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MESAZHI I UDHËHEQJES SË ZONËS

çdo ditë. Arsyeja për të tunduar të tjerët 
gjithmonë është egoizëm. Në mënyra të 
mprehta ftesat e këqija i manipulojnë dhe 
i detyrojnë njerëzit, duke i çuar në robëri 
shpirtërore apo edhe varësi.

Qëllimi dhe lumturia e vërtetë gjenden 
në ftesën e shprehur nga Shpëtimtari për 
ne: “Ai i fton të gjithë të vijnë tek ai dhe të 
marrin pjesë në mirësinë e tij” (2 Nefi 26:33). 
Ftesat e frymëzuara u luten njerëzve të bëjnë 
atë që është e mirë. Ato u tregojnë atyre 
të respektojnë të drejtën e të tjerëve për të 
zgjedhur dhe motivohen nga dashuria.

Nefi shpjegoi rolin që ne luajmë në 
përhapjen e ftesës së Shpëtimtarit: “A ka 
urdhëruar ndonjë që të mos marrë pjesë 
në shpëtimin e tij? Shikoni, unë ju them: 

Jo; por u ka dhënë lirisht të gjithë njerëzve; dhe 
i ka urdhëruar njerëzit e tij, se ata duhet t’i bindin 
të gjithë njerëzit të pendohen” (2 Nefi 26:27). Për 
të luftuar ligësinë, tundimin dhe mashtrimin aq të 
përhapur në botën tonë, të gjithë njerëzit kanë ne
vojë të marrin ftesa të frymëzuara të mbushura me 
dashuri dhe interesim të sinqertë për ta. Ndërsa 
i përhapim këto ftesa, shumë njerëz do të dëshi
rojnë t’i pranojnë ato.

Vitin e kaluar, ne i ftuam të gjithë anëtarët në 
Zonën e Europës që të përhapin ftesa të frymë
zuara te pjesëtarët e familjes dhe miqtë brenda e 
jashtë Kishës. Ne i përgëzojmë të gjithë ata që e 
bënë atë me besnikëri. Qindra jetë njerëzish janë 
bekuar, si ata që i përhapën ftesat dhe ata që iu 
përgjigjën atyre.

Një herë, një çift më tha se si gjyshi i familjes 
u pagëzua pas shumë vitesh refuzimi. Një mbesë 
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Ftesa të Frymëzuara
Plaku Erik W. Kopishke, Gjermani
Presidenti i Zonës së Europës.

 Profetët e Librit të Mormonit parashi
kuan jo vetëm shkatërrimin përfundim
tar të popullit të tyre por edhe kohët 

tona. Moroni tha: “Unë ju flas sikur të ishit 
të pranishëm, por megjithatë nuk jeni 
akoma. Por vini re, Jezu Krishti ju ka 
paraqitur tek unë dhe unë i di veprimet 
tuaja” (Mormoni 8:35). Moroni dhe të tjerët 
ishin në dijeni për krenarinë që do të 
ekzistonte në botën tonë moderne – kre
nari që do t’i çonte në një mori mëkatesh 
(shih Mormoni 8:36, 37).

Profetët, të lashtë dhe modernë, na 
kujtojnë se zgjidhjet për fatkeqësitë, ank
thet personale, padrejtësitë dhe të këqijat 
e botës gjenden në ungjillin e Jezu Krishtit 
dhe ordinancat e tij shpëtuese. Ata na ftojnë 
që të zgjedhim sot kujt duam t’i shërbejmë (shih 
Jozueu 24:15) dhe na nxisin që të vijmë te Krishti e 
të marrim çdo dhuratë të mirë (shih Moroni 10:30).

