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Të gjithë ne dëshirojmë lumturi për ata që duam, 
dhe dëshirojmë sa më pak dhembje që të jetë e 
mundur për ta. Kur i lexojmë tregimet e lumturi-

së – dhe të dhembjes – në Librin e Mormonit, zemrat tona 
tronditen teksa mendojmë për njerëzit tanë të dashur. Ja 
ku është një tregim i vërtetë për një kohë lumturie:

“Dhe ndodhi që nuk pati grindje në tokë, për shkak të 
dashurisë së Perëndisë që jetonte në zemrat e njerëzve.

Dhe nuk pati zili, as luftime, as trazira, as lavirësi, as 
gënjeshtra, as vrasje, as ndonjë lloj ndyrësie; dhe me siguri 
nuk mund të kishte një popull më të lumtur mes gjithë 
njerëzve të krijuar nga dora e Perëndisë.”

Pastaj lexojmë:
“Dhe sa të bekuar ishin ata! Pasi Zoti i bekoi në të gjitha 

veprimet e tyre; po, madje, ata qenë të bekuar dhe përpa-
ruan derisa kaluan njëqind e dhjetë vjet; dhe brezi i parë 
pas Krishtit kishte vdekur dhe nuk kishte grindje në gjithë 
vendin” (4 Nefi 1:15–16, 18).

Dishepujt e dashur të Krishtit luten dhe punojnë për një 
bekim të tillë për të tjerët dhe për vetveten. Nga tregimet 
në Librin e Mormonit dhe, për shumë prej nesh, nga vetë 
përvoja jonë, ne e dimë se dhurata e lumturisë është e 
arritshme. Ne e dimë se shtegu drejt lumturisë është i 
shenjuar qartë. Ne e dimë edhe se ruajtja e lumturisë nuk 
është e lehtë, përveç nëse, ashtu si te nefitët pas vizitës së 
Shpëtimtarit, “dashuri[a e] Perëndisë” jeton në zemrat tona.

Ajo dashuri ishte në zemrat e nefitëve sepse ata e 

mbajtën ligjin që e bënte atë të mundur. Një përmbledhje  
e atij ligji gjendet në lutjet e sakramentit, e cila fillon me 
një përgjërim të ndier ndaj Atit tonë të dashur Qiellor. Ne 
lutemi me një zemër të mbushur me besim në Të dhe 
me një dashuri të thellë për Shpëtimtarin tonë vetjak. Ne 
zotohemi me qëllim të vërtetë që ta marrim mbi vete emrin 
e Tij, ta kujtojmë Atë dhe t’u bindemi të gjitha urdhërimeve 
të Tij. Së fundi, ne ushtrojmë besim se Fryma e Shenjtë, 
anëtari i tretë i Kreut- Perëndi, të mund të jetë gjithnjë me 
ne, duke u dëshmuar zemrave tona për Atin dhe Birin e Tij 
të Dashur. (Shih DeB 20:77, 79.)

Me shoqërimin e Frymës së Shenjtë, zemrat tona mund 
të ndryshojnë në mënyrë të tillë që ne e dëshirojmë dhe e 
mirëpresim dashurinë e Atit tonë Qiellor dhe të Zotit Jezu 
Krisht. Mënyra për ta futur dashurinë për Perëndinë në 
zemrat tona është e thjeshtë, ashtu sikurse është ta humba-
sësh ndjenjën e asaj dashurie në zemrat tona. Për shem-
bull, dikush mund të zgjedhë t’i lutet më rrallë Atit Qiellor 
ose të mos paguajë një të dhjetë të plotë apo të ndalojë së 
ushqyeri me bollëk me fjalën e Perëndisë ose t’i shpërfillë 
të varfrit e nevojtarët.

Çdo zgjedhje për të mos i mbajtur urdhërimet e Zotit 
mund të shkaktojë që Shpirti të tërhiqet jashtë nga zemrat 
tona. Me atë humbje, lumturia pakësohet.

Lumturia që dëshirojmë për njerëzit tanë të dashur, varet 
nga zgjedhjet e tyre. Sado ta duam një fëmijë, një kërkues 
apo sado t’i duam miqtë tanë, ne nuk mund t’i detyrojmë 
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ata t’i mbajnë urdhërimet në mënyrë që ata të kualifikohen 
që Fryma e Shenjtë t’ua prekë e ndryshojë zemrat.

