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Një herë, ndërsa ulesha në anë të shtratit të babait 
tim gjatë natës, ai më foli rreth fëmijërisë së tij. 
Ai foli për dashurinë e prindërve të tij në kohë 

të vështira dhe për dashurinë e Atit të tij Qiellor dhe 
Shpëtimtarit. E dija se ai po vdiste nga kanceri, ndaj nuk 
befasohesha që ndonjëherë ai i ngatërronte ndjenjat e veta 
për Atin e tij Qiellor me dashurinë dhe dashamirësinë e 
babait të tij tokësor. Babai im kishte thënë shpesh kur lutej 
se mendonte që mund ta shihte me mendje buzëqeshjen 
e Atit Qiellor.

Prindërit e tij e kishin mësuar nëpërmjet shembullit 
që të lutej sikur po i fliste Perëndisë dhe se Perëndia do 
t’i përgjigjej atij me dashuri. Ai pati nevojë për atë shem-
bull deri në fund. Kur dhembja u bë e fortë, ne e gjetëm 
atë në mëngjes të gjunjëzuar pranë shtratit. Ai kishte qenë 
tepër i pafuqishëm për t’u kthyer në shtrat. Na tha se kish-
te qenë duke u lutur për ta pyetur Atin Qiellor se përse 
duhej të vuante kaq shumë kur ishte përpjekur gjithnjë 
të ishte i mirë. Ai tha se i erdhi një përgjigje dashamirëse: 
“Perëndisë i duhen bij trima”.

Dhe kështu ai luftoi deri në fund, duke mirëbesuar se 
Perëndia e donte, e dëgjonte dhe do ta lartësonte. Ai ishte 
i bekuar që e kishte ditur që herët e që nuk e kishte harru-
ar kurrë se një Perëndi i dashur është aq afër sa një lutje.

Kjo është arsyeja pse Zoti u mësoi prindërve: “Dhe ata 
gjithashtu duhet t’i mësojnë fëmijët e tyre të luten dhe të 
ecin drejt përpara Zotit” [DeB 68:28].

Ungjilli i Jezu Krishtit është rivendosur – me Librin 
e Mormonit dhe të gjithë çelësat e priftërisë që mund t’i 
lidhin familjet – për shkak se Jozef Smithi u lut me be-
sim kur qe djalosh. Ai e mori atë besim në një familje 
të dashur e besnike.

Njëzet vjet më parë, Zoti u dha familjeve këtë këshillë te 
“Familja: Një Proklamatë Drejtuar Botës” nga Presidenca e 
Parë dhe Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve: “Martesat dhe 
familjet e suksesshme ngrihen dhe ruhen me parimet e be-
simit, lutjes, pendimit, faljes, respektit, dashurisë, dhemb-
shurisë, punës dhe aktiviteteve të shëndosha argëtuese” 1.

Ne i detyrohemi një borxh të pamasë mirënjohjeje fa-
miljes së Jozef Smithit, Profetit, për rritjen e tij. Familja e tij 
i dha shembull jo vetëm për besimin dhe lutjen, por edhe 
për pendimin, faljen, respektin, dashurinë, dhembshurinë, 
punën dhe aktivitetet e shëndosha argëtuese.

Brezat që vijnë pas jush, mund t’ju quajnë të bekuar për 
shembullin tuaj të lutjes në familjen tuaj. Ju mund të mos 
rritni një shërbëtor të madh të Perëndisë, por ju mund ta 
ndihmoni Zotin Jezu Krisht nëpërmjet lutjeve dhe shem-
bullit tuaj të besnikërisë që të rritë dishepuj të mirë 
e të dashur.

Nga të gjitha gjërat prej të cilave mund të zgjidhni të 
bëni për ta ndihmuar Zotin, lutja do të jetë në zemër të 
tyre. Ka njerëz në dukje të zakonshëm që, kur luten, i fry-
mëzojnë të tjerët që t’i hapin sytë për të parë se kush është 
atje. Ju mund të bëheni një njeri i tillë.
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Mendoni rreth asaj që mund të nënkuptojë për ata që 
gjunjëzohen me ju në lutjen familjare. Kur ata e ndiejnë se 
ju i flisni Perëndisë me besim, besimi i tyre do të rritet që 
dhe ata të flasin me Perëndinë. Kur luteni për ta falënde-
ruar Perëndinë për bekimet që ata e dinë se kanë ardhur, 
besimi i tyre do të rritet për faktin që Perëndia i do dhe se 
Ai u përgjigjet lutjeve tuaja e do t’u përgjigjet dhe të tyreve. 
Ajo mund të ndodhë në një lutje familjare vetëm kur ju e 
keni pasur atë përvojë në lutje vetjake, herë pas here.