Dhurata jonë më e çmuar nga Perëndia – ajo 
që na dallon si bij dhe bija të Tij – është liria jonë 
e zgjedhjes. Ne mund të veprojmë nga vetja jonë. 
Megjithatë, “njeriu nuk do të mund të vepronte 
nga vetja e tij, po të mos ishte që ai të joshej nga 
njëri ose tjetri” (2 Nefi 2:16). Për shkak se duhet 
të ketë kundërshtim në të gjitha gjërat, bota është 
plot me joshje. Reklamat, mjetet e informimit dhe 
interneti ofrojnë “riparime” të shpejta për çdo gjë. 
Shumë shpesh, këto premtime nuk plotësohen. 
Ato i shërbejnë ofruesit më shumë se sa marrësit, 
dhe njerëzit “janë të verbuar nga dinakëria e hollë 
e njerëzve” (DeB 123:12).

Ftesat që mashtrojnë të tjerët, janë sajuar nga 
e liga. Këto janë tundimet me të cilat përballemi 
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e moshës së Fillores po festonte ditëlindjen e saj, 
dhe gjyshi i saj e pyeti: “Cila është dëshira jote për 
ditëlindje?” Ajo u mendua për një çast dhe tha: 
“Uroj që t’i do të pagëzohesh, Gjysh!” Ai u befasua 
nga ftesa dhe më pas, për çudinë e të gjithëve 
tha: “Në rregull”. Ai u pagëzua dhe menjëherë pas 
kësaj e gjithë familja u vulos në tempull.

Ndonjëherë ne refuzojmë të bëjmë ftesa sepse 
kemi frikë nga reagimi negativ ose jemi përpjekur 
mijëra herë më parë dhe nuk besojmë se njerëzit 
do të ndryshojnë. Ne nuk duhet të shqetësohemi 
për reagimet e të tjerëve – ne nuk jemi përgjegjës 
për mënyrën se si ata do të reagojnë. Dhe nuk 
duhet të supozojmë se njerëzit nuk do të ndry
shojnë. Presidenti Monson ka thënë: “Njerëzit 
ndryshojnë çdo ditë” 1.

Unë shoh rritje të Kishës në kontigjentin e 
Europës nga aftësia jonë për të përhapur ftesa të 
frymëzuara. Prandaj, ne përsëri ju ftojmë të jeni 
pjesë e një përvoje të veçantë në qershor. Stu
diojeni plot lutje parimin e ftesave të frymëzuara. 
Meditojeni individualisht, me familjet tuaja dhe 
në orët mësimore në Kishë. Ndërsa studioni dhe 
luteni, Shpirti do t’ju udhëzojë dhe emrat e nje
rëzve do të vijnë në mendjen tuaj. Ju do ta dini 
se si dhe kujt t’i shprehni një ftesë të frymëzuar. 
Njerëzit do t’i përgjigjen lutjes tuaj të përzemërt 
për të dëgjuar misionarët ose për të ardhur me ju 
në mbledhjen e sakramentit.

Ndërsa japim ftesa të fuqishme tek ata që i duam, 
besimi ynë në Jezu Krisht do të rritet. Kur i ftojmë të 
tjerët të vijnë te Krishti, të zgjedhurit do ta dëgjojnë 
dhe njohin zërin e Bariut: “Delet e mia e dëgjojnë 
zërin tim, unë i njoh dhe ato më ndjekin; dhe unë u 
jap atyre jetën e përjetshme” (Gjoni 10:27, 28). Lutja 
ime është se ne do të përhapim ftesa që do t’i çojnë 
të tjerët drejt jetës së përjetshme, që është dhurata 
më e madhe e të gjithave. ◼

SHËNIME
 1. Thomas S. Monson, “To the Rescue” [“Për Shpëtimin”], 

Ensign, maj 2001.

Përvoja e Familjes Sonë 
me “Muajin e Ftesës”
Nga Lilend E. Mejoll

 Presidenca jonë e Zonës kërkoi që ne si pre
sidencë kunji t’i nxisim anëtarët tanë që t’i 
ftojnë miqtë dhe të njohurit e tyre në mble

dhjet dhe aktivitetet e Kishës. Ne vendosëm që 
ta quanim tetorin si “muajin e ftesës” për Kunjin 
Eshton në Angli.

