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Fuqia e priftërisë për t’i lidhur familjet përjetësisht 
është një nga dhuratat më të mëdha të Perëndisë. 
Çdo njeri që e kupton planin e shpëtimit, e dëshi-

ron shumë atë bekim të përhershëm. Vetëm në ceremonitë 
e vulosjes të kryera në tempujt e përkushtuar të Kishës së 
Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme Perën-
dia e ofron vërtet premtimin që familjet mund të lidhen së 
bashku përgjithmonë.

Çelësat e priftërisë që e bëjnë këtë të mundur, u riven-
dosën në tokë nëpërmjet Profetit Elija te Jozef Smithi në 
Tempullin e Kirtlandit. Ata çelësa të priftërisë janë kaluar 
në një vijë të pashkëputur nëpër profetët e gjallë në Ki-
shën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme 
deri në ditët e sotshme.

Shpëtimtari në shërbesën e Tij në vdekshmëri foli rreth 
fuqisë për t’i vulosur familjet me fjalët e Pjetrit, Kryeapos-
tullit të Tij, kur tha: “Në të vërtetë ju them se [të] gjitha 
gjërat që do të keni lidhur mbi tokë do të jenë lidhur edhe 
në qiell; dhe [të] gjitha gjërat që keni zgjidhur mbi tokë do 
të jenë zgjidhur edhe në qiell” (Mateu 18:18).

Është vetëm në mbretërinë çelestiale që ne mund të je-
tojmë në familje përgjithmonë. Atje mund të jemi në famil-
je në praninë e Atit Qiellor dhe Shpëtimtarit tonë. Profeti 
Jozef Smith e përshkroi atë përvojë të mrekullueshme te 
Doktrina e Besëlidhje në këtë mënyrë:

“KUR Shpëtimtari do të shfaqet, ne do ta shohim atë siç 
është. Ne do të shohim se ai është një njeri si vetë ne.

Dhe po ai shoqërim që ekziston mes nesh këtu, do të 
ekzistojë mes nesh atje, veçse do të jetë me lavdi të përjet-
shme, lavdi të cilën nuk e gëzojmë tani” (DeB 130:1–2).

Ky shkrim i shenjtë sugjeron që ne mund të synojmë 
me siguri për një standard qiellor në marrëdhëniet brenda 
familjeve tona. Ne mund të jemi mjaftueshëm të interesuar 
për pjesëtarët e familjes sonë, të gjallë e të vdekur, për të 
bërë gjithçka mundemi për t’u ofruar atyre ordinancat e 
priftërisë që do të na lidhin në qiell.

Shumë prej jush, të rinj e të vjetër, po e bëjnë atë. Ju 
keni kërkuar emrat e paraardhësve që nuk i kanë marrë 
ende ordinancat të cilat mund t’ju vulosin së bashku.

Pothuajse të gjithë ju keni të afërm të gjallë që nuk janë 
vulosur me familjen me anë të fuqisë së priftërisë. Shumë 
kanë të afërm të gjallë që i kanë marrë ordinancat e priftë-
risë por nuk po i mbajnë besëlidhjet që bënë me Perëndi-
në. Perëndia do t’ju bekojë që të jeni në gjendje t’iu qaseni 
të gjithë atyre të afërmve në besim. Ju keni një premtim që 
Zoti ua bën dishepujve të Tij, të cilët shkojnë për t’i sjellë 
të tjerët tek Ai:

“Dhe kushdo që ju pranon ju, atje do të jem unë gjith-
ashtu, sepse unë do të shkoj përpara fytyrës suaj. Unë do 
të jem në të djathtën e në të majtën tuaj dhe Shpirti im do 
të jetë në zemrat tuaja e engjëjt e mi përreth jush, për t’ju 
ngritur lart” (DeB 84:88).

Nga dritarja e zyrës sime shoh nuse dhe dhëndurë çdo 
ditë që bëjnë fotografi midis lulesh të bukura dhe shatër-
vanësh gurgullues. Dhëndri shpesh e mban nusen e tij 
në krahë, së paku për disa hapa të lëkundur, ndërkohë 
që fotografi bën fotot martesore. Çdo herë që e shoh atë, 
mendoj për çifte që i kam njohur, të cilët me kohën – 
ndonjëherë në një kohë shumë të shkurtër pas ditës së 
tyre të dasmës – iu desh ta mbanin në krahë njëri- tjetrin në 
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mënyra të tjera kur jeta u bë e vështirë. Mund të humben 
vendet e punës. Mund të linden fëmijë me sfida të mëdha. 
Mund të vijë sëmundja. Dhe pastaj, zakonet e bërjes së të 
tjerëve ato gjëra që do të donim të na i bënin neve – kur 
ishte më e lehtë – do të na bëjnë heronj dhe heroina në 
ato kohë sprovuese kur duhet më shumë nga ç’mendonim 
se kishim brenda vetes.

