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Disa vite më parë, isha ulur në dhomën e Tempullit 
të Solt- Lejkut ku Presidenca e Parë dhe Kuorumi 
i Dymbëdhjetë Apostujve mblidhen një herë në 

javë. Ia ngula sytë murit përballë Presidencës së Parë dhe 
atje vërejta portretet e secilit prej Presidentëve të Kishës.

Teksa i vështroja ngultas paraardhësit e mi – që nga 
Profeti Jozef Smith (1805–1844) deri te Presidenti Gordon 
B. Hinkli (1910–2008) – mendova: “Sa shumë mirënjohës 
jam për udhërrëfimin e secilit prej tyre”.

Këta janë burra të madhërishëm që kurrë nuk u lë-
kundën, kurrë nuk ngurruan dhe kurrë nuk dështuan. 
Këta janë burra të Perëndisë. Teksa mendoj për profetët e 
kohës sonë që i kam njohur dhe i kam dashur, sjell ndër 
mend jetën e tyre, tiparet e tyre dhe mësimet e tyre të 
frymëzuara.

Presidenti Hibër J. Grant (1856–1945) ishte Presidenti i 
Kishës kur linda unë. Teksa mendoj për jetën dhe mësimet 
e tij, besoj se një tipar që ka mishëruar gjithmonë Presi-
denti Grant, ishte ai i këmbënguljes – këmbëngulje në ato 
gjëra që janë të mira dhe fisnike.

Presidenti Xhorxh Albert Smith (1870–1951) ishte Presi-
dent i Kishës gjatë kohës kur shërbeva si peshkop i lagjes 
sime në Solt- Lejk- Siti. Ai vërejti se po ndodh një garë e for-
të e tërheqjes së litarit midis Zotit dhe kundërshtarit. “Nëse 
ju do të qëndroni nga ana e Zotit e vijës”, dha mësim ai, 
“ju do të jeni nën ndikimin e tij dhe nuk do të keni dëshirë 
të bëni gabim.” 1

U thirra të shërbej si anëtar i Kuorumit të Të Dymbë-
dhjetëve në vitin 1963 nga Presidenti Dejvid O. Mek- Kei 
(1873–1970). Ai e dha mësim interesimin për të tjerët 
nëpërmjet mënyrës se si e jetoi jetën e vet. “Krishterimi i 
vërtetë”, tha ai, “është dashuri në veprim.” 2

Presidenti Jozef Filding Smith (1876–1972), një nga au-
torët më prodhimtarë të Kishës, pati si parim udhërrëfyes 
në jetën e tij njohurinë e thellë për ungjillin. Ai i lexonte pa 
pushim shkrimet e shenjta dhe i njihte mësimet e doktri-
nat që gjenden në faqet e tyre, më mirë se cilido që kam 
njohur ndonjëherë.

Presidenti Harold B. Li (1899–1973) shërbeu si presi-
dent i kunjit tim kur isha djalosh. Një citat i parapëlqyer i 
tij ishte: “Qëndroni në vende të shenjta dhe mos lëvizni” 3. 
Ai i nxiti shenjtorët që të ishin në harmoni me pëshpëritjet 
e Frymës së Shenjtë dhe të reagonin ndaj tyre.

Besoj se një parim udhërrëfyes në jetën e Presidentit 
Spenser W. Kimball (1895–1985) do të ishte përkushtimi. 
Ai ishte plotësisht, pa mëdyshje i përkushtuar ndaj Zotit. 
Ai ishte i përkushtuar edhe ndaj të jetuarit të ungjillit.

Kur Presidenti Ezra Taft Benson (1899–1994) u bë 
President i Kishës, ai më thirri të shërbeja si Këshilltar 
i Dytë në Presidencën e Parë. Dashuria ishte parimi i 
tij udhërrëfyes, që mishërohej në citatin e tij të para-
pëlqyer, të thënë nga Shpëtimtari: “Çfarë lloj njerëzish 
duhet të jeni? Në të vërtetë, unë ju them juve, madje siç 
jam unë.” 4
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Presidenti Hauard W. Hanter (1907–1995) ishte një njeri 
që kërkonte gjithmonë më të mirën tek të tjerët. Përherë 
qe ai i sjellshëm; përherë qe ai i përulur. Ishte privilegji im 
të shërbeja si Këshilltari i Dytë i tij.

