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Ky mesazh u drejtohet shenjtorëve të ditëve të 
mëvonshme që janë të shqetësuar prej tërheqjes nga 
e njëjta gjini dhe që nganjëherë ndihen të shkurajuar, 
por që dëshirojnë sinqerisht të jetojnë një jetë të 
kënaqshme për Atin tonë në Qiell.

Ti je një bir ose bijë e Perëndisë dhe zemrat tona të drejto-
hen me ngrohtësi dhe dhembshuri. Megjithë tërheqjen tënde 
të tanishme nga e njëjta gjini, ti mund të jesh i/e lumtur gjatë 
kësaj jete, të bësh një jetë moralisht të pastër, të kryesh shërbim 
kuptimplotë në Kishë, të gëzosh shoqërim të plotë me bashkë-
shenjtorët e tu dhe, së fundi, të marrësh të gjitha bekimet e 
jetës së përjetshme.

Profeti Nefi i Librit të Mormonit, shprehu me zë ndjenjat 
që kemi të gjithë, kur pranoi se ai nuk “e di[nte] kuptimin e 
të gjitha gjërave”. Por ai dëshmoi: “Unë e di se [Perëndia] i do 
fëmijët e tij” (1 Nefi 11:17). Perëndia vërtet i do të gjithë fëmi-
jët e Tij. Shumë pyetje, megjithatë, përfshirë disa që lidhen 
me tërheqjen nga e njëjta gjini, duhet të presin një përgjigje 
të ardhshme, madje në jetën tjetër. Por Perëndia ka zbuluar të 
vërteta të thjeshta e të pandryshueshme për të na udhëhequr. 
Ai i do të gjithë fëmijët e Tij dhe, meqë Ai të do ty, ti mund t’i 
mirëbesosh Atij.
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Identiteti dhe Potenciali Yt

T i je një bir apo bijë e çmuar e Perëndisë. Ai jo vetëm që 
di emrin tënd; Ai të njeh ty. Dashuria e Tij për ty është 

posaçërisht për ty. Ti jetove në prani të Tij përpara se të linde-
she në këtë tokë. Ti nuk mund ta kujtosh marrëdhënien tënde 
paratokësore me Të, por Ai e mban mend. Edhe pse fëmijët e 
Tij nganjëherë mund të bëjnë gjëra që e zhgënjejnë Atë, Ai i 
do ata gjithmonë.

Kur ti e di se cili je dhe ndihesh mirë nën sigurinë se Perë-
ndia të do, ti mund ta kuptosh më lehtë atë që Ai do për ty. 
Ai dëshiron që ti të kesh të gjitha bekimet e jetës së përjet-
shme. Jeta e përjetshme do të thotë shumë më tepër sesa jetë 
e gjatë ose e pafund. Të fitosh jetën e përjetshme do të thotë të 
bëhesh si Ati Qiellor, të jetosh si Ai dhe të marrësh një plotësi 
gëzimi. Ti mund ta marrësh jetën e përjetshme nëse u bindesh 
të njëjtave ligje si Perëndia dhe të bësh gjërat që Ai bën.
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Plani i Lumturisë

P erëndia ka dhënë planin e shpë-
timit, planin e lumturisë, për të 

të ndihmuar që të marrësh bekimet e 
jetës së përjetshme. Ky plan përshkru-
het në shkrimet e shenjta; burrat dhe 
gratë nuk mund ta rishkruajnë atë 
për t’ua përshtatur dëshirave të tyre. 
Vetëm Perëndia jep shpërblimin e 
jetës së përjetshme. Disa nga bekimet 
më të mëdha të premtuara nga plani, 
përfshirë jetën e përjetshme, nuk janë 
caktuar për t’u gëzuar menjëherë. Për-
jetësia është e gjatë dhe vdekshmëria 
është e shkurtër. Ndërsa ti i bazon ven-
dimet e tua mbi parime të përjetshme 
dhe jo mbi sfida apo dëshira tokësore, 
ti mund të kesh “paqe në këtë botë dhe 
jetë të përjetshme në botën që vjen” 
(DeB 59:23).

