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Premtimi i Kthimit të Zemrave

Nëna ime, Mildred Benion Ajring, u rrit në komunite-
tin e fermerëve të Grejnxhërit në Jutë të SHBA- ve.  
Një nga vëllezërit e saj, Roi, vazhdoi biznesin 

familjar të rritjes së deleve. Kur ishte i ri, ai kaloi shumë 
javë larg shtëpisë. Me kalimin e kohës, atij i humbi interesi 
për Kishën. Përfundimisht, ai u shpërngul në Ajdaho të 
SHBA- ve, u martua dhe pati tre fëmijë. Ai vdiq në moshën 
34- vjeçare kur e shoqja ishte 28 vjeçe dhe fëmijët e tyre 
ishin të vegjël.

Edhe pse familja e vogël e Roit ishte në Ajdaho dhe 
nëna ime kishte lëvizur rreth 4.025 km për në Nju- Xhërsi 
të SHBA- ve, ajo shpesh u shkruante atyre letra dashurie 
dhe inkurajimi. Familja e dajës tim e thërriste me dashuri 
nënën time “Hallë Mida”.

Vitet kaluan dhe një ditë, mora një telefonatë nga një 
prej kushërirave të mia. M’u tha se vejusha e Roit kishte 
vdekur. Kushërira më tha: “Hallë Mida do të dëshironte që 
ti ta dije”. Hallë Mida kishte ndërruar jetë prej kohësh, por 
familja e ndiente ende dashurinë e saj dhe më kontaktoi 
për të më treguar.

U godita nga fakti se sa shumë e kishte përmbushur 
nëna ime në familjen e saj, një rol të ngjashëm me rolin që 
kishin përmbushur profetët nefitë në familjet e tyre, duke 
u qëndruar pranë të afërmve që dëshironin t’i sillnin në 
ungjillin e Jezu Krishtit. Nefi shkroi një shënim se shpre-
sonte të ndikonte te fëmijët e vëllezërve të tij që të kthe-
heshin në besimin e patriarkut të tyre, Lehit. Bijtë e Mosias 

treguan po atë dashuri teksa u predikuan ungjillin pasar-
dhësve të Lehit.

Zoti ka siguruar mënyra për ne që ta ndiejmë da-
shurinë në familje, të cilat mund të vazhdojnë përgjith-
monë. Të rinjtë në Kishë sot po i ndiejnë zemrat e tyre 
tek kthehen në familjet e tyre. Ata po kërkojnë emrat e 
pjesëtarëve të familjes që nuk patën mundësi t’i merrnin 
ordinancat e shpëtimit në këtë jetë. Ata i çojnë ata emra 
në tempull. Kur hyjnë në ujërat e pagëzimit, ata kanë 
mundësinë ta ndiejnë dashurinë e Zotit dhe të pjesëta-
rëve të familjes për të cilët po i kryejnë këto ordinanca 
mëkëmbëse.

Mundem ende ta kujtoj dashurinë në zërin e kushërirës 
sime, e cila më mori në telefon dhe tha: “Nëna jonë ka 
vdekur dhe Hallë Mida do të dëshironte që ti ta dije”.

Ata prej jush që kryejnë ordinanca për pjesëtarët e 
familjes, po ndihmojnë me dashuri, sikurse bënë bijtë 
e Mosias dhe profeti Nefi. Njësoj si ata, ju do të ndieni 
dashuri për ata që e pranojnë ofertën tuaj. Ju gjithashtu 
mund të prisni të ndieni po të njëjtën kënaqësi si Amoni, 
i cili tha për shërbimin e tij misionar midis pjesëtarëve të 
largët të familjes:

“Prandaj, le të ngazëllehemi, po, do të ngazëllehemi në 
Zotin; po, do të gëzohemi, pasi gëzimi ynë është i plotë; 
po, ne do ta lavdërojmë Perëndinë tonë përgjithnjë. Vini 
re, kush mund të krenohet tepër për Zotin? Po, kush mund 
të flasë tepër për fuqinë e tij të madhe dhe për mëshirën 
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e tij dhe për vuajtjet e tij të mëdha për fëmijët e njerëzve? 
Vini re, unë ju them juve, unë nuk mund të tregoj as pje-
sën më të vogël të asaj që ndiej” (Alma 26:16).

