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Dashuria në Shtëpi 
KËSHILLË NGA PROFETI YNË

Jetë Familjare e Bekuar
“Kur ne kemi provuar mjaft dhe kemi udhëtuar larg 

dhe kemi parë se sa e lëvizshme e ndonjëherë sipër-
faqësore është një shumicë e botës, mirënjohja jonë 
rritet për privilegjin që jemi pjesë e diçkaje ku mund të 
mbështetemi – shtëpia e familja dhe besnikëria e nje-
rëzve të dashur. Ne arrijmë të mësojmë se çdo të thotë 
të jesh i lidhur së bashku nga detyra, nga respekti e nga 
përkatësia. Ne mësojmë se asgjë nuk e zëvendëson dot 
plotësisht lidhjen e bekuar të jetës familjare.” 1

Shfaqja e Dashurisë Sonë
“Bëjini fëmijës suaj një kompliment dhe jepini një 

përqafim; thoni më shumë ‘unë të dua’; gjithmonë 
shprehni falënderimet tuaja. Mos lejoni kurrë që një 
problem që duhet të zgjidhet, të bëhet më i rëndësi-
shëm se personi që duhet të duhet. Miqtë largohen, fë-
mijët rriten, të dashurit vdesin. Është aq e lehtë t’i quash 
të tjerët të sigurt, deri në atë ditë kur ata janë larguar 
nga jeta jonë dhe ne mbetemi me ndjenja si ‘nëse’ dhe 
‘vetëm sikur’ . . .

“Le ta shijojmë jetën ndërsa e jetojmë, të gjejmë gë-
zim gjatë udhëtimit dhe ta ndajmë dashurinë me miqtë 
dhe me familjen. Një ditë, secili nga ne do t’i mbarojë 
të nesërmet. Le të mos e shmangim atë që është më e 
rëndësishme.” 2

Shfaqja e Dashurisë Sonë
“Vëllezër, le t’i trajtojmë bashkëshortet tona me dinji-

tet dhe me respekt. Ato janë shoqet tona të përjetshme. 

Motra, nderojini bashkëshortët tuaj. Ata kanë nevojë 
të dëgjojnë një fjalë të mirë. Ata kanë nevojë për një 
buzëqeshje miqësore. Ata kanë nevojë për një shprehje 
të ngrohtë dashurie të vërtetë. . . .

“Juve që jeni prindër, unë ju them, shfaqjuni  
dashuri fëmijëve tuaj. Ju e dini se i doni ata, por  
sigurohuni që ata ta dinë këtë gjithashtu. Ata janë  
aq të çmuar. Vërini në dijeni. Drejtojuni Atit tonë  
Qiellor për ndihmë ndërsa kujdeseni për nevojat  
e tyre çdo ditë dhe ndërsa përballeni me sfidat që  
vijnë pashmangshmërisht me të qenit prind. Juve  
ju duhet më shumë se urtësia juaj vetjake për t’i  
edukuar ata.” 3

Shprehja e Dashurisë Sonë
“Ju prindër, shprehjani dashurinë tuaj fëmijëve tuaj. 

Lutuni për ta që ata të mund të jenë në gjendje t’u 
rezistojnë ligësive të botës. Lutuni që ata të mund të 
rriten në besim dhe dëshmi. Lutuni që ata të mund të 
ndjekin një jetë mirësie dhe shërbimi për të tjerët.

Fëmijë, lërini prindërit tuaj ta dinë që ju i doni. Vërini 
në dijeni se sa shumë e vlerësoni çdo gjë që ata kanë 
bërë dhe vazhdojnë të bëjnë për ju.” 4

Ajo Që Është Më e Rëndësishme
“Ajo që është më e rëndësishme gjithmonë përfshin 

njerëzit përreth nesh. Shpesh ne hamendësojmë se ata 
duhet ta dinë se sa shumë i duam. Por ne nuk duhet 
kurrë të hamendësojmë; ne duhet t’ua bëjmë të ditur. 
Uilliam Shekspiri shkroi: ‘Ata që dashurinë s’e shpreh in, 
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nuk dashurojnë’. Ne nuk do të pendohemi kurrë për 
thënien e fjalëve dashamirëse apo për dashurinë e 
treguar. Përkundrazi, ne do kemi keqardhje nëse këto 
gjëra mbeten jashtë marrëdhënieve tona me ata që janë 
më të rëndësishmit për ne.” 5

Duke e Sjellë Qiellin Më Afër
“U mbushëshin familjet dhe shtëpitë tona me dashuri: 

dashuri për njëri-tjetrin, dashuri për ungjillin, dashuri 
për njerëzit e tjerë dhe dashuri për Shpëtimtarin tonë. Si 
rrjedhim, qielli do të jetë pak më afër këtu në tokë.