Këto bekime bazohen tek bindja ndaj parimeve të përjet-
shme. Rëndësia e familjeve është një nga këto parime. Qielli 
është i organizuar me familje, të cilave u duhet një burrë e 
një grua që, së bashku, ushtrojnë fuqitë e tyre krijuese brenda 
kufijve që ka vendosur Zoti. Marrëdhëniet mes së njëjtës gjini 
nuk përputhen me këtë plan. Në mungesë si të njërit apo të 
tjetrit, një bashkëshorti e një bashkëshorteje, nuk do të kishte 
familje të përjetshme dhe as mundësi për t’u bërë si Ati Qiellor.
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Në disa rrethana, një njeri e shtyn martesën, sepse ai apo 
ajo nuk tërhiqet aktualisht nga një pjesëtar i gjinisë së kundërt. 
Ndërkohë që shumë shenjtorë të ditëve të mëvonshme, nëpër-
mjet përpjekjes vetjake, ushtrimit të besimit dhe mbështetjes 
tek fuqia mundësuese e Shlyerjes, e mposhtin tërheqjen nga e 
njëjta gjini në vdekshmëri, të tjerë mund të mos çlirohen nga 
kjo sfidë në këtë jetë. Megjithatë, plani i përsosur i Atit tonë në 
Qiell merr masa për individë që kërkojnë të mbajnë urdhërimet 
e Tij, por që të cilët, pa pasur faj të tyrin, nuk kanë një martesë 
të përjetshme në jetën e vdekshme. Ndërkohë që e ndjekim 
planin e Atit Qiellor, trupat, ndjenjat dhe dëshirat tona, do të 
përsosen në jetën tjetër, në mënyrë që secili prej fëmijëve të 
Perëndisë të mund të gjejë gëzim në një familje që përbëhet 
nga një bashkëshort, një bashkëshorte dhe fëmijë.

Tërheqja nga e njëjta gjini përfshin ndjenja të thella emo-
cionale, shoqërore dhe fizike. Të gjithë fëmijët e Atit Qiellor 
dëshirojnë që të duan dhe që t’i duan, përfshirë shumë të 
rritur të cilët, për një larmi arsyesh, mbeten beqarë. Perëndia 
i siguron fëmijët e Tij, përfshirë ata që aktualisht tërhiqen nga 
persona të së njëjtës gjini, se dëshirat e tyre të drejta përfundi-
misht do të kënaqen plotësisht sipas mënyrës së Perëndisë dhe 
në përputhje me kohën e Tij.
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Vetëkontrolli

Me qëllim që të kualifikohemi për bekimet e planit të Atit 
tonë Qiellor, secili prej nesh u dërgua në këtë tokë për 

një periudhë prove, gjatë së cilës ne përballemi me një larmi 
tundimesh dhe sfidash. Disa nga këto sfida lidhen me trupat 
tanë fizikë. Për shkak se nuk zotëronim trupa fizikë përpara 
kësaj jete, ne duhet të mësojmë të jetojmë me pamjaftueshmë-
ritë e tyre dhe të interpretojmë sinjalet, shtysat dhe nevojat e 
tyre. Dhe duhet të mësojmë shpesh që të themi “jo”. Ky vetë-
kontroll i trupit fizik është shumë i rëndësishëm, sepse ne do 
t’i zotërojmë këta trupa, në formë të përsosur, në jetën tjetër.

Trupat tanë janë të shenjtë; disa herë atyre u referohet në 
shkrimet e shenjta si “tempujt e Perëndisë”. Shumë njerëz me 
tërheqje nga e njëjta gjini respektojnë shenjtërinë e trupave të 
tyre dhe standardet që ka vendosur Perëndia – që seksualiteti të 
shprehet “vetëm midis burrit dhe gruas, ligjërisht të martuar si 
bashkëshort e bashkëshorte” (“Familja: Një Proklamatë drejtuar 
Botës”,  Liahona, nëntor 1995, f. 102). Jetët e këtyre individëve 
po i japin kënaqësi Atit tonë në Qiell. Disa, megjithatë, e kapë-
rcejnë këtë kufi dhe i jepen sjelljes së pamoralshme. Dëshira 
për kënaqje fizike nuk autorizon imoralitetin për askënd.