Ndaj, ndihma më e mirë që mund të japim, është çfarëdo 
që i shtyn ata që duam, që të kenë kujdes për vetë zgjedhjet 
e tyre. Alma e bëri atë me një ftesë që ju mund ta ofroni:

“Të përuleni para Zotit dhe të thërrisni në emrin e tij të 
shenjtë dhe të jeni vigjilentë, dhe të luteni vazhdimisht, që ju 
të mos tundoheni mbi atë që mund të duroni dhe kështu të 
udhëhiqeni nga Shpirti i Shenjtë, të bëheni të përulur, të bin-
dur, të nënshtruar, të durueshëm, plot dashuri dhe keqardhje;

Të keni besim në Zotin, duke patur shpresë se do të fi-
toni jetë të përjetshme; duke patur gjithnjë në zemrat tuaja 
dashurinë e Perëndisë, që të ngriheni në ditën e fundit dhe 
të hyni në prehjen e tij” (Alma 13:28–29).

Unë lutem që ata që ju doni, të mund ta pranojnë një 
ftesë të frymëzuar për të zgjedhur shtegun drejt lumturisë 
së përhershme.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Presidenti Ajring na mëson se lumturia që ndiejmë 
në jetë, varet nga vendimet që marrim. Ndërsa e disku-
toni këtë mesazh, merreni parasysh të përqendroheni 
te gjërat që Presidenti Ajring përmend që ne mund të 
zgjedhim të bëjmë (të tilla si të lutemi, të punojmë, të 
ushtrojmë besim dhe të zotohemi me qëllim të vërtetë) 
që na çojnë drejt atij shtegu të lumturisë. Mund t’i ftoni 
ata të cilëve u jepni mësim, që të hedhin në letër dy 
ose tri veprime të cilat do të dëshironin të ndërmerrnin, 
që mund t’i drejtojnë më mirë për në “shtegu[n] drejt 
lumturisë së përjetshme”.

RINIA
Veprimet Që Çojnë Drejt Lumturisë

Presidenti Ajring na mëson se “lumturia që dë-
shirojmë për njerëzit tanë të dashur, varet nga 

zgjedhjet e tyre”.

Mund të lexoni rreth efektit që mund të kenë 
zgjedhjet, nga shembujt e Nefit, Lamanit dhe Lemuelit. 
Lamani dhe Lemueli murmuritën dhe nuk dëshironin t’i 
mbanin urdhërimet (shih 1 Nefi 2:12). Si rrjedhojë, ata 
dhe pasardhësit e tyre u mallkuan dhe u dëbuan nga 
prania e Zotit (shih 2 Nefi 5:20–24). Nefi zgjodhi t’u bin-
dej urdhërimeve (shih 1 Nefi 3:7) dhe, për shkak të asaj, 
ai dhe populli i tij “jetua[n] sipas mënyrës së lumturisë” 
(2 Nefi 5:27).

Ju mund të zgjidhni të jeni të drejtë dhe të jeni të 
lumtur. Por njerëzit rreth jush ndoshta prapëseprapë 
do të bëjnë zgjedhje të gabuara që çojnë drejt mjerimit 
ose parehatisë. Ndërkohë që ato vendime u takojnë aty-
re t’i marrin, shembulli juaj mund të ndikojë për mirë 
te zgjedhjet e tyre. Si mund t’u sjellin lumturi të tjerëve 
zgjedhjet tuaja? Diskutoni me familjen tuaj për mëny-
ra të ndryshme në të cilat mund të ndikoni në mënyrë 
pozitive ndaj atyre që ju rrethojnë, dhe t’i ndihmoni ata 
të ndiejnë lumturi.

FËMIJËT
Sfida e Mirësjelljes

Kur Jezusi vizitoi njerëzit në kontinentin amerikan, 
Ai u mësoi atyre ta donin njëri- tjetrin dhe të ishin 

të sjellshëm. Çfarë mund të bëni ju që të ndiqni Jezusin 
dhe t’i doni të tjerët? Ja ku janë disa ide. Shenjojeni si 
të mbaruar çdo sfidë ndërsa e kryeni.

