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Familje dhe Miq 
Përgjithnjë

Kudo që të jetoni, keni miq që po kërkojnë 
lumturinë më të madhe që ju keni gjetur në të 
jetuarin e ungjillit të rivendosur të Jezu Krishtit. 

Ata mund të mos jenë në gjendje ta përshkruajnë atë 
lumturi me fjalë, por mund ta dallojnë kur e shohin atë 
në jetën tuaj. Ata do të presin me padurim të mësojnë 
burimin e asaj lumturie, veçanërisht kur shohin se ju 
hasni sprova njësoj si ata.

Ju keni ndier lumturi teksa i keni zbatuar urdhërimet e 
Perëndisë. Ai është fruti i premtuar i të jetuarit të ungjillit 
(shih Mosia 2:41). Ju nuk u bindeni me besnikëri urdhë
rimeve të Zotit që t’ju shohin njerëzit e tjerë, por ata që 
e vëzhgojnë lumturinë tuaj, po përgatiten nga Zoti që ta 
dëgjojnë lajmin e mirë të Rivendosjes së ungjillit.

Bekimet që ju janë dhënë, kanë krijuar detyrime dhe 
mundësi të mrekullueshme për ju. Si një dishepull i 
besëlidhur i Jezu Krishtit, jeni të detyruar t’u zgjatni të 
tjerëve një mundësi për të gjetur lumturi më të madhe, 
veçanërisht miqve dhe anëtarëve të familjes suaj. 

Zoti e pa mundësinë tuaj dhe e përshkroi detyrimin 
tuaj me këtë urdhërim: “Të bëhet që, kushdo që është 
paralajmëruar, të paralajmërojë të afërmin e tij” (DeB 
88:81).

Zoti e bën atë urdhërim më të lehtë për t’iu bindur 
përmes ndryshimit që ndodh në zemrën tuaj kur e 

pranoni dhe e jetoni ungjillin e Jezu Krishtit. Si rezultat, 
dashuria juaj për të tjerët rritet, ashtu siç rritet dëshira juaj 
që ata të kenë të njëjtën lumturi që keni përjetuar ju.

Një shembull i atij ndryshimi është mënyra si e mirë
prisni shansin për të ndihmuar në punën misionare të 
Zotit. Misionarët kohëplotë mësojnë herët se mund të 
presin një përgjigje të ngrohtë nga një i kthyer i vërte
të në besim ndaj një kërkese për t’i dhënë një emër. I 
kthyeri në besim është i etur që miqtë dhe pjesëtarët e 
familjes të marrin lumturinë e tyre.

Kur udhëheqësi i misionit ose misionarët e lagjes suaj 
ju kërkojnë emrin e dikujt për t’i dhënë mësim, ky është 
një kompliment i shkëlqyer për ju. Ata e dinë se miqtë 
e kanë parë lumturinë tuaj dhe, prandaj, ata miq janë 
përgatitur për ta dëgjuar dhe për të zgjedhur ta pranoj
në ungjillin. Dhe ata kanë siguri se ju do të jeni miku që 
do t’iu duhet atyre teksa vijnë në mbretëri.

Ju nuk duhet të druheni se do t’i humbisni miqtë 
kur i ftoni misionarët të takohen me ta. Unë kam miq 
që i kanë refuzuar misionarët, por më kanë falënde
ruar gjatë shumë viteve që u ofrova atyre diçka që e 
dinin se ishte shumë e çmuar për mua. Ju mund të 
bëni miq përgjithnjë duke u ofruar ungjillin, të cilin ata 
e shohin se ju ka sjellë lumturi. Mos e humbisni kurrë 
një mundësi për ta ftuar një mik dhe veçanërisht një 
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pjesëtar të familjes të zgjedhë që të ndjekë planin e 
lumturisë.

Nuk ka mundësi më të shkëlqyer për atë ftesë sesa 
në tempujt e Kishës. Atje Zoti mund t’u ofrojë ordinan
cat e shpëtimit paraardhësve tanë që nuk mundën t’i 
merrnin ato në jetë. Ata ju shohin nga lart me dashuri 
dhe shpresë. Zoti ka premtuar se ata do të kenë mundë
sinë të vijnë në mbretërinë e Tij (shih DeB 137:7–8) dhe 
Ai ka mbjellë një dashuri për ta në zemrën tuaj.

