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Unë shërbeva në Marinën e Shteteve të Bashkuara 
nga fundi i Luftës II Botërore. Isha marinar, shkalla 
më e ulët e mundshme në marinë. Më pas u kuali-

fikova për të qenë Marinar i Klasit të Parë, pas së cilës u  
kualifikova për t’u bërë Nënoficer i Klasit të Tretë. 

Lufta II Botërore mbaroi dhe më pas unë u lirova nga 
shërbimi ushtarak. Por mora një vendim që, nëse do të 
kthehesha ndonjëherë në ushtri, dëshiroja të shërbeja si 
udhëheqës ushtarak. Mendova: “Jo më mensa për mua, 
jo më pastrim kuvertash, nëse mund ta shmang atë”.

Pasi u lirova nga shërbimi, u bashkova me trupat re-
zerviste të Marinës së Shteteve të Bashkuara. Shkova në 
stërvitje çdo të hënë në mbrëmje. Studiova shumë që të 
mund të kualifikohesha nga ana teorike. Kalova çfarëdolloj 
kontrolli të përfytyrueshëm: mendor, fizik dhe emocional. 
Së fundi, erdhi lajmi i bukur: “Ti je pranuar të marrësh 
gradën e nëntogerit në Trupën Rezerviste të Marinës së 
Shteteve të Bashkuara”.

Plot gëzim ia tregova atë bashkëshortes sime, Frensisit, 
dhe i thashë: “Ia dola! Ia dola!” Ajo më përqafoi dhe më 
tha: “Ke punuar shumë fort për ta arritur atë”.

Por më pas ndodhi diçka. U thirra për t’u bërë këshill-
tar në peshkopatën e lagjes sime. Mbledhja e këshillit të 
peshkopit ishte në të njëjtën mbrëmje me mbrëmjen e stër-
vitjes sime në marinë. E dija se kishte një mospërputhje të 
tmerrshme. E dija se nuk kisha kohë që të ndiqja Trupën 
Rezerviste të Marinës dhe detyrat e mia në peshkopatë. 
Çfarë të bëja? Duhej marrë një vendim.

U luta për të. Pastaj shkova të takoja burrin që kish-
te qenë presidenti i kunjit tim kur isha djalosh, Plakun 
Harold B. Li (1899-1973), në atë kohë i Kuorumit të 
Dymbëdhjetë Apostujve. U ula me të, përmatanë tryezës. 
I thashë se sa shumë e vlerësoja atë gradë ushtarake. 
Në të vërtetë, i tregova kopjen e letrës së gradimit që 
kisha marrë.

Pasi e përsiati çështjen për një çast, ai më tha: “Ja 
çfarë duhet të bësh, Vëlla Monson. T’i shkruash një letër 
Zyrës së Marrëdhënieve të Marinës dhe t’u thuash atyre 
se, për shkak të thirrjes tënde si anëtar i peshkopatës, ti 
nuk mund ta pranosh gradimin në Trupën Rezerviste të 
Marinës së Shteteve të Bashkuara.”

M’u ndrydh zemra. Ai shtoi: “Pastaj shkruaji koman-
dantit të Distriktit të Dymbëdhjetë Detar në San-Francisko 
dhe thuaji atyre se do të dëshiroje të të lirojnë nga trupa 
rezerviste.”

I thashë: “Plaku Li, ju nuk e kuptoni ushtrinë. Sigurisht 
që ata nuk do të ma japin atë gradë nëse unë nuk pranoj 
ta marr atë, por Distrikti i Dymbëdhjetë Detar nuk do të 
më lirojë. Me një luftë që po fillon në Kore, një oficer pa 
grada sigurisht që do të thirret në shërbim aktiv. Nëse më 
thërrasin, do të doja të shkoja si oficer me gradë, por nuk 
do të mundesha nëse nuk e pranoj këtë gradë. A jeni i 
sigurt se kjo është këshilla që dëshironi që unë të marr?”

Plaku Li më vuri dorën në sup dhe, në një mënyrë atë-
rore, më tha: “Vëlla Monson, ki më shumë besim. Ushtria 
nuk është për ty.”

Ndiq Profetët

Nga Presidenti  
Tomas S. Monson



2

Shkova në shtëpi. E futa sërish në zarfin e vet stemën e 
gradës, njomur me lot, bashkë me letrën shoqëruese dhe 
refuzova ta pranoja atë. Pastaj i shkrova një letër Distriktit 
të Dymbëdhjetë Detar dhe kërkova lirimin nga Trupa 
Rezerviste Detare.