Lumturia e vërtetë varet nga më shumë sesa shprehja e 
shtysave fizike. Këto shtysa pakësohen kur përmbushen nevoja 
themelore emocionale – të tilla si nevoja për të ndërvepruar 
dhe për t’u shërbyer të tjerëve. Lumturia e vërtetë vjen nga 
vetëkontrolli, respekti për veten dhe drejtimi pozitiv në jetë. 
Ajo vjen nga një dëshmi e doktrinës së vërtetë – përfshirë se cili 
je ti e cili mund të bëhesh – dhe nga të jetuarit në përputhje 
me planin e lumturisë të Perëndisë.
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Shumë njerëz me tërheqje nga e njëjta gjini kanë dëshmi 
të fuqishme për ungjillin dhe, si rrjedhim, nuk veprojnë sipas 
atyre tërheqjeve. Vetëm tërheqja nuk të bën të padenjë. Nëse 
ti shmang mendime dhe veprime të pamoralshme, ti nuk ke 
bërë shkelje, edhe nëse ndien një tërheqje të tillë. Presidenca 
e Parë deklaroi: “Ka një dallim mes mendimeve e ndjenjave 
të pamoralshme dhe pjesëmarrjes në sjellje të pamoralshme 
heteroseksuale ose në çfarëdo sjellje homoseksuale” (letër, 
14 nëntor 1991).

Ky parim zbatohet për të gjithë fëmijët e Perëndisë, sepse Ai 
ka deklaruar se të gjitha marrëdhëniet seksuale jashtë martese 
janë të papranueshme. Gjithësecili ka tundime, por një nga 
qëllimet e vdekshmërisë është të mësojmë t’i kapërcejmë ato. 
Presidenti Dejvid O. Mek-Kei e përkufizoi bukur shpirtshmë-
rinë si “ndërgjegjësimi i fitores mbi vetveten” (në Conference 
Report, tetor 1969, f. 8). Këto tundime, që në përgjithësi janë 
të paftuara, mund të jenë të fuqishme, por nuk janë kurrë aq të 
forta sa të na grabisin lirinë tonë të zgjedhjes. Plaku Dallin H. 
Ouks tha: “Të gjithë ne kemi disa ndjenja që nuk i kemi zgje-
dhur, por ungjilli i Jezu Krishtit na mëson se ne ende kemi 
fuqinë për t’u bërë ballë dhe për t’i korrigjuar ndjenjat tona 
(si të nevojitet) dhe për të siguruar që ato të mos na çojnë të 
kënaqim mendime të papërshtatshme apo që të përfshihemi në 
sjellje mëkatare” (“Same-Gender Attraction”, Ensign, tetor 1995, 
f. 9). Mendimet e papërshtatshme zvogëlohen nëse i zëvendë-
soni ato menjëherë me mendime lartësuese e ndërtuese.

Në kërkimin tuaj për vetëkontroll, kujtoni rëndësinë e të 
jetuarit me drejtësi privatisht ashtu si dhe në publik. Presidenti 
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Gordon B. Hinkli nxiti: “Sjellja jonë në publik duhet të jetë 
e paqortueshme. Sjellja jonë privatisht duhet të jetë edhe më 
e rëndësishme. Duhet të jetë sipas standardit të vendosur nga 
Zoti. Ne nuk mund t’i jepemi mëkatit, pale të përpiqemi të 
mbulojmë mëkatet tona” (“Personal Worthiness to Exercise 
the Priesthood”, Ensign, maj 2002, f. 52).

Nëse ke shkelur urdhërimet e Perëndisë ose besëlidhjet e 
tua, ti mund të pendohesh. Përmes Shlyerjes, Jezu Krishti ka 
paguar çmimin për mëkatet e tua dhe Perëndia do të të falë. 
Pasi të jesh penduar tërësisht dhe sinqerisht, nuk ka nevojë të 
qëndrosh tek shkeljet e kaluara. Urdhërimi i Zotit për t’i “fal[ur] 
të gjithë njerëzit” përfshin kërkesën për të falur vetveten (shih 
DeB 64:10).