Shumë prej jush kanë ndier gëzim kur u kanë ofruar 
ordinancat e tempullit të tjerëve, pikërisht ashtu siç 
ndiheni kur u jepni misionarëve emra njerëzish për t’i 
takuar. Ju keni ndier gëzim madje më të madh duke 
kryer ordinanca për paraardhësit tuaj. Profetit Jozef 
Smith iu zbulua se lumturia jonë e përjetshme është e 
mundur vetëm nëse u ofrojmë mënyrën drejt atij bekimi 
paraardhësve tanë përmes ordinancave mëkëmbëse të 
tempullit (shih DeB 128:18).

Periudha e Krishtlindjes i kthen zemrat tona drejt 
Shpëtimtarit dhe drejt gëzimit që ungjilli i Tij na ka sjellë. 
Ne ia tregojmë mirënjohjen tonë Atij më së miri kur ia of
rojmë atë lumturi të tjerëve. Mirënjohja kthehet në gëzim 
kur u japim emra misionarëve dhe kur i çojmë emrat e 
paraardhësve tanë në tempull. Ai tregues i mirënjohjes 
sonë mund të bëjë miq dhe familje që zgjasin përgjithnjë.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Presidenti Ajring shpjegon se mund ta tregojmë mi-
rënjohjen tonë për Shpëtimtarin duke e ndarë ungjillin 
me të tjerët. Mund të diskutoni me ata të cilëve u jepni 
mësim, për mënyrën se si ungjilli ua ka bekuar jetën. 
Merrni parasysh t’i ftoni ata që me lutje t’i dallojnë ata 
me të cilët dëshirojnë ta ndajnë dhuratën e ungjillit dhe 
mënyrën si mund ta bëjnë atë.

FËMIJËT
Ndani Dëshminë Tuaj

Ju mund ta ndani dhuratën e ungjillit këtë Krishtlindje 
duke i dhënë një miku ose të afërmi një kopje të 

Librit të Mormonit me dëshminë tuaj të shkruar brenda. 
Ndiqni këto hapa për ta bërë gati:

1. Në një copë letre, matni një drejtkëndësh rreth 4½ 
x 6½ inç (11½ x 16½ cm) dhe bëjeni një të rritur t’ju 
ndihmojë ta prisni.

2. Shtoni një pamje të vetvetes – qoftë një vizatim ose 
një fotografi – në krye të faqes.

3. Shkruajeni dëshminë poshtë figurës suaj.
4. Bëni që një i rritur t’ju ndihmojë ta bashkëngjitni 

letrën në anën e brendshme të kapakut të Librit të 
Mormonit.

RINIA
A Mund të Jepja një Libër Mormoni?
Nga Xhosh Arnet

Gjatë vitit të parë të shkollës së mesme, mësuesja 
ime e seminarit e ftoi klasën time t’u jepte kopje 

të Librit të Mormonit miqve joanëtarë. Ndonëse isha 
jashtëzakonisht i ndrojtur, e pranova ftesën.

M’u deshën nja dy ditë që ta merrja guximin, por 
përfundimisht ia dhashë librin shoqes sime Britnit gjatë 
orës së drekës dhe dhashë një dëshmi të shkurtër. Britni 
më falënderoi për librin.

Në mbarim të atij viti shkollor, Britni u shpërngul, 
por ne i mbajtëm lidhjet. Ajo më tregonte rreth shkollës 
së saj të re dhe se pothuajse të gjithë miqtë e saj ishin 
anëtarë të Kishës, por nuk fliste kurrë për ndonjë gjë 
shpirtërore me mua.

Ajo ndryshoi përpara se të nisesha për në mision. 
Mora një mesazh nga Britni që thoshte se kishte lajme 
të rëndësishme për mua: ajo do të pagëzohej dhe dëshi-
ronte të më falënderonte që isha miku i saj dhe që i 
dhashë një shembull të mirë.