Jap dëshmi se ndjenjat e dashurisë që ju keni për 
pjesëtarët tuaj të familjes – kudo qofshin ata – janë një 
përmbushje e premtimit se Elija do të vinte. Ai erdhi vërtet. 
Zemrat e fëmijëve po u kthehen etërve dhe zemrat e 
etërve po u kthehen fëmijëve të tyre (shih Malakia 4:5–6; 
Joseph Smith – Historia 1:38–39). Kur ndieni shtysën për 
të gjetur emra të paraardhësve tuaj dhe për t’i çuar ata në 
tempull, ju po përjetoni përmbushjen e asaj profecie.

Është një bekim të jetosh në kohën kur po përmbushet 
premtimi i kthimit të zemrave. Mildred Benion Ajringu e 
ndjeu atë shtysë në zemrën e saj. Ajo e donte familjen e 
të vëllait dhe e ndihmonte atë. Ata i ndienin zemrat e tyre 
të ktheheshin me dashuri te Hallë Mida, sepse e dinin se 
ajo i donte.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Ju mund të doni t’i lexoni profecitë rreth shpirtit të 
Elijas me ata të cilët i vizitoni (shih Malakia 4:5–6; Jo-
seph Smith – Historia 1:38–39). Diskutoni për mënyra si 
të angazhohemi me historinë familjare, përfshirë mjete 
si indeksimi, fotografitë dhe mbajtja e një ditari virtu-
al. Nëse ata që vizitoni nuk e njohin FamilySearch.org, 
merrni parasysh të gjeni pak kohë për t’ua treguar.

RINIA
Mundësia e Njohjes së Gjyshes Sime
Nga Xhuëllin Karter

Për një prej projekteve të mia të Të Rejave, dola 
vullnetare që ta ndihmoja gjyshen time t’i gjen-

te paraardhësit e saj duke kontrolluar në rrotullat e 
mikrofilmave në qendrën e historisë familjare në Mesë 
të Arizonës në SHBA. Teksa uleshim krah për krah dhe 

kërkonim familjen tonë, fillova të pyesja veten: “A di 
unë vërtet shumë për gjyshen time që e kam pikërisht 
në krahun tim?”

Ne gjetëm shumë pjesëtarë të familjes, përgatitëm 
informacionin e tyre dhe shkuam në Tempullin e Mesës 
në Arizonë për të kryer pagëzimet dhe konfirmimet e 
tyre. Jo shumë kohë pas kësaj, gjyshja ime më dha një 
përmbledhje të historisë së saj familjare.

Për shkak se ajo vuan nga artriti reumatik, është 
shumë e dhembshme për gjyshen time që të shtypë [në 
kompjuter]. Mua më pëlqen ta ndihmoj atë me kompju-
terin. Së bashku, ne shkruajmë histori nga jeta e saj për 
dobinë shpirtërore të familjes sonë. E adhuroj të qenit 
pjesë e jetës së saj dhe të mësuarin e kaq shumë gjërave 
për historinë e Kishës teksa bashkëpunojmë për këto 
projekte.
Autorja jeton tani në Virxhinia të SHBA- ve.

FËMIJËT
Dashuri në Shtëpi

Qielli qesh me ëmbëlsi,
Kur n’sh’pi ka dashuri;
Bota ësht’ plot harmoni,
Kur n’sh’pi ka dashuri.

(“Dashuri në Shtëpi”, Himne dhe Këngë të Fëmijëve, f. 44)

Ati Qiellor dëshiron që ne t’i duam familjet tona në 
mënyrë që të jemi të lumtur. Sa më shumë u shër-

bejmë familjeve tona, aq më shumë do ta duam Atin 
Qiellor dhe pjesëtarët e familjes sonë.

Vizatoni zemra mbi një fletë letre dhe pritini. Shkru-
ani pusulla të gëzueshme ose vizatoni figura mbi to 
dhe dorëzojani fshehurazi pjesëtarëve të familjes suaj. 
Shikoni se sa të lumtur do t’i bëjë kjo ata!
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Besim, Familje, Ndihmë

Kjo është pjesë e serisë së Mesazheve të 
Vizitave Mësimore që përmban aspekte të 
misionit të Shpëtimtarit.