Unë ende po bekohem nga një baba e një nënë që 
folën me Perëndinë. Shembulli i tyre për fuqinë e lutjes 
në familje është ende duke i bekuar brezat që erdhën 
pas tyre.

Fëmijët dhe nipërit e mi bekohen çdo ditë nga shem-
bulli i prindërve të mi. Besimi se një Perëndi i dashur i dë-
gjon dhe u përgjigjet lutjeve është kaluar tek ata. Ju mund 
ta krijoni një trashëgimi të tillë në familjen tuaj. Unë lutem 
që ju ta bëni.

SHËNIM
1. “Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës”, Liahona, nëntor 2010, f. 129.

KREMTONI PËRVJETORIN E 20- TË  
TË PROKLAMATËS SË FAMILJES

“Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës” na mëson 
parime që janë po aq aktuale sot saç ishin kur ajo u 
paraqit për herë të parë më 23 shtator 1995. Merrni 
parasysh t’i ftoni individët ose familjet të cilave u jepni 
mësim, që ta kremtojnë përvjetorin e 20- të të prokla-
matës me anë të:

1.  Renditjes së parimeve që ajo përmban, që kanë dome-
thënie të veçantë për ta. (Shikoni se si Presidenti Ajring 
e bën këtë me lutjen në mesazhin e mësipërm.)

2.  Diskutimit se si çdo parim mund t’i bekojë ata sot e 
në të ardhmen.

3.  Vendosjes së synimeve të posaçme për t’i përfshirë ato 
parime në jetën e tyre dhe për t’i ndarë ato me të tjerët.

RINIA
Duke Punuar me Lutjen

Presidenti Ajring ju mëson se familja juaj mund 
të bekohet nga marrëdhënia juaj e fortë me Atin 

Qiellor. Ju mund ta përmirësoni marrëdhënien tuaj me 
Të duke i përmirësuar lutjet tuaja! Këtu janë disa ide 
rreth mënyrës për ta bërë këtë:

Përpara se ta filloni lutjen, merrni pak çaste për të 
menduar rreth asaj që dëshironi të thoni. Merrni pa-
rasysh pyetje që mund të keni ose gjëra që kanë qenë 
duke ju shqetësuar – ju mundeni madje t’i shkruani që 
të mos i harroni. Përdoreni këtë kohë për ta qartësuar 
mendjen tuaj nga turbullimet e ditës në mënyrë që të 
mund të përqendroheni te përshtypjet e buta të Frymës 
së Shenjtë. Nëse mendja juaj priret të sorollatet ndërko-
hë që luteni, përpiquni ta përfytyroni Atin Qiellor duke 
dëgjuar. Flisni konkretisht. Gjithashtu, lini pak minuta 
në mbarim të lutjes për të dëgjuar nxitjet e Shpirtit. 
Ju mund t’i shkruani nxitjet tuaja në ditarin tuaj.

Mbani mend se lutja është një formë pune, ndaj 
mos u shqetësoni nëse duhet praktikë apo ju duket e 
vështirë! Përpjekja juaj për bërjen e lutjeve mund t’ju 
ndihmojë të krijoni një marrëdhënie me Perëndinë 
që do të bekojë breza.

FËMIJËT
Një Kujtues për Lutjen

Presidenti Ajring të mëson se është e rëndësishme të 
lutesh me familjen tënde. Ti mund të jesh një shem-

bull për familjen tënde duke u lutur çdo ditë. Ti mund 
ta kujtosh familjen tënde të lutet së bashku çdo ditë. 
Mbaje mend këtë citim nga një bisedë tjetër e Presi-
dentit Ajring: “Ati Qiellor i dëgjon lutjet tuaja. Ai ju do. 
Ai e di emrin tuaj” (“Zbulesa e Vazhdueshme”, Liahona, 
nëntor. 2014, f. 73). Shkruaje këtë citim në një kartë 
ose fletë letre dhe vendose atje ku do ta shohë e gjithë 
familja. Në këtë mënyrë, ti do ta mbash mend gjithnjë 
se Ati Qiellor dëshiron të të dëgjojë t’i flasësh!
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Kjo është pjesë e një serie të Mesazheve të 
Vizitave Mësimore që paraqesin tipare 
hyjnore të Shpëtimtarit.