Ne u detyrohemi familjeve tona atë lloj marrëdhënieje 
që mund ta marrim në praninë e Perëndisë. Ne nuk duhet 
të përpiqemi të fyejmë apo të fyhemi. Ne mund të vendo-
sim të falim shpejt dhe plotësisht. Ne mund të përpiqemi 
të kërkojmë lumturinë e të tjerëve përpara tonës. Ne mund 
të jemi të sjellshëm në të folurën tonë. Teksa përpiqemi t’i 
bëjmë të gjitha këto gjëra, ne do ta ftojmë Frymën e Shenj-
të në familjet tona dhe në jetën tonë.

Sigurimi im për ju është se, me ndihmën e Zotit dhe 
me zemra të penduara, ne mund të rrokim një kuptim në 
këtë jetë të llojit të jetës që duam të kemi përgjithnjë. Ati 
Qiellor na do. Ai do që ne të kthehemi tek Ai. Shpëtim-
tari, nëpërmjet fuqisë së Shlyerjes së Tij, e bën të mun-
dur në zemrat tona ndryshimin që na nevojitet të bëjmë 
në mënyrë që të hyjmë në tempujt e shenjtë, të bëjmë 
besëlidhjet që më pas mund t’i mbajmë, dhe me kohën 
të jetojmë përgjithnjë në familje në lavdi çelestiale – në 
shtëpi përsëri.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Ndërsa e tregoni doktrinën e familjeve të përjet-
shme, merrni parasysh atë që ka thënë Plaku Riçard G. 
Skot, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve: “Gjithmo-
në përpiquni fort t’i forconi familjet. Jepni mësim me 
një largpamësi për rëndësinë e vulosjes së familjeve në 
tempull. . . . Kur e keni largpamësinë për ordinancat 
vulosëse të tempullit, ju do të ndihmoni për të ndër-
tuar mbretërinë e Perëndisë në tokë” (“Ju Kam Dhënë 
Shembullin”, Liahona, maj 2014, f. 34). Si mund t’i 
ndihmoni ata të cilëve u jepni mësim, që të zhvillojnë 
largpamësi për rëndësinë e të qenit të vulosur në tem-
pull? Ftojini ata që nuk janë vulosur ende, të diskutoj-
në për hapat që mund të hedhin drejt asaj ordinance. 
Ftojini ata që janë vulosur, të diskutojnë për mënyrën 
se si mund ta ruajnë largpamësinë e familjes së tyre të 
përjetshme dhe të punojnë për t’i përmirësuar marrë-
dhëniet e tyre me njëri- tjetrin.

RINIA
E Lidhur Përjetësisht me Familjen Time
Nga Laura Barton

Kur më birësuan në moshën trevjeçare, nëna ime 
biologjike lejoi që të përfundohej birësimi vetëm 

nëse prindërit e mi binin dakord që të kryenin ordinan-
cat e mia të Kishës pasi të mbushja 12 vjeçe. Ajo mendoi 
se duhej të isha e rritur mjaftueshëm sa për ta bërë vetë 
zgjedhjen time, por ishte vërtet e vështirë të prisja.

Po, ishte e vështirë t’i shihja shumë prej shokëve të 
mi të pagëzoheshin kur mbushnin tetë vjeç, por ajo 
që ishte edhe më e vështirë, qe të dija se nuk mund të 
vulosesha me prindërit e mi birësues dhe pesë vëllezërit 
e motrat më të mëdhenj derisa të isha 12 vjeçe. Kisha 
frikë se do të më ndodhte diçka dhe nuk do të isha në 
gjendje të vulosesha me ta.

Tek afrohej ditëlindja ime e 12- të, ne filluam të bë-
nim plane për pagëzimin tim dhe vulosjen me famil-
jen time. Prindërit e mi më lanë të zgjidhja se në cilin 
tempull do të vuloseshim. Kisha menduar gjithnjë se 
Tempulli i San- Diegos në Kaliforni ishte më i bukuri, 
ndaj e gjithë familja ime ra dakord që të udhëtonim me 
makinë deri në Kaliforni për vulosjen.

Mezi po prisja të bëhesha një familje e përjetshme 
me prindërit dhe motrat e vëllezërit e mi. Gjatë vulosjes 
sime, e ndjeva Shpirtin kaq fort, sa është e vështirë ta 
shpreh me fjalë. Tani që më në fund jam vulosur me 
familjen time, ndjenjat e mia të shqetësimit janë zëven-
dësuar me ngushëllimin dhe paqen, duke e ditur se jam 
e lidhur përjetësisht me ta.
Autorja jeton në Juta, SHBA.