□ Mund të përqafoj dikë që është i trishtuar.
□ Mund t’i shërbej dikujt në fshehtësi.
□ Mund të lexoj ose shikoj një bisedë konference  

rreth të qenit i sjellshëm.
□ Mund të këndoj një këngë të Fillores për  

familjen time.
□ Mund t’i buzëqesh dikujt që duket i vetmuar.
□ Unë mund _________________________________________.
□ Unë mund _________________________________________.
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Për mbledhjen e përgjithshme të 
Shoqatës së Ndihmës në vitin 

1995, kur Presidenti Gordon B. 
Hinkli (1910–2008) e lexoi për herë 
të parë proklamatën “Familja: Një 
Proklamatë drejtuar Botës”, Boni L. 
Oskarson, presidentja e përgjith-
shme e Të Rejave, tha: “Ne ishim 
mirënjohëse dhe e vlerësuam qar-
tësinë, thjeshtësinë dhe të vërtetat 
e këtij dokumenti të frymëzuar nga 
zbulesa. . . . Proklamata mbi famil-
jen është bërë standardi ynë për gjy-
kimin e filozofive të botës dhe unë 
dëshmoj se parimet e parashtruara 
. . . janë po aq të vërteta sot saç 
ishin kur na u dhanë nga një profet 
i Perëndisë afro 20 vjet më parë.” 1

“Nga proklamata për familjen”, 
shton Karol M. Stivens, këshilltarja e 
parë në presidencën e përgjithshme 
të Shoqatës së Ndihmës, “ne mësoj-
më: ‘Në mbretërinë paratokësore, 
bijtë dhe bijat shpirtërore e njihnin 
dhe e adhuronin Perëndinë si Atin 
e tyre të Amshuar’ 2 . . .

. . . Secila prej nesh bën pjesë në 
një familje të Perëndisë dhe është 
e nevojshme në atë familje.” 3

Familja: Një Proklamatë  
drejtuar Botës

Ne jetojmë në një kohë kur prin-
dërit duhet t’i mbrojnë shtëpitë dhe 
familjet e tyre. “Familja: Një Prok-
lamatë drejtuar Botës” mund të na 
drejtojë.

Shkrime të Shenjta Shtesë
Mosia 8:16–17;  
Doktrina e Besëlidhje 1:38

Ngjarje Aktuale
“Li Mei Çen Ho nga Lagjja e 

Tretë e Tao Juanit, në Kunjin e Tao 
Juanit në Tajvan, tha se proklamata 
i ka mësuar asaj se marrëdhëniet 
familjare ndihmojnë në zhvillimin 
e karakteristikave hyjnore të tilla si 
besimi, durimi dhe dashuria. ‘Kur 
përpiqem ta përmirësoj veten sipas 
proklamatës, mund të përjetoj lum-
turi të vërtetë’, tha ajo.” 4

Barbara Tompson, e cila ishte e 
pranishme kur proklamata u le-
xua për herë të parë dhe më vonë 
shërbeu si këshilltare në presiden-
cën e përgjithshme të Shoqatës së 
Ndihmës, tha: “Mendova për një çast 
se [proklamata e familjes] nuk më 
përkiste shumë mua në të vërtetë, 

duke qenë se nuk isha e martuar 
dhe nuk kisha fëmijë. Por pothu-
ajse po aq shpejt mendova: ‘Por 
njëmend më përket mua. Unë 
jam pjesëtare e një familjeje. Jam 
një bijë, një motër, një emtë, një 
kushërirë, një mbesë. . . . Madje 
edhe po të isha pjesëtarja e vetme 
e gjallë e familjes sime, prapëse-
prapë jam ende një pjesëtare e 
familjes së Perëndisë.’” 5
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Studiojeni këtë material me lutje dhe kërkoni të dini se çfarë të tregoni. Në ç’mënyrë të 
kuptuarit e doktrinës së familjes do t’i bekojë ato për të cilat kujdeseni nëpërmjet vizitës 
mësimore? Për më tepër informacion, shkoni te reliefsociety.lds.org.

Besim, Familje, Ndihmë

Merreni Parasysh Këtë
Si është “Familja: Një Proklamatë 
drejtuar Botës” një dokument 
për kohën tonë?