Presidenti Gordon B. Hinkli (1910–2008) na mësoi të bëj-
më më të mirën tonë. Ai dha dëshmi të fuqishme për Shpë-
timtarin dhe misionin e Tij. Ai na mësoi me dashuri. Shërbimi 
si Këshilltar i Parë i tij qe një nder dhe bekim për mua.

Shpëtimtari na dërgon profetë sepse Ai na do. Gjatë 
konferencës së përgjithshme këtë tetor, Autoritetet e 
Përgjithshme të Kishës do ta kenë sërish privilegjin që të 
shpërndajnë fjalën e Tij. Ne i qasemi kësaj përgjegjësie me 
seriozitet dhe përulësi të madhe.

Sa të bekuar jemi që Kisha e rivendosur e Jezu Krishtit 
është mbi tokë dhe që Kisha është themeluar mbi shkëm-
bin e zbulesës! Zbulesa e vazhdueshme është vetë elemen-
ti jetësor i ungjillit të Jezu Krishtit.

U përgatitshim për ta marrë zbulesën vetjake që vjen 
me bollëk gjatë konferencës së përgjithshme! Zemrat tona 
qofshin të mbushura me vendosmëri të thellë teksa e ngre-
më dorën për t’i mbështetur profetët dhe apostujt e gjallë! 
U ndriçofshim, u lartësofshim, u ngushëllofshim dhe u for-
cofshim teksa i dëgjojmë mesazhet e tyre! Dhe qofshim të 
gatshëm të zotohemi sërish ndaj Zotit Jezu Krisht – ungjillit 
të Tij dhe veprës së Tij – dhe të jetojmë me vendosmëri të 
përtërirë për t’i mbajtur urdhërimet e Tij dhe për ta kryer 
vullnetin e Tij!

SHËNIME
1. Mësimet e Presidentëve të Kishës: Xhorxh Albert Smith (2011), f. 189.
2. Teachings of Presidents of the Church: David O. McKay (2003), f. 181.
3. Doktrina e Besëlidhje 87:8.
4. 3 Nefi 27:27.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Presidenti Monson tregon mësime të fuqishme që 
i mësoi nga profetët përpara tij. Ai na kujton gjith-
ashtu se “Shpëtimtari na dërgon profetë sepse Ai na 
do”. Ndërsa u jepni shërbesë atyre që u jepni mësim, 

ju mund të diskutoni për mënyrën se si profetët dhe 
apostujt janë shenja të dashurisë së Perëndisë për ne. 
Merreni parasysh të tregoni këshilla nga një prej fjali-
meve të Presidentit Monson në konferencat e përgjith-
shme të kaluara. Ftojini ata të cilëve u jepni mësim, që 
të përgatiten për konferencën e përgjithshme duke 
rishikuar biseda që i kanë frymëzuar veçanërisht dhe i 
kanë ndihmuar ta ndiejnë dashurinë e Shpëtimtarit.

RINIA
T’Falemi, Per’ndi, për Profetin

Në ç’mënyrë ka ndikuar te ju profeti ynë, Presidenti 
Tomas S. Monson? Çfarë do të kujtoni më së shumti 

prej tij? Merreni parasysh të shkruani në ditarin tuaj për 
Presidentin Monson dhe jetën e tij, ngjashëm me mëny-
rën se si ai përshkruan në këtë mesazh ndikimin e secilit 
profet që ai mban mend.

Ju mund të dëshironi gjithashtu të zgjidhni një citat 
të parapëlqyer prej tij dhe ta shkruani atë diku ku 
do ta shihni shpesh, si në një dosje shkolle ose në një 
shënim në dhomën tuaj. Ju madje mund të krijoni një 
figurë me një citat prej tij dhe ta vendosni si sfond në 
celularin tuaj. Sa herë që ta shihni citatin, ju mund të 
mendoni thellë për rëndësinë e një profeti të gjallë dhe 
të kujtoni se ai është këtu që të na japë dashuri dhe 
udhërrëfim sot.

Ju mund ta shkarkoni muzikën e himnit “We Thank Thee, 
O God, for a Prophet” [“T’Falemi, Per’ndi, për Profetin”] te 
lds .org/ go/ 9176.

