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Bekimet e 
Tempullit

Unë mbaj mend ende kur prindërit e çuan familjen 
tonë në tempullin e sapongritur të Zvicrës, i pari 
në Europë, për t’u bërë një familje e përhershme. 

Unë isha 16 vjeç atëherë dhe më i vogli nga katër fëmijët. 
Ne u gjunjëzuam së bashku në altar për t’u vulosur në tokë 
nga fuqia e priftërisë, me një premtim të mrekullueshëm 
që ne do të mund të vuloseshim për përjetësinë. Unë nuk 
do ta harroj kurrë këtë moment të mrekullueshëm.

Si djalosh mua vërtet më la mbresë që kaluam kufijtë 
e vendit për t’u vulosur si familje. Për mua ajo simboli-
zon mënyrën se si puna e tempullit kapërcen kufijtë 
e botës për të sjellë bekime të përjetshme te të gjithë 
banorët e tokës. Tempujt e Kishës së Jezu Krishtit të 
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme janë ndërtuar në 
të vërtetë në dobi të të gjithë botës, pavarësisht nga 
kombësia, kultura apo orientimi politik.

Tempujt janë një dëshmi e palëkundshme se mirësia 
do të triumfojë. Presidenti Xhorxh Q. Kenën (1827–1901), 
Këshilltar i Parë në Presidencën e Parë, dikur ka thënë: 
“Çdo gur themeli që është vendosur në një tempull dhe 
çdo tempull i përfunduar . . . pakëson fuqinë e Satanit mbi 
tokë dhe rrit fuqinë e Perëndisë dhe Perëndishmërinë”. 1

Ndërsa çdo tempull rrit ndikimin e drejtësisë në tokë, 
bekimet më të mëdha, sigurisht, vijnë për ata që në të 
vërtetë shkojnë në tempull. Atje ne marrim dritë dhe 

njohuri të mëtejshme dhe bëjmë besëlidhje solemne 
që, nëse mbahen, na ndihmojnë të ecim në rrugën e të 
qenit dishepuj. Shkurt, tempulli na mëson mbi qëllimin 
e shenjtë të jetës dhe na ndihmon të gjejmë drejtim fizik 
dhe shpirtëror.

Ne nuk marrim pjesë në tempull vetëm për vete, 
gjithsesi. Sa herë që ne hyjmë në këto ndërtesa të shenjta, 
ne luajmë një rol në punën e shenjtë, shëlbuese të shpëti-
mit që është bërë e disponueshme për të gjithë fëmijët e 
Perëndisë si rrjedhim i Shlyerjes së Birit të Vetëmlindur 
të Atit. Ky është një shërbim vetëmohues dhe i shenjtë 
dhe që na lejon neve si të vdekshëm të marrim pjesë në 
punën e lavdishme të të bërit çlirimtarë në Malin e Sionit.

Për ata që nuk mund të marrin pjesë tani në tempull 
për çfarëdo arsye, unë ju nxis të bëni gjithçka që varet 
nga ju që të keni një rekomandim të vlefshëm tempulli. 
Rekomandimi i tempullit është një simbol i besnikërisë 
dhe vendosmërisë tonë për t’i shërbyer Zotit. Ai është 
një simbol i dashurisë sonë për Zotin, sepse siç na mësoi 
Jezusi: “Kush ka urdhërimet e mia dhe i zbaton, është ai 
që më do; dhe kush më do mua, Ati im do ta dojë; dhe 
unë do ta dua dhe do t’i dëftehem atij” (Gjoni 14:21).

Ndërsa peizazhi i botës vazhdon të zbukurohet me 
këto ndërtesa të shenjta të përkushtuara Zotit, lutja ime 
është që ne të bëjmë pjesën tonë në sjelljen e qiellit 

M e s a z h  i  P r e s i d e n c ë s  s ë  P a r ë ,  G u s h t  2 0 1 0

Nga Presidenti  
Diter F. Uhtdorf
Këshilltar i Dytë në  
Presidencën e Parë



2

më afër tokës duke qenë të denjë të mbajmë një reko-
mandim tempulli dhe ta përdorim atë. Duke bërë këtë, 
drejtësia do të rritet me siguri jo vetëm në jetën dhe në 
shtëpinë tonë, por në komunitetet dhe kudo në botë.

Shënim
 1. George Q. Cannon, në “The Logan Temple”, Millennial Star,  

12 nëntor 1877, f. 743.

MësiMDhëNia Nga Ky Mesazh

shumë njerëz mësojnë më mirë dhe mbajnë mend 
më gjatë kur ju i paraqisni idetë duke përdorur 

mjete vizuale sesa thjesht duke folur (shih Teaching, 
No Greater Call [Mësimdhënia, s’Ka Thirrje më të Madhe 
[1999], f. 182). Gjatë mësimit, merrni parasysh të shfaqni 
një fotografi tempulli. Pas leximit të materialit, disku-
toni pse tempulli është i rëndësishëm për Presidentin 
uhtdorf. Ftoni fëmijët e rritur në familje të skicojnë një 
figurë të familjes së tyre në tempull.