Të dielën, më 4 shtator 2011, Presidenti  
Kevin G. Fleçer, Presidenti Methju R. Preston dhe 
unë, qëndruam në majë të kodrës Hartshed Pajk 
në orën 7:00, në një mëngjes tipik vjeshte. Ndërsa 
po vështronim përtej kufijve të kunjit tonë, ne i 
treguam njëritjetrit mendimet e përfytyrimit që 
kishim për këtë kunj të shkëlqyer. Ne qëndruam 
të grumbulluar prapa zjarrit, të mbrojtur nga era 
dhe me kokën ulur, ndërsa Presidenti Fleçer i 
drejtoi një lutje Atit tonë Qiellor në emër të të gji
thë anëtarëve të kunjit tonë. Ai dha falënderime 
dhe kërkoi që mbi çdonjërin prej nesh të derdhe
shin bekime ndërsa ne u zotuam ta bënim tetorin 
një muaj ftese.

Atë ditë unë bëra një zotim vetjak që familja 
jonë do ta përdorte muajin shtator për t’u përgati
tur për muajin e ftesës. Të hënën vijuese, ne mbaj
tëm një mbrëmje të veçantë familjare gjatë së cilës 
diskutuam për përfytyrimin e familjes sonë rreth 
bërjes së ftesave ndaj sa më shumë njerëzve që të 
ishte e mundur gjatë tetorit. Ne i renditëm ata që 
mund t’i ftonim dhe rastet në të cilat do t’i ftonim 
ata. Çdo pjesëtar i familjes sonë mori pjesë, nga fë
mija jonë më i vogël, Rejçëlli, 5 vjeçe deri tek unë. 
Ne e ngjitëm listën tonë të emrave dhe aktiviteteve 
në një copë letre dhe e vendosëm atë mbi derën e 
frigoriferit (dera më e përdorur në shtëpi).

Më pas ne i ftuam misionarët tanë me kohë të 
plotë, edhe pleqtë edhe motrat në shtëpinë tonë. 
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Ne ndamë një mesazh së bashku dhe u treguam 
atyre listën tonë, në mënyrë që ata të mund të 
luteshin me ne, që të mund të kishim sukses në 
përpjekjet tona.

Rezultatet 
Rejçëlli ftoi shoqen e saj të shkollës që të vinte 

në kishë dhe gruaja ime, Berni, ftoi nënën e saj  
që të vinte me të. Ftesa u refuzua – për momentin.

Hana, 10 vjeçe, ftoi shoqen e saj që të vinte 
në kishë me të. Berni ftoi nënën e saj [shoqes] 
që të merrte pjesë së bashku me të bijën. Shoqja 
e Hanës shkoi në kishë dhe u kënaq. Nëna e saj 
refuzoi të merrte pjesë – për momentin.

Të dielën e fundit të muajit, Hana ftoi një shoqe 
tjetër në kishë dhe Berni ftoi nënën e saj [shoqes]. 
Nëna refuzoi me mirësjellje, por e lejoi të bijën që 
të vinte në kishë me ne. Asaj i pëlqeu përvoja dhe 
i njihte që më parë disa nga fëmijët e Fillores nga 
shkolla.

Abigejli, 13 vjeçe, ftoi shoqen e saj që të merrte 
pjesë në një aktivitet të veçantë të Të Rejave të or
ganizuar nga misionaret. Ajo erdhi në aktivitet dhe 
i pëlqeu mbrëmja. Nëna e saj vërejti se ajo ishte e 

lumtur që e bija dhe Abi janë shoqe, sepse ajo  
i di dhe i vlerëson standardet e familjes sonë.