Perëndia mori një djalë të turpshëm 15-vjeçar pa 
përvojë misionare dhe e drejtoi atë që ta ndante  
ungjillin me dikë për të cilën Ai e dinte se do ta  
pranonte. E di se, duke e dëgjuar Shpirtin, ne munde-
mi të gjithë të gjejmë njerëz rrotull nesh që po presin 
të mësojnë për ungjillin e rivendosur. E di se, nëse 
ndihmojmë për t’i sjellë qoftë edhe një njeri Zotit,  
“sa i madh do të jetë gëzimi [ynë] me të në mbretërinë 
e Atit [tonë]!” (DeB 18:15).
Autori jeton në Uashington, SHBA.
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Misioni Hyjnor i Jezu Krishtit:  
Biri i Vetëmlindur
Studiojeni me lutje këtë material dhe kërkoni të dini ç’të thoni prej tij. Si do ta rrisë të 
kuptuarit e jetës dhe të misionit të Shpëtimtarit besimin tuaj tek Ai dhe t’i bekojë ato 
për të cilat kujdeseni përmes vizitës mësimore? Për më tepër informacion, shkoni tek 
reliefsociety.lds.org.

Çfarë Mund të Bëj Unë?
1. Përse është e rëndësishme 
që unë t’i kuptoj rolet e Jezu 
Krishtit?

2. Si mund të rritet besimi ynë 
teksa mbajmë besëlidhjet?
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Besim, Familje, Ndihmë

Kjo është pjesë e serisë së Me
sazheve të Vizitave Mësimore 

që përmban aspekte të misionit të 
Shpëtimtarit.

Shpëtimtari ynë, Jezu Krishti, ësh
të quajtur Biri i Vetëmlindur sepse 
Ai është i vetmi person në tokë që 
ka lindur nga një nënë e vdekshme 
dhe një Atë i pavdekshëm. Ai tra
shëgoi fuqi hyjnore nga Perëndia, 
Ati i Tij. Nga nëna e tij, Maria, Ai 
trashëgoi vdekshmërinë dhe ishte 
i prekshëm nga uria, etja, lodhja, 
dhembja dhe vdekja.1

Për shkak se Jezu Krishti është  
I Vetëmlinduri i Atit, Ai qe në gjen
dje ta jepte jetën e Tij dhe ta merrte 
atë sërish. Shkrimet e shenjta japin 
mësim se “nëpërmjet shlyerjes së 
Krishtit” ne “m[arrim] një ringjall
je” ( Jakobi [LiM] 4:11). Ne mësoj
më edhe që të gjithë “mund të 
ngrih[emi] në pavdekësi për  
te jeta e përjetshme” nëse “do  
të besoni[m]” (DeB 29:43).

Kur arrijmë ta kuptojmë më 
plotësisht se ç’do të thotë fakti që 
Jezusi është Biri i Vetëmlindur i Atit, 
besimi ynë në Krisht do të rritet. 

Plaku D. Tod Kristoferson, i Kuo
rumit të Dymbëdhjetë Apostujve, 
tha: “Besimi në Jezu Krisht është 
bindja dhe siguria për 1) gjendjen e 
Tij si Biri i Vetëmlindur i Perëndisë, 
2) Shlyerjen e Tij të pafundme dhe 
3) Ringjalljen e Tij të fjalëpërfjal
shme” 2. Profetët e kohëve të sotme 
kanë dëshmuar: “[ Jezu Krishti] ishte 
. . . Biri i Vetëmlindur në mish, 
Shëlbuesi i botës” 3.

Nga Shkrimet e Shenjta
Gjoni 3:16; Doktrina e Besëlidhje 

20:21–24; Moisiu 5:6–9

Nga Historia Jonë
Në Dhiatën e Re ne lexojmë për 

gra, të njohura e të panjohura, që 
ushtruan besim në Jezu Krisht, i 
mësuan e i jetuan mësimet e Tij dhe 
dëshmuan për shërbesën, mrekullitë 
dhe madhështinë e Tij. Këto gra u 
bënë pasuese shembullore dhe  
dëshmitare të rëndësishme në  
punën e shpëtimit.

Për shembull, Marta dha dëshmi 
të fortë për hyjnueshmërinë e Shpë
timtarit kur i tha Atij: “Unë besoj se 

ti je Krishti, Biri i Perëndisë, që du
het të vinte në botë” (Gjoni 11:27).

Disa prej dëshmitareve më të 
hershme të hyjnueshmërisë së 
Shpëtimtarit qenë e ëma, Maria, dhe 
kushërira e saj, Elizabeta. Pak pasi 
engjëlli Gabriel e vizitoi Marien, ajo 
vizitoi Elizabetën. Sapo Elizabeta e 
dëgjoi përshëndetjen e Maries, ajo 
“u mbush me Frymën e Shenjtë” 
(Lluka 1:41) dhe dha dëshmi se 
Maria do të bëhej nëna e Birit të 
Perëndisë.
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