Një kuptueshmëri e të vërtetave të përjetshme është një 
motivim i fuqishëm për sjellje të drejtë. Ti do të gjesh më 
shumë sukses duke u përqendruar tek gjërat që tani mund t’i 
kuptosh e t’i kontrollosh, pa shpërdoruar energji ose duke e 
shtuar zhgënjimin me shqetësimin për atë që Perëndia nuk 
e ka zbuluar ende plotësisht. Përqendrohu tek të jetuarit e të 
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vërtetave të thjeshta të ungjillit të 
Jezu Krishtit. Prirjet ndaj së njëjtës 
gjini mund të jenë shumë të fuqishme 
por, nëpërmjet besimit tek Shlyerja, 
ti mund të marrësh fuqinë për t’i bërë 
ballë çdo sjelljeje të papërshtatshme, 
duke e mbajtur jetën tënde të lirë nga 
mëkati.

Mbushja e Jetës Tënde 
me Mirësi

D ikush tha urtësisht që, nëse e 
mbjellim kopshtin me farëra të 

mira, nuk do të ketë aq shumë barëra 
të këqija. Po ashtu, nëse e mbushim 
jetën tonë me ushqimin shpirtëror që 
ka dhënë Perëndia, mund ta marrim 

më lehtësisht kontrollin mbi prirjet dhe të bëhemi zotër të 
vetvetes. Kjo do të thotë të krijojmë një mjedis pozitiv të përdit-
shëm në të cilin Shpirti të mund të lulëzojë dhe të shmangim 
mjedise tunduese, ku Shpirti fyhet. Një mjedis pozitiv për-
fshin adhurim të vazhdueshëm privat dhe publik, frekuentim 
të kishës, agjërim, frekuentim të tempullit, shërbim, lexim të 
shkrimit të shenjtë, lutje, shoqërim me miq të mirë dhe kontakt 
me letërsi dhe muzikë lartësuese. Ndërsa e rrethon veten me 
këto gjëra, kopshti yt do të japë fryte të mira dhe do të të sjellë 
gëzim ty dhe Atit tënd në Qiell. Lumturia korret nga kultivimi 
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i gjërave që ia vlejnë, jo thjesht nga ndrydhja e atyre që fyejnë 
Perëndinë.

Një mënyrë shumë e rëndësishme për ta mbushur kop-
shtin tënd shpirtëror me farëra të mira, është të marrësh pjesë 
aktivisht në Kishë. Edhe pse tërheqjet nga e njëjta gjini mund 
të vazhdojnë dhe mund të ushqejnë ndjenja të pazgjidhura 
tensionimi, ti do të forcohesh nga shërbimi në Kishë dhe nga 
ndërveprimi me anëtarë të tjerë të Kishës, të cilët ndajnë të 
njëjtat besime dhe kanë bërë të njëjtat besëlidhje që ke bërë 
ti. Marrja e sakramentit, këndimi i himneve të Sionit dhe 
dëgjimi i bisedave lartësuese të gjitha kontribuojnë në rritjen 
tënde shpirtërore. Shpërfillja e këtyre ndikimeve pozitive dhe 
tërheqja nga Kisha për shkak të shkurajimit, mospranimit 
të perceptuar, ose një ndjesie mospërkatësie, veçse mund ta 
lëndojnë shpirtshmërinë tënde dhe dëshirën tënde për të 
kontrolluar veprimet e tua.

Disa njerëz me tërheqje nga e njëjta gjini janë ndier të mos-
pranuar, sepse anëtarë të Kishës nuk kanë shfaqur gjithmonë 
dashuri. Asnjë anëtar i Kishës nuk duhet të jetë jotolerant, 
asnjëherë. Ndërsa u shfaq të tjerëve dashuri dhe mirësjellje, 
ti u jep atyre një mundësi që të ndryshojnë qëndrimet e tyre 
dhe ta ndjekin Krishtin më plotësisht.