Abigejli ftoi një shoqe tjetër që të shkonte 
te kampi i Të Rejave dhe ajo pranoi. Në fillim 
shoqen e saj e merrte malli për familjen, por ajo 
ndenji në kamp. Të enjten mbrëma, ne si presi
dencë kunji shkuam në kamp për të kryesuar në 
mbledhjen e dëshmive. Secili prej nesh ndau një 
mesazh mbi rëndësinë e virtytit për të rejat tona 
dhe theksuam se sa të çmuara janë ato. Të rejat  
u ftuan më pas të ndanin dëshmitë e tyre.

Çfarë përvoje me të vërtetë e mrekullueshme 
qe të shihje kur këto bija të Perëndisë ndanin 
ndjenjat e tyre rreth Shpëtimtarit, ungjillit të Tij 
dhe njëratjetrës. Nga fundi i mbledhjes, shoqja 
e Abigejlit u ngrit për të treguar se sa shumë qe 
kënaqur në kamp. Ajo i falënderoi të gjithë që e 
kishin bërë të ndihej kaq e mirëpritur dhe nuk 
mundi t’i mbante lotët ndërsa e mbylli me [fjalët]: 
“Faleminderit që më lejuat të vij”. Pas mbledhjes, 
unë shkova drejt saj, e falënderova për pjesëma
rrjen dhe i thashë se sa guximtare u tregua që u 
ngrit përpara të gjithëve atje. Ajo buzëqeshi dhe 
pastaj “u zhduk”, duke u përqafuar nga një grup  
të rejash sypërlotura.

Ne e ftuam këtë shoqe dhe nënën e saj që të 
vinte në kishë me ne në 30 tetor, kur të rejat folën 
rreth përvojës së tyre në kamp. Ato na telefonuan 
të dielën në mëngjes për të thënë se nuk mund 
të vinin, por Abigejli do ta ftojë shoqen e saj që të 
marrë pjesë në një aktivitet për rininë e kunjit në 
të ardhmen e afërt.

Lea, 15 vjeçe, ftoi një shok në një vallëzim 
Kishe. Ajo ftoi edhe një shoqe në kamp. Shoku i 
parë shkoi në vallëzim me Lean, birin tim Natanin 
dhe mua. Shoqja e saj nuk mund të shkonte në 
kamp për shkak të angazhimeve të tjera.

Natani, 17 vjeç, nuk kishte asnjeri në listën 
tonë mbi frigorifer – plani i tij ishte të gjente dikë. 
Ai ishte afruar me misionarët në zonën tonë dhe 
shkoi me ta në një takim mësimdhënieje. Natani 

Familja Mejoll 
gjatë mbrëmjes 
familjare
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dhe misionarët u takuan me një familje prej pesë 
vetësh, e përbërë nga nëna dhe katër fëmijë. 
Nëna, një vajzë (15 vjeçe) dhe një djalë (10 vjeç) 
ishin zotuar për t’u pagëzuar. Në fund të takimit të 
mësimdhënies, misionarët e pyetën djalin se nga 
kush dëshironte të pagëzohej dhe ai tha: “Natani”. 
Kur e mora Natanin pas takimit, ai ishte i emo
cionuar, në siklet dhe i nderuar. Ne patëm katër 
pagëzime në fillim të tetorit, në një prej të cilëve 
ishte biri im që po e përdorte për herë të parë 
priftërinë e tij për të pagëzuar këtë djalosh. Çfarë 
bekimi ishte për mua si baba që të isha në gjendje 
ta dëshmoja këtë ngjarje!

Gruaja ime, Berni, ftoi disa nga nënat e sho
qeve të bijave tona që të vinin në kishë me ne. 
Asnjëra prej tyre nuk e ka pranuar ende ftesën  
e saj, por të gjitha qenë mirënjohëse që u ftuan.