Lirimi im nga Trupa Rezerviste Detare ishte në grupin e 
fundit të trajtuar përpara se të plaste Lufta e Koresë. Grupi 
ushtarak i shtabit tim qendror u aktivizua. Gjashtë javë pasi 
u thirra për të qenë këshilltar në peshkopatë, unë u thirra 
për t’u bërë peshkopi i lagjes sime.

Nuk do ta mbaja pozicionin që kam sot në Kishë, nëse 
nuk do të kisha ndjekur këshillën e një profeti, nëse nuk 
do të isha lutur për atë vendim, nëse nuk do të kisha arri-
tur në vlerësimin e një të vërtete të rëndësishme: Urtësia 
e Perëndisë shpesh u duket marrëzi njerëzve.1 Por mësimi 
më i madh i vetëm që mund të mësojmë në vdekshmëri 
është se, kur Perëndia flet dhe fëmijët e Tij binden, ata 
gjithmonë do të jenë në rregull.

Është thënë se historia varet nga vendime të vogla dhe 
po kështu ndodh me jetën tonë. Vendimet përcaktojnë 
fatin. Por ne nuk jemi lënë pa ndihmë në vendimet tona.

Nëse dëshironi të shihni dritën e qiellit, nëse dëshironi 
të ndieni frymëzimin e Atit të Plotfuqishëm, nëse dëshironi 
të keni atë ndjenjë në kraharorin tuaj që Ati juaj Qiellor 
po ju udhëheq, atëherë ndiqni profetët e Perëndisë. Kur 
ndiqni profetët, ju do të jeni në territor të sigurt.

SHËNIM
1. Shih 1 Korintasve 2:14.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Nuk do të ketë shumë anëtarë të Kishës që do të 
marrin këshillë personalisht nga një Apostull, siç bëri 
Presidenti Monson. Por ne ende mund të bekohemi 
ndërsa ndjekim mësimet e profetëve dhe të apostujve. 
Merrni parasysh të lexoni fjalimet e Presidentit Monson 

nga konferenca e fundit e përgjithshme (kujtoni edhe 
fjalët e tij të hapjes dhe të mbylljes). Kërkoni udhëzime 
të veçanta ose thirrje për veprim. Mund t’i diskutoni ato 
që mësoni me ata që vizitoni dhe të merrni parasysh 
mënyra se si ta zbatoni këshillën e Presidentit Monson.

RINIA
Këshilla për Zgjedhje të Vështira

Presidenti Henri B. Ajring, Këshilltar i Parë në Presi-
dencën e Parë, tregoi për një rast kur ai ndoqi kë-

shillë profetike. Gjatë një konference të përgjithshme, 
Presidenti Ezra Taft Benson (1899-1994) i nxiti anëta-
rët që të dilnin nga borxhet – veçanërisht nga borxhi 
hipotekar.

Presidenti Ajring tha: “Iu drejtova gruas sime pas 
mbledhjes dhe e pyeta: ‘A mendon se ka ndonjë mënyrë 
që të mund ta bëjmë këtë?’ Në fillim nuk mundëm.” 
Por që nga ajo mbrëmje ai mendoi për një pronë që 
për vite ishin përpjekur pa sukses që ta shitnin. “Ne e 
mirëbesonim Perëndinë dhe . . . mesazhi[n e] shërbëto-
rit të Tij, [kështu që] bëmë një telefonatë. . . . Dëgjova 
një përgjigje që, deri më sot, e forcon mirëbesimin tim 
te Perëndia dhe shërbëtorët e Tij.” Po atë ditë, një burrë 
kishte bërë një ofertë për pronën e familjes Ajring për 
një shumë fare pak më të madhe sesa barra hipotekare 
e tyre. Familja Ajring shpejt u çlirua nga borxhi (shih 
“Mirëbeso tek Perëndia, Pastaj Shko dhe Bëj”, Liahona, 
nëntor 2010, f. 72).

Ju mund të mos keni për të paguar një barrë hipo-
tekare, por këshilla profetike mund t’ju udhëheqë juve 
këtu dhe tani nëpër vendimet e vështira në lidhje me 
punën, arsimimin, një mision dhe daljen në takime. 
Diskutoni me familjen ose shokët tuaj mbi mënyrën 
se si mund ta ndiqni profetin kur ju duhet të merrni 
vendime.
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Besim, Familje, Ndihmë

Kjo është pjesë e një serie të Mesazheve 
të Vizitave Mësimore që paraqet tipare 
të Shpëtimtarit.