Përveç që e mbush kopshtin tënd me ndikime pozitive, ti 
gjithashtu duhet të shmangësh çfarëdo ndikimi që mund të 
të dëmtojë shpirtërisht. Një nga këto ndikime dëmtuese është 
mania ose përqendrimi tek mendimet dhe ndjenjat ndaj së 
njëjtës gjini. Nuk është e dobishme të shpalosësh prirje homo-
seksuale ose t’i bësh ato temën e vërejtjeve apo diskutimit të 
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panevojshëm. Është më mirë të zgjedhësh si miq ata që nuk i 
shfaqin publikisht ndjenjat e tyre homoseksuale. Përzgjedhja 
e kujdesshme e miqve ose e këshilltarëve që bëjnë jetë dobi-
prurëse e të drejta, është një nga hapat më të rëndësishëm për 
të qenë të frytshëm dhe të virtytshëm. Shoqërimi me ata të së 
njëjtës gjini është i natyrshëm dhe i dëshirueshëm, për aq kohë 
sa të vësh kufij të mençur për të shmangur varësi emocionale 
të papërshtatshme dhe të pashëndetshme, që përfundimisht 
mund të sjellë si rezultat intimitet fizik dhe seksual. Ka rrezik 
moral në të paturit e një marrëdhënieje aq të afërt me një mik 
të së njëjtës gjini që mund të çojë në vese që Zoti i ka dënuar. 
Marrëdhëniet tona më të rëndësishme janë me vetë familjet 
tona, sepse lidhjet tona me ata mund të jenë të përjetshme.

Dëshpërimi është një tjetër ndikim dëmtues. Ai shpesh 
rrjedh nga një mungesë e kuptimit dhe mirëbesimit tek dashu-
ria e vazhdueshme e Perëndisë siç bëhet e disponueshme nëpër-
mjet fuqisë së Shlyerjes. Ti mund të gjesh shpresë në faktin se 
çdo bekim i mundësuar nëpërmjet planit të lumturisë së Atit 
Qiellor mbetet i disponueshëm për secilin prej fëmijëve të Tij. 
Dëshpërimi e dyshimi mund të çojnë tek tërheqja, kriticizmi 
dhe padurimi se të gjitha përgjigjet dhe zgjidhjet për problemet 
e jetës nuk po vijnë përnjëherësh. Shpirti i Perëndisë sjell gëzim 
të këndshëm e lumturi. Mirëbesoji Zotit. Mos bëj askënd me faj 
– as veten tënde, as prindërit e tu, as Perëndinë – për problemet 
që nuk kuptohen plotësisht në këtë jetë.

Pornografia, në të gjitha format e saj të mprehta dhe shka-
tërruese, është një ndikim veçanërisht dëmtues, i rrezikshëm 
dhe varësues. Imazhet ndaj të cilave ekspozohet mendja jote, 
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qoftë dhe për një çast të shkurtër, 
regjistrohen dhe do të shfaqen në një 
çast dobësie për të thyer vendosmë-
rinë tënde. Veprimi i drejtë rrjedh nga 
dëlirësia e mendimit, që nxitet nga 
letërsia, bisedimi, muzika dhe mjete të 
tjera informimi lartësuese.

Me disa njerëz kanë abuzuar gjatë 
viteve të hershme të jetës ose janë për-
fshirë në eksperimentim seksual në një 
moshë të re. Nëse kjo të ka ndodhur 
ty, të lutemi ta kuptosh se abuzimi 
nga të tjerët ose përvoja të rinisë nuk 
duhet të krijojnë një ndjesi të tani-
shme faji, padenjësie, ose mospranimi 
nga Perëndia apo Kisha e Tij. Çapkënë-
ria e pafajshme herët në jetë nuk e bën 
një të ri të priret nga tërheqja ndaj së njëjtës gjini kur rritet.

Ti do të kesh suksesin më të madh për të kontrolluar jetën 
tënde ndërsa ushqen vazhdimisht shpirtin tënd. Shmangia e 
ushqimit për periudha të gjata, pasuar nga vakte ushqimore 
jashtëzakonisht të mëdha, nuk do ta mbajë shëndetin fizik. 
Po ashtu, ushqimi rastësor i shpirtit tënd, edhe me përmasa të 
mëdha, nuk do të japë të njëjtin rezultat si ushqimi i vazhdue-
shëm e i përditshëm i shpirtit tënd.
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“Shko Përpara”

P residenti Gordon B. Hinkli ka premtuar se ata që kanë 
tërheqje nga e njëjta gjini, të cilët nuk i shprehin këto pri-

rje, mund “të shkojnë përpara ashtu si bëjnë të gjithë anëtarët 
e Kishës” (“What Are People Asking about Us?” Ensign, nëntor 
1998, f. 71).