Sa për mua, unë u përpoqa të rregulloja një 
mbrëmje për ne si presidencë kunji që të vizito
nim disa nga anëtarët më pak aktivë, por të katërt 
tek të cilët kishim shpresuar e refuzuan ftesën 
tonë. Në vend të kësaj, unë çova një kërkues 
22vjeçar në institut që ai të mund të takohej me 
bashkëmoshatarët e tij. Gjatë udhëtimit unë pata 
një mundësi të shkëlqyer që të flisja me të për 
gjëra shpirtërore. Ai vendosi të pagëzohej dhe më 
kërkoi mua që ta kryeja pagëzimin. (Çdo gjë që 
mund ta bëjë im bir, më duhet ta bëj dhe unë.)

Unë u nxita që t’i bëja një ftesë njërit prej lojta
rëve në ekipin e futbollit të cilin e drejtoj dhe traj
noj, një të riu të moshës 20vjeçare. E ftova atë që 
të merrte pjesë në një takim shpirtëror në Eshton 
mbi udhëtimin e Lehit. Ai e pranoi ftesën dhe unë 
pata mundësinë që t’i mësoja atij disa gjëra për 
Kishën dhe t’i jepja një Libër Mormoni përpara 
mbledhjes. Djali im dhe vëllai im më i vogël, që 
luajnë gjithashtu për të njëjtin ekip futbolli, u ulën 
me të ftuarin tim që t’i jepnin miqësi dhe shoqëri. 
Përpara se të largoheshim nga takimi shpirtëror, 
unë e prezantova të ftuarin tim me misionarët 
me kohë të plotë me qëllim që t’i jepnin atij 

mundësinë për të mësuar më shumë rreth Kishës. 
Unë ende nuk i kisha folur atij për mësimdhë
nien nga misionarët, por ai tha kur u largua nga 
mbledhja se: “më krijoi një ndjesi të mirë, kishte 
kuptim; jam i interesuar”.

Familja ime ka qenë një shembull kaq i madh për 
mua për shpirtin e vërtetë të ftesës. Ne kemi pasur 
disa zhgënjime përgjatë rrugës, por ato janë kapër
dirë nga sukseset që kemi përjetuar. Tetori ishte 
thjesht fillimi. Ne tani kemi vetë planin tonë të mi
sionit si familje dhe si individë me të cilin punojmë. 
Ne do të kemi më shumë mundësi për të shpë
rndarë ftesa dhe unë besoj se do të shohim njerëz 
duke marrë mësime nga misionarët, duke përparuar 
drejt pagëzimit apo riaktivizimit dhe do të ndiejmë 
dashurinë e Shpëtimtarit për ta. Unë e shoh entuzia
zmin në sytë e gruas dhe të fëmijëve të mi ndërsa 
më tregojnë përvojat e ftesave të tyre dhe unë e di 
se Zoti po e prek heshturazi jetën e secilit prej nesh. 
Gjëra të shenjta po na ndodhin si familje ndërsa po 
arrijmë të kuptojmë mundësitë tona të përditshme 
për t’i ftuar të gjithë të vijnë tek Krishti. ◼

Lista e ftesave 
mbi derën e 
frigoriferit

M
AR

K 
PR

ES
CO

TT



 P r i l l  2 0 1 2  F5

Përgatitja e Këshillit të Lagjes për të Shpërndarë Ftesa
Nga Tibo Krusi

e Ndihmës punuan së bashku 
për t’i caktuar çdo anëtari 
aktiv një anëtar më pak aktiv 
që ta ftonte gjatë qershorit.

•	 Një	kopje	e	letrës	së	Preside
ncës së Zonës iu dërgua çdo 
anëtari të lagjes.

•	 Çdo	të	diel,	secila	organizatë	 
i rikujtoi [anëtarët] për muajin 
e ftesës.

•	 Çdo	javë	këndi	i	lajmërimeve	
të lagjes e përmendi muajin  
e ftesës.

•	 Misionarët	u	ftuan	që	të	vizi
tonin sa më shumë anëtarë 
që të mundeshin dhe t’i nxis
nin ata për të marrë pjesë.