FËMIJËT
Duke Parë drejt Tempullit

Presidenti Ajring shpjegon se, për shkak të priftërisë, 
ne kemi mundësinë të shkojmë në tempull për t’u 

vulosur së bashku me familjen tonë për përjetësinë. 
Vizatoni ose gjeni një figurë të tempullit tuaj të para-
pëlqyer dhe mbajeni në një vend ku mund ta shihni çdo 
ditë. Bëni një listë të mënyrave se si do të përgatiteni 
për të shkuar në tempull një ditë.
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Kjo është pjesë e një serie të Mesazheve të 
Vizitave Mësimore që paraqesin tipare 
hyjnore të Shpëtimtarit.

“Virtyti duhet t’i stolisë mendi-
met e tua pa pushim; atëherë 

do të forcohet vetbesimi yt në prani 
të Perëndisë; dhe doktrina e priftë-
risë do të pikojë mbi shpirtin tënd 
sikurse vesat nga qiejt” (DeB 121:45).

Çfarë është virtyti? Presidenti 
Xhejms E. Faust (1920–2007) tha: 
“Virtyti në kuptimin e tij më të plotë, 
përfshin të gjitha tiparet e drejtësisë 
që na ndihmojnë për të formuar 
karakterin tonë” 1. Presidenti Gor-
don B. Hinkli (1910–2008) shtoi: 
“Dashuria e Perëndisë është rrënja e 
të gjithë virtytit, e të gjithë mirësisë, 
e të gjithë forcës së karakterit” 2.

Mbi marrëdhënien mes grave dhe 
virtytit, Plaku D. Tod Kristoferson, 
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apos-
tujve, tha: “Gratë sjellin me vete 
në botë njëfarë virtyti, një dhuratë 
hyjnore që i bën ato të afta për t’i 
rrënjosur cilësi të tilla si besimi, gu-
ximi, dhembshuria dhe përmirësimi 
në marrëdhënie dhe kultura. . . .

Tiparet Hyjnore të Jezu Krishtit: 
Virtyti

Motra, nga të gjitha shoqërimet 
tuaja, është marrëdhënia juaj me 
Perëndinë, [Atin tuaj Qiellor, i cili 
është] burimi [i] fuqisë suaj morale, 
që duhet ta vini gjithnjë të parën në 
jetën tuaj. Mbani mend se fuqia e 
Jezusit erdhi përmes përkushtimit 
të Tij të vendosur ndaj vullnetit të 
Atit. . . . Përpiquni të jeni ajo lloj pa-
suese e Atit dhe e Birit dhe ndikimi 
juaj nuk do të zbehet kurrë.” 3

Shkrime të Shenjta Shtesë
Psalmeve 24:3–5; Filipianëve 4:8; 
2 Pjetër 1:3–5; Alma 31:5;  
DeB 38:23–24

Nga Shkrimet e Shenjta
Sot, gra të virtytshme, plot besim, 

i qasen Shpëtimtarit. Te Lluka 8 
lexojmë për një grua që kishte një 
fluks gjaku prej 12 vitesh që nuk 
mund të shërohej. Ajo kërkoi shë-
rim kur “iu afrua nga pas [Krishtit] 
dhe i preku cepin e rrobës së tij dhe 
në atë çast iu pre fluksi i gjakut. . . . 
Por Jezusi tha: ‘Dikush më preku, 
sepse e ndjeva që një fuqi 4 doli prej 

meje’.” Kjo grua e virtytshme dhe 
besnike i ra ndër këmbë Atij duke 
i deklaruar “në prani të gjithë 
popullit” se “e kishte prekur” dhe 
“ishte shëruar në çast. Dhe ai i 
tha: ‘Merr zemër, bijë; besimi yt të 
shëroi’” (shih Lluka 8:43–48; shih 
edhe 6:17–19).

Përmes virtytit 5 të Tij Krishti 
mund të shërojë, aftësojë, forcojë, 
ngushëllojë dhe gëzojë kur ne 
zgjedhim me guxim e besim që t’i 
qasemi Atij.
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4. Virtyti ka fuqi (shih Marku 5:30).
5. Te Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Prif-

tëria” përkufizohet si: “Autoriteti dhe fuqia 
që Perëndia i jep njeriut për të vepruar 
në të gjitha gjërat për shpëtimin e njeriut” 
(DeB 50:26–27).
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Merreni Parasysh Këtë
Si na fuqizon dhe forcon virtyti?

Studiojeni këtë material me lutje dhe kërkoni të dini se çfarë të tregoni. Në ç’mënyrë 
të kuptuarit e tipareve hyjnore të Shpëtimtarit do ta rritë besimin tuaj tek Ai dhe do t’i 
bekojë ato për të cilat kujdeseni nëpërmjet vizitës mësimore? Për më tepër informacion, 
shkoni te reliefsociety.lds.org.

Besim, Familje, Ndihmë