Shkrimet e shenjta na mësojnë se 
Jezu Krishti “mori gjithë fuqinë, 

si në qiell, edhe në tokë, dhe lavdia 
e Atit ishe me të, sepse ai banoi në 
të” (DeB 93:17). Plaku M. Rasëll 
Ballard, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 
Apostujve, tha se me anë të kësaj 
fuqie Shpëtimtari ynë krijoi qiejt 
dhe tokën, kreu mrekulli dhe duroi 
dhembjen e Gjetsemanit dhe të 
Kalvarit.1 Ndërsa arrijmë ta kuptoj-
më këtë, besimi ynë në Krisht do 
të rritet dhe do të bëhet më i fortë.

Teksa i bëjmë e i mbajmë besë-
lidhjet e tempullit, Zoti na bekon 
me fuqinë e Tij. Linda K. Barton, 
presidentja e përgjithshme e Sho-
qatës së Ndihmës, tha: “Mbajtja e 
besëlidhjeve forcon, fuqizon dhe 
mbron. . . . Kohët e fundit takova 
një mikeshë të re të dashur. Ajo 
dëshmoi se, pasi kishte marrë inda-
umentin [dhurimin] e saj në tempull, 
u ndje e forcuar me fuqinë për t’iu 

Tiparet Hyjnore të Jezu Krishtit:  
I Fuqishëm dhe Plot Lavdi

bërë ballë tundimeve me të cilat 
kishte luftuar më parë.” 2

Nefi jep dëshmi për fuqinë besë-
lidhëse: “Unë, Nefi, vura re fuqinë e 
Qengjit të Perëndisë e cila zbriti . . . 
mbi njerëzit e besëlidhjes së Zotit, 
. . . dhe ata ishin armatosur me drej-
tësi dhe me fuqinë e Perëndisë në 
lavdi të madhe” (1 Nefi 14:14).

Shkrime të Shenjta Shtesë
Jeremia 51:15; Zbulesa 1:6; 
Jakobi [LiM] 4:6–7; Mosia 3:17

Nga Shkrimet e Shenjta
Duke qenë i mbushur me dhemb-

shuri të madhe për Martën dhe Mari-
en, Jezu Krishti e ngriti nga vdekja 
vëllanë e tyre, Llazarin, me anë të 
fuqisë së Perëndisë që Ai zotëronte.

Jezusi mbërriti në shtëpinë e 
Martës dhe Maries pasi Llazari kish-
te qenë në varr për katër ditë. Ata 
shkuan në varrin e Llazarit dhe Je-
zusi urdhëroi që guri që e mbulonte 
hyrjen të hiqej. Jezusi i tha Martës: 
“A nuk të thashë se po të besosh, 

do të shohësh lavdinë e Perëndi-
së?” Ai pastaj iu lut Perëndisë, Atit, 
dhe “thirri me zë të lartë: ‘Llazar, 
eja jashtë!’.

Atëherë i vdekuri doli, me du-
art e këmbët të lidhura me rripa 
pëlhure dhe me fytyrën të mbë-
shtjellë në një rizë.” (Shih Gjoni 
11:1–45.) Shpëtimtari e përdor 
fuqinë e Tij për të na shëlbuar 
e fuqizuar. Besimi ynë tek Ai do 
të rritet ndërsa kujtohemi se Ai 
është plot fuqi e lavdi.
SHËNIME
1. Shih M. Rasëll Ballard, “Kjo Është Vepra 

Ime dhe Lavdia Ime”, Liahona, maj 2013, 
f. 18.

2. Linda K. Burton, “Fuqia, Gëzimi dhe 
Dashuria e Mbajtjes së Besëlidhjeve”, 
Liahona, nëntor 2013, f. 111.
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Merreni Parasysh Këtë

Si na armatos fuqia e Perëndisë 
me fuqi e lavdi?

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