 Prillin e kaluar Lagjja 
Nozhen në Paris të 
Francës, mori një letër nga 

Presidenca e Zonës ku kërkohej 
që muaji i qershorit t’u dedi
kohej “ftesave”. Peshkopi dhe 
këshilltarët e tij u emocionuan 
nga fuqia e premtimeve që 
përmbante [letra]. Ashtu siç u 
kërkua, ata e lexuan letrën në 
mbledhjen e sakramentit. Në 
këshillin e lagjes, ata shqyrtuan 
gjithashtu, mënyrën më të mirë 
për ta vënë në zbatim “muajin  
e ftesës” në lagjen e tyre. Këshi
lli i lagjes e mori me seriozitet 
këtë kërkesë dhe bëri sa  
më poshtë:

•	 Të	dielën	e	pestë	të	majit,	
peshkopata paraqiti një 
mësim mbi bërjen e ftesave 
në mbledhjen e përbashkët të 
priftërisë dhe të Shoqatës së 
Ndihmës.

•	 Fillorja	përgatiti	një	aktivitet	
të veçantë të kohës së për
bashkët mbi bërjen e ftesave 
dhe i nxiti të gjithë fëmijët që 
t’i ndihmonin dhe të kujdese
shin për fqinjët e tyre.

•	 Të	dyja	organizatat	e	Të	Rinjve	
dhe Të Rejave paraqitën një 
mësim mbi bërjen e ftesave.

•	 Grupi	i	priftërinjve	të	lartë,	
kuorumi i pleqve dhe Shoqata 

Mbledhja e  
këshillit të  
Lagjes Nozhen
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Bashkëpjesëmarrje Anëtar-Misionar
Nga Samuel Koivisto

 Kur anëtarët e Degës së Porit në skajin jug
perëndimor të Finlandës morën letrën nga 
Presidenca e Zonës që i ftonte ata ta bënin 

qershorin 2011 një “muaj ftese”, ata u bashkuan 
në këtë përpjekje me gjithë zemër. Me një shpirt 
lutjeje dhe besimi, ata filluan të ftonin miqtë, 
pjesëtarët e familjes dhe të njohurit e tyre për të 
shkuar në Kishë me ta.

Ata e mbështetën këtë përpjekje për bërjen e fte
save gjatë të gjithë muajit qershor. Nëse ftesa e tyre 
refuzohej, ata nuk përgjigjeshin: “Mirë, unë e bëra 
një ftesë dhe e kreva detyrën time”. Përkundrazi, 
ata vazhduan të bënin ftesa gjatë gjithë muajit. Disa 
nga anëtarët e komunitetit morën më shumë se një 
ftesë për të ndjekur mbledhjen e sakramentit.

•	 Në	mesin	e	qershorit,	pe
shkopata u dërgoi një me
sazh me postë elektronike 
anëtarëve të lagjes për t’i 
përditësuar ata me përpari
min e lagjes.

•	 Anëtarët	e	lagjes	vazhduan	ta	
ndiqnin planin e misionit të 
lagjes, i cili përfshinte lutjen 
e përditshme si lagje për mu
ndësi për të ndarë ungjillin.

Muaji qershor qe plot me 
mrekulli. Shumë anëtarë pa
tën sukses. Njëri prej tyre tha: 
“Fusha është aq e bardhë, sa 
frutat të bien drejt e në dorë. 
Neve na duhet thjesht të zgja
sim dorën për t’i këputur ato!” 
Jo të gjithë patën sukses, por të 
gjithë u gëzuan duke u përpje
kur dhe duke parë suksesin e të 
tjerëve. Më 26 qershor, të dielën 
e fundit të muajit, në mbledhjen 
e sakramentit morën pjesë 187 
njerëz – rreth 50% më shumë se 
zakonisht. Si rrjedhojë e qersho
rit, muajit të ftesës, misionarët 
patën mundësi t’u jepnim më
sim disa familjeve. Disa anëtarë 
më pak aktivë u kthyen në 
Kishë gjithashtu.