FËMIJËT
Profetët na Udhërrëfejnë drejt Krishtit

Shpëtimtari na jep profetë sepse Ai na do. Ndjekja e 
profetëve na ndihmon të zgjedhim të drejtën. Cilat 

janë dy gjëra që mund të bësh për ta ndjekur profetin?
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“Dhe Zoti e quajti popullin e tij 
Sion, ngaqë ata ishin të një 

zemre dhe të një mendjeje dhe 
banuan në drejtësi; dhe nuk kishte 
të varfër mes tyre” (Moisiu 7:18). Si 
mund të bëhemi një?

Plaku M. Rasëll Ballard, i Kuoru-
mit të Dymbëdhjetë Apostujve, tha: 
“Në mes të fjalës anglisht atonement 
[shlyerje] është fjala one [një]. Nëse i 
gjithë njerëzimi do ta kuptonte këtë, 
nuk do të kishte kurrë ndonjë njeri 
për të cilin të mos shqetësoheshim, 
pavarësisht nga mosha, raca, gjinia, 
feja apo pozita shoqërore ose eko-
nomike. Ne do të përpiqeshim t’i 
shëmbëllenim Shpëtimtarit dhe nuk 
do të ishim kurrë të pasjellshëm, 
moskokëçarës, pa respekt apo të 
pandjeshëm ndaj të tjerëve.” 1

Presidenti Henri B. Ajring, Kë-
shilltar i Parë në Presidencën e Parë, 
dha mësim: “Atje ku njerëzit e kanë 
Shpirtin me ta, ata mund të presin 
harmoni. . . . Shpirti i Perëndisë 
asnjëherë nuk krijon grindje (shih 
3 Nefi 11:29). . . . Ai të çon drejt 

Të Një Zemre

paqes vetjake dhe një ndjenje unite-
ti me të tjerët.” 2

Duke folur për sfidat familjare, 
Karol M. Stivensi, që shërbeu si 
Këshilltare e Parë në Presiden-
cën e Përgjithshme të Shoqatës 
së Ndihmës, tha: “Nuk më është 
dashur kurrë të jetoj përmes divor-
cit, dhembjes dhe pasigurisë që 
vjen nga braktisja, apo me përgje-
gjësinë që lidhet me të qenit një 
nënë e vetme. Nuk e kam përjetuar 
vdekjen e një fëmije, shterpësinë 
apo tërheqjen fizike ndaj së njëjtës 
gjini. Nuk më është dashur të duroj 
keqtrajtimin, sëmundje kronike ose 
varësinë nga lëndët e ndryshme. 
Këto nuk kanë qenë mundësitë e 
mia sforcuese.

Por përmes sprovave dhe sfidave 
të mia vetjake . . . unë jam njohur 
mirë me Atë që vërtet kupton. 
. . .Dhe përveç kësaj, i kam përjetu-
ar të gjitha provat e vdekshmërisë 
që sapo i përmenda, nëpërmjet 
këndvështrimit të një bije, nëne, gjy-
sheje, motre, tetoje dhe shoqeje.

Mundësia jonë si bija të Pe-
rëndisë, që i mbajmë besëlidhjet, 
nuk është thjesht të mësojmë nga 
vetë sfidat tona; ajo është që të 
bashkohemi në dashamirësi e 
dhembshuri, ndërsa i mbështe-
tim anëtarët e tjerë të familjes së 
Perëndisë në mundimet e tyre, siç 
kemi besëlidhur ta bëjmë.” 3

Shkrime të Shenjta dhe 
Informacion i Mëtejshëm
Gjoni 17:20–23; Efesianëve 4:15; 
Mosia 18:21–22; 4 Nefi 1:15;  
reliefsociety .lds .org

SHËNIME
1. M. Russell Ballard, “The Atonement and 

the Value of One Soul”, Liahona, maj 
2004, f. 86.

2. Henry B. Eyring, “That We May Be One”, 
Ensign, maj 1998, f. 67.

3. Karol M. Stivens, “Familja Vjen nga Perën-
dia”, Liahona, maj 2015, f. 11–12.
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Studiojeni këtë material me lutje dhe kërkoni frymëzim për të ditur se çfarë të tregoni.  
Si mund t’i përgatitë kuptueshmëria e qëllimit të Shoqatës së Ndihmës bijat e Perëndisë 
për bekimet e jetës së përjetshme?

Merreni Parasysh Këtë
Në ç’mënyrë uniteti me 
njëri- tjetrin na ndihmon të 
bëhemi një me Perëndinë?

Besim Familje Ndihmë


