha të drejtat. Shtypur 
në SHBA. Miratuar për anglisht: 6/12. Miratuar për përkthim: 6/12. Përkthim i 
First Presidency Message, January 2013. Albanian. 10661 101



1

M E S A Z H I  I  V I Z I T A V E  M Ë S I M O R E ,  J A N A R  2 0 1 3

Puna Misionare
Studiojeni këtë material plot lutje dhe, si të jetë e përshtatshme, diskutojeni atë me motrat që 
vizitoni. Përdorini pyetjet për t’ju ndihmuar të forconi motrat tuaja dhe për ta bërë Shoqatën 
e Ndihmës një pjesë aktive të vetë jetës suaj.

Çfarë Mund të Bëj Unë?
1. A i ndjek nxitjet e Frymës së 
Shenjtë teksa e ndaj dëshminë 
time me motrat që vizitoj?

2. Si po i ndihmoj motrat për 
të cilat kujdesem që të mësojnë 
ungjillin?
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Besim, Familje, Ndihmë

Shenjtorët e ditëve të mëvonshme 
janë dërguar “për të punuar në 

vreshtin e [Zotit] për shpëtimin e 
shpirtrave të njerëzve” (DeB 138:56), 
që përfshin punën misionare. Nuk 
na duhet një thirrje misioni formale 
për të ndarë ungjillin. Ne jemi të 
rrethuar nga njerëz të tjerë, jeta e 
të cilëve do të bekohet nga ungjilli 
dhe ndërsa e përgatisim veten, Zoti 
do të na përdorë. Mësueset vizitore 
mund t’i përqafojnë përgjegjësitë e 
tyre shpirtërore dhe të ndihmojnë 
që “të bëj[në] të ndodhë pavdekë-
sia dhe jeta e përjetshme e njeriut” 
(Moisiu 1:39).

Kur Profeti Jozef Smith e orga-
nizoi Shoqatën e Ndihmës në vitin 
1842, ai tha se gratë nuk duhej të 
ndihmonin vetëm të varfrit, por 
edhe të shpëtonin shpirtra.1 Ky 
është ende qëllimi ynë.

“Zoti . . . ia beson një dëshmi të 
së vërtetës atyre që do ta ndajnë 
me të tjerët”, tha Presidenti Dieter F. 
Uhtdorf, Këshilltar i Dytë në Pre-
sidencën e Parë. “Zoti gjithashtu 
pret që ne, anëtarët e Kishës së Tij 
të rivendosur të ‘hap[im] gojën në 

çdo kohë, duke shpallur ungjillin [e 
Tij] me tinguj gëzimi’ (DeB 28:16). 
. . . Nganjëherë, një frazë e vetme 
dëshmie mund të vërë në lëvizje 
ngjarje që ndikojnë jetën e dikujt 
për përjetësinë.” 2

Nga Shkrimet e Shenjta
Doktrina e Besëlidhje 1:20–23; 

18:15; 123:12

Nga Historia Jonë
Historia e Olga Kovářovás nga 

ish-Çekosllovakia është një shem-
bull i punës misionare prej anëta-
rëve nga historia jonë për Shoqatën 
e Ndihmës. Në vitet 1970, Olga 
ishte një studente në doktoratë dhe 
me dëshirë të madhe për një jetë 
më të thellë shpirtërore. Ajo vuri re 
75-vjeçarin Otakar Vojkůvka, një 
shenjtor të ditëve të mëvonshme. 
“Ai m’u duk shtatëdhjetë e pesë nga 
mosha por në zemër m’u duk afër 
të tetëmbëdhjetave dhe i mbushur 
me gëzim”, tha ajo. “Kjo qe shumë 
e pazakontë në Çekosllovaki gjatë 
asaj kohe cinizmi.”

Olga e pyeti Otakarin dhe 

SHËNIME
1. Shih Mësimet e Presidentëve të Kishës: Jozef 

Smith (2009), f. 483.
2. Diter F. Uhtdorf, “Duke Pritur në Rrugën për 

Damask”, Liahona, maj 2011, f. 76–77.
3. Shih Daughters in My Kingdom: The History 

and Work of Relief Society (2011), f. 92–95.

Për më tepër informacion, shihni 
te reliefsociety.lds.org.

familjen e tij se si gjetën gëzim. Ata e 
njohën atë me anëtarë të tjerë të Ki-
shës dhe i dhanë një Libër Mormoni. 
Ajo e lexoi atë me padurim dhe 
shpejt u pagëzua dhe u konfirmua. 
Që nga ajo kohë, Olga ka qenë 
një ndikim për mirë në një botë 
me shtypje politike dhe përndjekje 
fetare. Ajo shërbeu si presidente e 
Shoqatës së Ndihmës në degën e saj 
të vogël dhe ndihmoi për shpëtimin 
e shpirtrave të të tjerëve duke i sjellë 
ata tek Krishti.3