Presidenca e Zonës pati një 
vizion profetik me ftesën e 
saj për të “bërë ftesa” (Fjalët e 
Urta 29:18). Përvoja në Lagjen 
Nozhen tregon se kur një kë
shill lagjeje punon së bashku 
për të bërë të ndodhin sfida 
të frymëzuara, gjëra të mëdha 
ndodhin vërtet. ◼

Anëtarë dhe Misionarë 
të Degës së Porit
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Misionarët me kohë të plotë të caktuar për 
zonën i shtuan gjithashtu përpjekjet e tyre për të 
bërë ftesa dhe disa njerëz pranuan. Ata kërkuan 
ndihmë nga anëtarët dhe anëtarët u përgjigjën 
pa ngurruar. Ata siguruan udhëtimin për ata që 
u nevojitej, përshëndetën ngrohtësisht secilin 
vizitor dhe u ulën me ta gjatë mbledhjeve. Ata 
që i pranuan ftesat për të ardhur në kishë ndien 
ngrohtësi dhe dashuri të çiltër nga ata që ishin në 
degë ndërsa u bashkuan me ta në adhurim. Anë
tarët e degës punuan me misionarët për të krijuar 
mundësi mësimdhënieje. Ata i hapën shtëpitë e 
tyre për ata që po merrnin mësime nga misiona
rët dhe i shoqëruan misionarët në takimet e tyre 
të mësimdhënies.

Kryesore në këtë përpjekje për bërjen e fte
save qe një qëndrim bindjeje, lutjeje, besimi dhe 
këmbënguljeje si nga ana e misionarëve edhe 
nga ana e anëtarëve. Ata qenë plotësisht të për
kushtuar për të pranuar ftesën e Presidencës së 
Zonës për të bërë ftesa. Ata u lutën sinqerisht për 
të marrë ndihmë në përpjekjet e tyre për të bërë 
ftesa dhe për të ditur se si t’ua bekonin jetën të 
tjerëve dhe ata patën besim se do të bekoheshin. 
Ata nuk lejuan asnjë refuzim që t’i pengonte për 
t’u bërë ftesa të tjerëve.

Rezultatet e përpjekjeve të tyre qenë që të dielën 
e fundit të qershorit, kjo degë që ka një mesatare 
prej tridhjetë e gjashtë anëtarësh në mbledhjen e 
sakramentit, pati njëmbëdhjetë vizitorë nga besime 
të tjera — rritje me gati një të tretën e pjesëmarrjes 
së tyre të zakonshme. Gjatë kësaj përpjekjeje, tre 
njerëz u pagëzuan në Pori këtë vit. Mesatarja e 
takimeve të mësimdhënies për misionarët që po 
shërbejnë në Pori, u rrit nga një për javë në nëntë 
për javë midis muajve qershor dhe nëntor.

Zoti ka derdhur vërtet bekime mbi misionarët 
dhe anëtarët në Pori. Këta shenjtorë të mirë presin 
me padurim ditën, me shpresë në një të ardhme 
jo shumë të largët, kur Dega e Porit do të bëhet 
Lagjja e Porit. ◼

Kërkimi i Shpirtit për 
të Shpërndarë Ftesa
Nga Masimo De Feo

 Pranverën e shkuar, Presidenca e Zonës së 
Europës i ftoi të gjithë anëtarët të ndiqnin kë
shillën e Presidentit Tomas S. Monson për të 

shkuar te të sapokthyerit në besim, miqtë, të njo
hurit dhe pjesëtarët e familjes dhe për t’i ftuar ata 
të vinin në mbledhjen e sakramentit gjatë muajit 
qershor. Peshkopi Guilio Çelestini i lagjes numër 
2 në Romë dhe familja e tij agjëruan për këtë ftesë 
dhe u lutën në mbrëmjen familjare që ata të mund 
të dinin cilën familje duhet të ftonin.