Teaching, No Greater Call thotë: “nxitini ata që 
mësoni të caktojnë një apo më shumë objektiva që 
mund t’i ndihmojnë ata të jetojnë parimet që u keni 
mësuar” (f. 159). Merrni parasysh të lexoni mesazhin e 
Presidentit uhtdorf me familjen dhe t’i ftoni anëtarët  
e familjes të shkruajnë një qëllim personal që do t’i ndi-
hmonte ata të qëndrojnë të denjë për të mbajtur dhe 
përdorur një rekomandim tempulli.

RiNia
Pamje nga një Pikë më e Lartë
Nga Majndi Rej holms

si e re unë pata shumë mundësira për të kryer pagëz-
ime për të vdekurat në tempullin e san-diegos në 

Kaliforni. edhe pse pata gjithnjë përvoja të mira, një 
udhëtim më ka mbetur veçanërisht në mendje.

unë isha 16 vjeçe dhe motra ime e vogël sapo kishte 
hyrë në të 12-in dhe po bënte udhëtimin e saj të parë 
për të bërë pagëzime për të vdekurat. ngaqë ishte hera 
e parë për të, ne vendosëm të ecnim rreth tempullit nga 
jashtë pasi mbaruam.

territori i tempullit kishte disa pika vrojtimi në  
njërën anë, kështu ne shkuam atje. ngaqë tempulli i 

san-diegos ndodhet ngjitur me një autostradë plot trafik, 
kur qëndron te një pikë vrojtimi, mund të shohësh poshtë 
te autostrada.

Qëndrimi në terrenin më të lartë të tempullit atë ditë 
më dha një këndvështrim të ri mbi jetën. unë po shihja 
poshtë te bota me makinat e saj që lëviznin me shpe-
jtësi, qendrat tregtare plot njerëz dhe shenjat rrugore 
me mbishkrime.

ishte atëherë që në mendje më erdhi ideja: “ti nuk 
dëshiron të jesh një pjesë e asaj, nuk është ajo jeta”. Mua 
më ishte mësuar gjithmonë se qëllimi i jetës është të 
kthehesh të jetosh me atin tonë Qiellor dhe të bëhesh si 
ai. unë e dija se nuk kisha nevojë për gjërat e botës për 
ta plotësuar atë qëllim.

unë u ktheva nga ana tjetër dhe vështrova nga 
tempulli i mrekullueshëm dhe isha mirënjohës për njo-
hurinë mbi ungjillin dhe këndvështrimin që më jepte. 
unë e dija se në mes të botës kaotike dhe tradhëtare 
kisha gjetur pikën më të lartë për të qëndruar.

atë ditë në tempull i premtova atit tim Qiellor 
se unë do të qëndroj gjithnjë në anë të tij dhe jo të 
botës. Pavarësisht çfarë hedh bota mbi ne, ne mund 
ta kapërcejmë atë duke mbajtur besëlidhjet që kemi 
bërë dhe duke qëndruar në vende të shenjta (shih 
deB 87:8).

FëMijët
ta Bësh Botën më të Bukur

Presidenti uhtdorf tha se kur ndërtohet një tempull, 
ai rrit fuqinë e Perëndisë mbi tokë dhe e bën botën 

një vend më të bukur. ngjyroseni figurën më poshtë. 
Më poshtë janë disa nga bekimet e mrekullueshme që 
tempulli u jep njerëzve. ndërsa jetoni denjësisht që një 
ditë të shkoni në tempull, secili nga këto bekime mund 
të jetë juaji!

një vend dashurie dhe bukurie
Pagëzimi për njerëzit që nuk ishin pagëzuar kur  

ishin gjallë
një martesë që mund të vazhdojë përgjithmonë
Fëmijë të vulosur përgjithmonë me prindërit
një vend për të mësuar mbi atin Qiellor dhe Jezu Krishtin
një jetë e denjë dhe e bindur
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rrisni Besimin dhe drejtësinë Personale
Studiojeni këtë material dhe, sipas rastit, diskutojeni me motrat që vizitoni. Përdorini pyetjet për t’ju  
ndihmuar që të forconi motrat tuaja dhe ta bëni Shoqatën e Ndihmës një pjesë aktive të vetë jetës suaj.