Jezu Krishti është Avokati ynë me 
Atin. Fjala avokat ka prejardhje 

latine që do të thotë “dikush që 
ndërhyn për dikë tjetër” 1. Shpëtim-
tari ndërhyn për ne duke përdorur 
kuptueshmërinë, drejtësinë dhe më-
shirën. Të diturit e kësaj, mund të na 
mbushë me dashuri dhe mirënjohje 
për Shlyerjen e Tij.

“Dëgjoni [ Jezu Krishtin] që është 
avokati juaj me Atin, i cili po e 
mbron çështjen tuaj para tij –

Duke thënë: Atë, vër re vuajtjet 
dhe vdekjen e atij që nuk bëri asnjë 
mëkat, në të cilin ti ishe kënaqur; 
vër re gjakun e Birit tënd që u 
derdh, gjakun e atij të cilin e dhe që 
ti vetë të mund të përlëvdoheshe; 

Si rrjedhim, Atë, kurseji këta 
vëllezërit e mi që besojnë në emrin 
tim, që ata të mund të vijnë tek unë 
dhe të kenë jetë të përhershme” 
(DeB 45:3–5).

Për Krishtin si Avokati ynë, Plaku 
D. Tod Kristoferson, nga Kuorumi i 
Dymbëdhjetë Apostujve, tha: “Është 

Misioni Hyjnor i Jezu Krishtit: 
Avokat
Studiojeni me lutje këtë material dhe kërkoni të dini se çfarë të thoni prej tij. Si do ta rrisë 
besimin tuaj te Shpëtimtari të kuptuarit e jetës dhe të misionit të Tij dhe si do t’i bekojë 
ato për të cilat kujdeseni nëpërmjet vizitës mësimore? Për më tepër informacion, shkoni 
te reliefsociety.lds.org.

me shumë domethënie për mua që 
unë mundem t’i afrohem nëpërmjet 
lutjes fronit të hirit në çdo çast e në 
çdo rrethanë, që Ati im Qiellor do 
ta dëgjojë kërkesën time, që Avokati 
im, ai që nuk bëri mëkat, gjaku i 
të cilit u derdh, do të ndërhyjë për 
çështjen time” 2.

Nga Shkrimet e Shenjta 
Mosia 15:8–9; Moroni 7:28;  
Doktrina e Besëlidhje 29:5; 110:4

Nga Historia Jonë
Gjatë gjithë historisë së Kishës 

së Zotit, dishepullet femra të Jezu 
Krishtit, e kanë ndjekur shembullin 
e Tij. Esteri ishte një avokate bes-
nike dhe e guximshme. Kushëriri 
i saj, Mordekai, i dërgoi një kopje 
të dekretit të mbretit [ku thuhej] se 
judenjtë duhet të shfaroseshin dhe 
ai e ngarkoi atë “për të ndërhyrë 
pranë [mbretit] në favor të popullit 
të [saj]”. Ai shtoi: “Kush e di nëse 
është pikërisht për një kohë të tillë 
që ti ke arritur në pozitë mbretëro-
re?” (Esterit 4:8, 14.)

Pavarësisht rrezikut të të qenit 

një avokate për popullin e saj, 
Esteri ra dakord: “Pastaj do të hyj 
te mbreti; megjithëse një gjë e tillë 
është kundër ligjit; dhe në qoftë 
se duhet të vdes, do të vdes” 
(Esterit 4:16).

Më pas, Esteri i foli me përu-
lësi mbretit dhe “ra në këmbët e 
tij dhe iu lut me lot ndër sy që 
. . . t[’i] revok[onte] dokumentet 
e hartuara . . . për të shkatërruar 
Judejtë”. Ajo shtoi: “Si do të mund 
të rezistoja duke parë shkatërri-
min e fisit tim?” (shih Esterit 8:3, 
5–6). Zemra e mbretit u zbut dhe 
ia plotësoi kërkesën asaj.3

SHËNIME
1. Shih Russell M. Nelson, “Jesus Christ—Our 

Master and More” (mbrëmje rreth vatrës e 
Universitetit “Brigam Jang”, 2 shkurt 1992), 
f. 4; speeches.byu.edu.

2. D. Todd Christofferson, “I Know in Whom 
I Have Trusted”, Ensign, maj 1993, f. 83.

3. Shih edhe Daughters in My Kingdom: The 
History and Work of Relief Society (2011), 
f. 180.

Merreni Parasysh Këtë

Si mund të na frymëzojë mbrojtja 
prej Jezu Krishtit, që t’u japim 
mëshirë e falje të tjerëve?
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