Nëse ti jeton sipas standardeve që ka vënë Perëndia, dhe i 
mbush ditët e tua me gjëra të dobishme, jeta jote do të jetë plot 
shpresë dhe ti mund të presësh mundësi për shërbim kuptim-
plotë, përfshirje shoqërore dhe rritje shpirtërore në këtë jetë.

Është e dobishme të takohesh me peshkopin tënd dhe udhë-
heqës të tjerë të priftërisë, që mbajnë çelësat e këshillës së fry-
mëzuar për anëtarët e njësisë tënde vendore të Kishës. Nëse ti 
u qasesh atyre përulësisht dhe ndershmërisht, ata do të afrohen 
me dhembshuri e dashuri ndërsa të këshillojnë ty. Presidenca e 
Parë deklaroi: “Ne i nxisim udhëheqësit dhe anëtarët e Kishës 
t’u drejtohen me dashuri e mirëkuptim atyre që po mundohen 
me këto çështje. Shumë do t’i përgjigjen dashurisë si të Krishtit 
dhe këshillës së frymëzuar” (letër, 14 nëntor 1991). Shpesh 
është e dobishme të kërkohet udhëheqje nga këshilltarë profe-
sionistë të cilët kanë përvojë në punën me çështje të tërheqjes 
nga e njëjta gjini dhe këshilla e të cilëve është në përputhje me 
mësimet e ungjillit.

Ndërsa kërkon ndihmën e të tjerëve, ki kujdes mos të bëhesh 
i varur vetëm nga ata për forcën tënde shpirtërore. Peshkopi 
yt dhe udhëheqës të tjerë mund të të këshillojnë dhe të të 
mësojnë parimet e vërteta të planit të Perëndisë për fëmijët e 
Tij, por së fundi, forca mbështetëse që të nevojitet, duhet të vijë 
nga Zoti ndërsa ti i nënshtrohesh ndikimit të Frymës së Shenjtë 
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dhe ushtron besim në Jezu Krisht. Vetëm atëherë do të ketë një 
zgjidhje të qëndrueshme dhe forcë të mjaftueshme që të për-
mbahesh nga sjellja dhe mendimet që nuk i pëlqejnë Perëndisë.

Një numër shenjtorësh të ditëve të mëvonshme, me tërheqje 
nga e njëjta gjini, po shkojnë përpara në jetën e tyre duke iu 
bindur me kujdes standardeve të ungjillit, duke i qëndruar 
pranë Zotit dhe duke marrë ndihmë kishtare dhe profesionale 
kur është e nevojshme. Jeta e tyre është e pasur dhe e kënaq-
shme dhe ata mund të sigurohen se të gjitha bekimet e jetës 
së përjetshme së fundi do të jenë të tyret.

Mësimet e ungjillit ndryshojnë shumë nga mënyrat dhe 
mësimet e botës në shumë tema, përfshirë sjelljen morale. 
Këto mospajtime rrjedhin nga kuptueshmëria jonë e dhuratës 
së jetës së përjetshme që Ati Qiellor ka përgatitur për ne dhe 
kushtet e domosdoshme për ta marrë atë. Asnjë nuk është, 
ose do të mund të ishte ndonjëherë, i përjashtuar nga qarku i 
dashurisë së Perëndisë ose krahët e hapur të Kishës së Tij, sepse 
ne të gjithë jemi bijtë dhe bijat e Tij të dashura. Ashtu si tha 
Presidenti Hinkli: “Zemrat tona drejtohen tek ata që po luftojnë 
me ndjenjat e afrimitetit për të njëjtën gjini. Ne ju kujtojmë 
juve përpara Zotit, neve na dhimbseni ju, ne ju konsiderojmë 
si vëllezërit e motrat tona” (“Stand Strong against the Wiles of 
the World”, Ensign, nëntor 1995, f. 99).
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