Përpjekjet e tyre të bashkuara dhe nxitjet e 
Shpirtit i drejtuan ata për t’iu afruar një familjeje 
të cilin e kishin njohur prej pak kohësh. Ata nuk 
qenë shumë të afërt me këtë familje, por i njihnin 
ata mjaftueshëm për të pasur besim se ata të pak
tën do ta dëgjonin ftesën e tyre.

Si hap i parë, peshkopi e ftoi familjen që të 
bashkohej me ta në një mbrëmje familjare, gjatë 
së cilës ai pati nxitje për t’i ftuar ata në kishë. Me 
pak ngurrim, ata e pranuan ftesën dhe erdhën në 
kishë të dielën vijuese. Vajza e tyre 15vjeçare Ve
ronika, filloi të merrte pjesë me Të Rejat në aktivi
tetet e tyre javore, duke zënë miqësi si me të rejat 
e tjera edhe njëkohësisht me udhëheqëset e tyre. 
Pak kohë më vonë, peshkopi e vizitoi familjen me 
misionarët dhe ata filluan të merrnin mësimet.

Një mëngjes, gruaja e peshkopit takoi nënën e 
kësaj familjeje në një treg të hapur. Kur e pyeti se 
për çfarë kishte dalë të blinte, fqinja u përgjigj se 
do të blinte një fund që të vinte në kishë të dielën 
vijuese. Ajo tha se kishte vënë re se motrat në 
kishë visheshin në një mënyrë të caktuar dhe ajo 
dëshironte t’i tregonte respektin e saj Zotit, duke 
ndjekur shembullin e tyre. Gruaja e peshkopit 
vrapoi për në shtëpi e përlotur dhe i telefonoi të 
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përgjithmonë si familje, rolin e tempujve në kriji
min e familjeve të përjetshme dhe për Tempullin 
e Romës që po ndërtohet pikërisht për këtë që
llim. Ata i panë fotografitë, ndien fuqinë e Shpirtit 
ndërsa menduan se si mund të ishin të bashkuar 
për përjetësinë dhe vendosën të pagëzoheshin. 
Tashmë ata janë duke numëruar ditët derisa të 
mund të vulosen në tempull.

E gjitha kjo ndodhi sepse një peshkop dhe 
familja e tij u ndien të frymëzuar që t’i bënin një 
ftesë një familjeje që ishte në rrethin e ndikimit të 
tyre. Unë besoj se kjo është një dëshmi e madhe 
e kombinimit të ndjekjes së këshillës së profetit, 
ushtrimit të besimit në Zot, dashurisë për njerëzit, 
rrethimit dhe përqafimit të tyre me krahët e fami
ljes së Kishës dhe të ndihmuarit e tyre për të ndier 
shpirtin e tempullit. ◼

shoqit për t’i treguar se ajo ndjeu fuqimisht se kjo 
familje ishte gati për t’u pagëzuar.

Ftesa për t’u pagëzuar u bë, por vetëm Ve
ronika pranoi. Të dielën kur ajo u konfirmua, 
peshkopi i saj e pyeti nëse do të ishte e gatshme 
të shkonte në tempull për të ndier Shpirtin dhe 
për të bërë pagëzime për të vdekurit. Pas katër 
javësh ajo shkoi në Tempullin e Zvicrës me ri
ninë e kunjit. Pas kthimit të saj, Veronika u tregoi 
prindërve sa e lumtur qe që kishte shkuar në 
tempull dhe dha dëshmi për Shpirtin që kishte 
ndier atje. Ata qenë qartësisht të prekur nga 
dëshmia e saj.

Prindërit u ftuan të merrnin pjesë në një 
mbledhje të veçantë ku tregoheshin prezantime 
fotografike të tempujve të ndryshëm. Peshkopi i 
ftoi ata që të mendoheshin për të jetuarin bashkë 

Motra Çelestini 
dhe Rikardo 
Çelestini me 
familjen Vale 
dhe Peshkopin 
Çelestini
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