Nga Shkrimet e Shenjta: Isaia 
2:2–3; DeB 109:22–23; 110:8–10

Përgjegjësia Jonë për të Qenë të 
Denja për Adhurim në Tempull

 “Besëlidhjet që bëjmë, me ordi-
nancat e lidhura me to, që mar-

rim në tempull, bëhen letrat tona kre-
denciale për t’u pranuar në praninë e 
Perëndisë. Këto besëlidhje na ngrenë 
përtej kufijve të vetë fuqisë dhe kënd-
vështrimit tonë. Ne bëjmë besëlidhje 
për të treguar përkushtimin tonë për 
të ndërtuar mbretërinë. Ne bëhemi 
popull i besëlidhjes ndërsa ven-
dosemi nën besëlidhje me Perëndinë. 
Të gjitha bekimet e premtuara janë 
tonat nëpërmjet besnikërisë tonë 
ndaj këtyre besëlidhjeve. . . .

Çfarë mund të bëjnë gratë e 
Kishës për të pretenduar bekimet  
e tempullit?

Nëpërmjet profetëve të Tij, Zoti i 
fton ata që nuk i kanë marrë ende 
bekimet e tempullit që të bëjnë 
çfarëdo të jetë e nevojshme për t’u 
cilësuar për marrjen e tyre. Ai i fton ata 
që i kanë marrë tashmë ato bekime të 
kthehen sa më shpesh të jetë e mun-
dur që të gëzojnë sërish përvojën, të 
rritin vizionin dhe kuptimin e tyre për 
planin e Tij të përjetshëm.

“Le të jemi të denjë për të patur një 
rekomandim të tashëm për në tem-
pull. Le të shkojmë në tempull për të 
vulosur familjet tona përjetësisht. Le të 
kthehemi në tempul sa më shpesh që 

M e s a z h i  i  V i z i t a V e  M ë s i M o r e ,  G u s h t  2 0 1 0

ta lejojnë rrethanat tona. Le t’u japim 
të afërmve tanë të vdekur mundësinë 
që të marrin ordinancat e ekzaltimit. 
Le të gëzojmë forcën shpirtërore dhe 
zbulesën që marrim kur shkojmë në 
tempull rregullisht. Le të jemi besnikë 
dhe të bëjmë e të mbajmë besëlidhjet 
e tempullit që të marrim bekimet e 
plota të Shlyerjes.” 1

Silvia H. Ollred, këshilltare e parë në 
presidencën përgjithshme të Shoqatës së 
Ndihmës.

Nga Historia Jonë
Presidenti Gordon B. Hinkli 

(1910–2008) na mësoi se Shoqata 
e Ndihmës u krijua nga dëshira e 
motrave për të adhuruar në tempuj:

“Gjatë ndërtimit të Tepullit të 
Kirtlandit grave iu bë thirrje të cop-
tonin porcelanet e tyre në pjesëza 
të vogla që të përziheshin me llaçin 
që përdorej në muret e tempullit, të 
cilat do të kapnin dritën e diellit e të 
hënës dhe do ta reflektonin atë dritë 
duke zbukuruar pamjen e ndërtesës.

Në ato kohëra, kur kishte shumë 
pak para por besim të bollshëm, 
punonjësit dhanë forcën dhe 
burimet e tyre për ndërtimin e 
shtëpisë së Zotit. Gratë i furnizuan 
ata me ushqim, më të mirin që ato 
mund të përgatisnin. Eduard W. 
Tallixh (Tullidge) raportonte se 
ndërsa gratë qepnin velat e tempul-
lit, Jozef Smithi, duke i vërejtur ato, 
tha: ‘Mirë, motra, ju jeni gjithnjë të 

gatshme. Motrat janë gjithnjë të parat 
dhe në radhë të parë në gjithë punët 
e mira. Maria ishte e para te ringjallja 
dhe motrat tani janë të parat për të 
punuar brenda tempullit.’ . . .

Përsëri në Navu, kur tempulli ishte 
në ndërtim, disa gra u bashkuan 
për të bërë këmisha për punonjësit. 
Ishte në këto rrethana kur njëzet 
prej tyre u mblodhën të enjten, më 
17 mars 1842, në dhomën e sipërme 
të dyqanit të Profetit.” 2 Kështu filloi 
Shoqata e Ndihmës.

Shënime
 1. Silvia H. Ollred, “Tempuj të Shenjtë, 

Besëlidhje të Shenjta”,  Liahona, nëntor 
2008, 113, 114.

 2. Gordon B. Hinckley, “Ambitious to Do 
Good”,  Ensign, mars 1992, f. 2.
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Çfarë Mund të Bëjmë Ne?
1. Çfarë mbështetje mund të 
jap për të ndihmuar motrat e 
mia që të përgatiten dhe të 
shkojnë në tempull?

2. si mund të bëhem shembull 
i trashëgimisë së motrave të 
para që sakrifikuan për të marrë 
bekime tempulli?

3. si mund të kërkoj bekime të 
tempullit?

Për më shumë informacion shkoni 
në: www.reliefsociety.lds.org.

Besimi • Familja • Shërbimi