Le t’i bëjmë shtëpitë tona vende të shenjta ku anëta-
rët e familjes tonë do të duan gjithnjë të kthehen.” 6

Lutje për Familjet
“Duke qenë se njësia e familjes është nën sulm në 

botën e sotme dhe shumë gjëra të mbajtura për shumë 
kohë të shenjta përqeshen, ne të kërkojmë Ty, Ati ynë, 
që të na bësh të aftë ndaj sfidave që përballojmë, që të 
mund të qëndrojmë të fortë për të vërtetën dhe drejtë-
sinë. Qofshin shtëpitë tona qiej të paqes, të dashurisë 
dhe të shpirtshmërisë.” 7
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MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

“Në një veprimtari mendimesh, mësuesi shtron një 
pyetje apo një situatë dhe u jep nxënësve një sasi të 
shkurtër kohe që të sugjerojnë zgjidhje apo ide” (Tea-
ching, No Greater Call [1999], f. 160). Ndërsa lexoni këtë 
artikull me familjen, kërkojuni të dëgjojnë për këshilla 
apo ide që u lënë mbresa. Anëtarët e familjes munden 
pastaj të sugjerojnë mënyra për të rritur dashurinë në 
shtëpinë e tyre. Merrni parasysh që të ftoni familjen për 
t’i rishikuar këto ide në një mbrëmje familjare të radhës.

RINIA
Nëna na Shpëtoi Ne
Nga Patricia Oksie

Kur isha gjashtë vjeç, motra ime e vogël dhe unë, 
po shihnim ndeshjen e basketbollit të motrës sonë 

më të madhe. Babai im u largua dhe pastaj ne vendo-
sëm të shkonim në shtëpi me të, kështu që vrapuam 
pas tij në shi. Kur nuk mundëm ta gjenim, u kthyem 
në palestër që të shkonim në shtëpi me mamin tonë, 
por kur u futëm në palestër, të gjithë në ndërtesë 
ishin larguar.

Unë mbaj mend që u ngjeshëm në kasën e një dere, 
duke u përpjekur ta shmangia motrën time dhe veten 
nga shiu duke u lutur që dikush të vinte. Pastaj mbaj 
mend që dëgjova derën e mikrobusit tonë të kuq që 
u mbyll me përplasje dhe ne shkuam me vrap drejt 
zhurmës. Pastaj erdhi një nga kujtimet më të gjalla 
që kam nga fëmijëria: nëna jonë duke na mbështjellë 
në krahët e saj “si një klloçkë mbledh zogjtë e saj nën 
krahët e saj” (3 Nefi 10:4). Nëna ime na pati shpëtuar 
ne dhe unë kurrë nuk jam ndier më e sigurt sesa në 
atë çast.

Ndërsa mendoj për ndikimin e saj mbi mua, unë 
shoh se jeta e nënës sime më ka çuar mua drejt Shpë-
timtarit dhe më ka treguar se çfarë do të thotë të 
“[ngresh] duart që varen poshtë dhe [të forcosh] 
gjunjët e këputur” (DeB 81:5). Ajo mbështetej në 
Jezu Krisht, që i dha asaj forcë “tej asaj që ajo kishte” 
(“Lord, I Would Follow Thee”, Hymns, nr. 220).

FËMIJËT
Ndërtimi i një Shtëpie të Lumtur

Presidenti Monson sugjeron mënyra se si ne mund të 
ndërtojmë një shtëpi të lumtur. Shihni nëpër artikull 

për të gjetur gjëra që ju dhe familja juaj mund të bëni 
për të bërë një shtëpi të lumtur.

Sa herë që gjeni diçka që mund të bëni, shkruajeni. 
Gjeni të paktën pesë mënyra si mund të ndërtoni një 
shtëpi të lumtur dhe vizatoni një shtëpi me familjen 
tuaj në të.
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Eliza R. Snou, presidentja e dytë 
e përgjithshme e Shoqatës së 

Ndihmës, na mësoi: “Pali, Apostulli 
në lashtësi foli për gratë shenjtore. 
Është detyra e secilës prej nesh të 
jemi gra shenjtore. Ne duhet të kemi 
qëllime të larta, nëse ne jemi gra 
shenjtore. Ne duhet të ndiejmë se 
ne jemi thirrur të kryejmë detyra të 
rëndësishme. Askush nuk përjashto-
het prej tyre. Nuk ka motër aq të 
izoluar dhe me sferë aq të ngushtë, 
që të mos mundet të bëjë një punë 
të madhe për themelimin e Mbretë-
risë së Perëndisë mbi tokë.” 1