Ndjekja e shembullit të bindjes të 
Jezu Krishtit e rrit besimin tonë 

tek Ai. “A është ndonjë çudi”, tha 
Plaku Xhefri R. Holland, i Kuoru-
mit të Dymbëdhjetë Apostujve, “që 
Krishti zgjedh së pari dhe fillimisht 
që ta përkufizojë veten në lidhje me 
atin e tij – që ai e donte atë dhe iu 
bind atij, dhe iu nënshtrua atij ashtu 
si bir besnik që ishte? . . . Bindja 
është ligji i parë i qiellit.” 1

Shkrimet e shenjta japin mësim: 
“Kur ne fitojmë ndonjë bekim nga 
Perëndia, është me anë të bindjes 
ndaj atij ligji mbi të cilin ai bazohet” 
(DeB 130:21). Rritja jonë shpirtërore 
ndodh kur ne i afrohemi Perëndi-
së nëpërmjet bindjes dhe e ftojmë 
fuqinë e Shlyerjes së Shpëtimtarit në 
jetën tonë.

“Ndërsa ecim në bindje ndaj pa-
rimeve dhe urdhërimeve të ungjillit 
të Jezu Krishtit”, tha Plaku D. Tod 
Kristoferson, i Kuorumit të Dymbë-
dhjetë Apostujve, “ne gëzojmë një 
vërshim të vazhdueshëm bekimesh 
të premtuara nga Perëndia në 

Tiparet e Jezu Krishtit: Bir i Bindur
Studiojeni këtë material me lutje dhe kërkoni të dini se çfarë të tregoni. Në ç’mënyrë të 
kuptuarit e jetës dhe roleve të Shpëtimtarit do ta rritë besimin tuaj tek Ai dhe do t’i bekojë 
ato për të cilat kujdeseni nëpërmjet vizitës mësimore? Për më tepër informacion, shkoni 
te reliefsociety. lds. org.

besëlidhjen e Tij me ne. Ato bekime 
sigurojnë burimet që na duhen për 
të vepruar, më tepër sesa thjesht të 
veprojnë mbi ne ndërsa ecim në 
jetë. . . . Bindja na jep një kontroll 
më të madh mbi jetën tonë, aftësi 
më të madhe për ecejake, për të 
punuar dhe për të krijuar.” 2

Shkrime të Shenjta Shtesë
Lluka 22:41–46; Doktrina e  
Besëlidhje 82:10; 93:28

Nga Shkrimet e Shenjta
“A mund t’i jepet një njeriu tjetër 

forca shpirtërore që vjen si pasojë 
e bindjes së vazhdueshme ndaj 
urdhërimeve?” pyeti Plaku Dejvid A. 
Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 
Apostujve. “Përgjigjja e qartë . . . 
është jo.” 3

Shëmbëlltyra e dhjetë virgjëresha-
ve është një shembull i këtij parimi. 
Ndërkohë që të gjitha virgjëreshat 
i morën llambat e tyre “dhe i dolën 
para dhëndrit”, vetëm pesë ishin të 
mençura dhe morën vaj në llambat 
e tyre. Pesë të tjerat ishin budallaç-
ka sepse ato “nuk morën me vete 
vajin”.

Aty nga mesnata u dëgjua një 
britmë: “Ja, po vjen dhëndri, i 
dilni para!” Të gjitha virgjëreshat 
i rregulluan llambat e tyre, por 
virgjëreshat budallaçka nuk kishin 
vaj. Ato u thanë virgjëreshave të 
mençura: “Na jepni nga vaji juaj, 
sepse llambat tona po na fiken”.

Virgjëreshat e mençura u 
përgjigjën: “Jo, sepse nuk do të 
mjaftonte as për ne e as për ju; 
më mirë shkoni . . . dhe e blini”. 
Dhe kur virgjëreshat budallaçka 
shkuan, dhëndri erdhi dhe virgjë-
reshat e mençura shkuan me të, 
dhe “dera u mbyll”.

(Mateu 25:1–13).
SHËNIME
1. Jeffrey R. Holland, “The Will of the Father 

in All Things” (mbrëmje shpirtërore në 
Universitetin “Brigam Jang”, 17 janar 
1989), f. 4, speeches. byu. edu.

2. D. Tod Kristoferson, “Forca e Besëlidhje-
ve”, Liahona, maj 2009, f. 21.

3. Dejvid A. Bednar, “Të Kthyer në Besim te 
Zoti”, Liahona, nëntor 2012, f. 109.

Merreni Parasysh Këtë
Cilët janë disa shembuj të bindjes  
në shkrimet e shenjta?
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