Motra, ne nuk jemi as të izoluara 
dhe as nuk kemi një sferë të ngushtë. 
Duke pranuar dhuratën e aktivitetit 
të Shoqatës së Ndihmës, ne bëhemi 
pjesë e asaj që Profeti Jozef Smith e 
përshkroi si një shoqëri “e ndarë nga 
të gjitha ligësitë zgjedhjes – së botës, 
e virtytshme dhe e shenjtë”.2

Kjo shoqatë na ndihmon të 
forcojmë besimin tonë dhe të 
rritemi shpirtërisht duke na dhënë 
udhëheqje, shërbim dhe mundësi 
mësimdhënieje. Me shërbimin tonë 
një përmasë e re i është shtuar jetës 
sonë. Ne përparojmë shpirtërisht 
dhe ndjesia jonë e përkatësisë, 
identitetit dhe e vlerësimit të vetes 
rritet. Ne kuptojmë se i gjithë qëllimi 
i planit të ungjillit, është të sigurojë 
një mundësi për ne që të arrijmë 
potencialin tonë më të plotë.

Shoqata e Ndihmës ndihmon 
për të na përgatitur që të marrim 

Një Shoqatë Grash Shenjtore
Studiojeni këtë material dhe, si të jetë e përshtatshme, diskutojeni 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.
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bekimet e tempullit, për të mbajtur 
besëlidhjet që bëjmë dhe për të qenë 
të angazhuar në kauzën e Si onit. 
Shoqata e Ndihmës na ndihmon të 
rrisim besimin dhe drejtësinë vetjake, 
të forcojmë familjet e të gjejmë dhe 
të ndihmojmë ata në nevojë.

Puna e Shoqatës së Ndihmës 
është e shenjtë dhe të bërit e një 
pune të shenjtë krijon shenjtëri  
te ne.
Silvia H. Ollred, këshilltare e parë në 
presidencën e përgjithshme të Shoqatës  
së Ndihmës.

Nga Shkrimet e Shenjta
Eksodi 19:5; Psalmet 24:3–4; 

1 Thesalonikasve 4:7; Titit 2:3–4; 
Doktrina e Besëlidhje 38:24; 46:33; 
82:14; 87:8; Moisiu 7:18

Nga Historia Jonë
Duke iu drejtuar Shoqatës së Ndi-

hmës së Femrave të Nauvusë, Pro-
feti Jozef Smith theksoi shenjtërinë, 
duke shpjeguar se kur motrat bëhen 
të pastra dhe të shenjta, ato mund të 
kenë shënuar ndikimin e tyre ndaj 
botës. Ai shpjegoi: “Butësia, dashu-
ria, pastërtia – këto janë gjërat që 
duhet t’ju lartësojnë ju . . . Kjo Sho-
qatë . . . do të ketë fuqi të urdhërojë 
mbretëreshat në mes saj . . . Mbre-
tërit dhe mbretëreshat e tokës do 
të vijnë në Sion dhe do të shprehin 
respektin e tyre.” Motrat e Shoqatës 
së Ndihmës duke jetuar besëlidhjet 
e tyre imponojnë respektin jo vetëm 
të njerëzve fisnikë, por “nëse jetoni 

sipas privilegjeve tuaja”, u premtoi 
Jozefi motrave, “engjëjt nuk mund të 
ndalen së qeni shoqëruesit tuaj” 3.

Kur motrat morën pjesë në pu-
nën e shërbimit dhe shpëtimit të të 
tjerëve, vetë ato u bënë të shenjta. 
Lusi Mak Smith, nëna e Profetit, 
tregoi se çfarë mund të arrijë një 
Shoqatë e mirë Ndihme: “Ne duhet 
të duam njëra-tjetrën, të kujdesemi 
për njëra-tjetrën, të ngushëllojmë 
njëra-tjetrën dhe të marrim udhëzim 
që të mund të ulemi të gjitha në 
qiell së bashku” 4.
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Besim • Familje • Ndihmë

Çfarë Mund të Bëj Unë?
1. Si po i ndihmoj motrat për të 
cilat kujdesem që të përcaktojnë 
dhe të arrijnë “objektiva të 
lartë”?

2. Çfarë po bëj që ta bëj  
“zgjedhjen [e jetës sime], të 
virtytshme dhe të shenjtë”?

Për më tepër informacion, shihni 
tek www .reliefsociety .lds .org .


