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Prej të gjitha dhuratave që Ati ynë i dashur Qiellor 
u ka dhënë fëmijëve të Tij, më e madhja është jeta 
e përjetshme (shih DeB 14:7). Ajo dhuratë është 

që të jetojmë në praninë e Perëndisë, Atit, dhe Birit të Tij 
të Dashur përgjithmonë në familje. Vetëm te më e larta 
prej mbretërive të Perëndisë, te çelestialja, do të vazhdojnë 
lidhjet e dashura të jetës familjare.

Të gjithë ne shpresojmë për gëzimin e të jetuarit në famil-
je të dashura. Për disa prej nesh, është një ndjenjë që nuk e 
kemi përjetuar – një ndjenjë që e dimë se është e mundur, 
por nuk e kemi pasur ende. Ne mund ta kemi parë atë në 
jetën e të tjerëve. Për të tjerë prej nesh, dashuria familjare 
është dukur më e vërtetë dhe më e çmuar kur vdekja na 
ka ndarë nga një fëmijë, një nënë, një baba, një vëlla, një 
motër, ose një gjysh/e i/e përzemërt dhe i/e dashur.

Ne të gjithë e kemi ndier shpresën se një ditë mund 
ta ndiejmë sërish ngrohtësinë e dashur të atij pjesëtari të 
familjes që e kemi dashur kaq shumë dhe tani vuajmë 
për ta përqafuar përsëri.

Ati ynë i dashur Qiellor i njeh zemrat tona. Qëllimi i Tij 
është të na japë lumturi (shih 2 Nefi 2:25). Dhe kështu Ai na 
dha dhuratën e Birit të Tij për ta bërë të mundur gëzimin e 
lidhjeve familjare që vazhdojnë përgjithmonë. Ngaqë Shpë-
timtari i këputi lidhjet e vdekjes, ne do të ringjallemi. Ngaqë 
Ai shleu për mëkatet tona, ne mundemi, me anë të besimit 
dhe pendimit tonë, të bëhemi të denjë për mbretërinë çeles-
tiale, ku familjet lidhen së bashku në dashuri përgjithmonë.

Shpëtimtari e dërgoi Profetin Elija te Jozef Smithi për 
të rivendosur çelësat e priftërisë (shih DeB 110). Me ata 
çelësa erdhi fuqia vulosëse, duke ofruar dhuratën më të 
madhe të Perëndisë për fëmijët e Tij – jetën e përjetshme 
në familje të lidhura së bashku përgjithmonë.

Është një ofertë që mund ta pretendojë çdo fëmijë i Pe-
rëndisë që vjen në botë. Një e treta e fëmijëve të Tij shpirtë-
rorë nuk e pranuan ofertën e Tij në botën e shpirtrave. Prej 
mungesës së besimit të mjaftueshëm dhe më pas kryengrit-
jes së hapur, ata zgjodhën të mos e njohin kurrë gëzimin 
e dhuratës së Atit Qiellor për familjet e përjetshme.

Për ata prej nesh që e kaluan provimin vendimtar në bo-
tën paratokësore të shpirtrave dhe u kualifikuan kështu për 
të marrë dhuratën e trupave të vdekshëm, zgjedhja e mreku-
llueshme për jetën e përjetshme na takon përsëri neve. Nëse 
bekohemi për ta gjetur ungjillin e rivendosur, ne mund të 
zgjedhim t’i bëjmë e t’i mbajmë besëlidhjet me Perëndinë, që 
na kualifikojnë për jetën e përjetshme. Teksa durojmë me atë 
besnikëri, Fryma e Shenjtë do ta vërtetojë shpresën dhe si-
gurinë tonë se jemi në shtegun drejt jetës së përjetshme, për 
të jetuar në familje përgjithmonë në mbretërinë çelestiale.

Për disa, ai gëzim i përjetshëm mund të duket si një 
shpresë e mekur apo madje që po venitet. Prindërit, fëmi-
jët, vëllezërit dhe motrat mund të kenë bërë zgjedhje që 
duket se i shkualifikojnë nga jeta e përjetshme. Ju mundet 
madje të pyetni veten a keni qenë ende të kualifikuar në-
përmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit.
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Njëherë, një profet i Perëndisë më dha një këshillë që 
më jep paqe. Isha i shqetësuar se zgjedhjet e të tjerëve 
mund ta bënin të pamundur që familja jonë të ishte bash-
kë përgjithmonë. Ai tha: “Po shqetësohesh për problemin 
e gabuar. Ti thjesht jeto i denjë për mbretërinë çelestiale 
dhe situata në familje do të jetë më e mrekullueshme nga 
sa mund të përfytyrosh.”

Të gjithëve atyre, përvojat vetjake të të cilëve apo marte-
sa dhe fëmijët e të cilëve – apo mungesa e tyre – hedhin 
një hije mbi shpresat e tyre, u ofroj dëshminë time: Ati 
Qiellor ju njeh dhe ju do si fëmija i Tij shpirtëror. Ndërko-
hë që ishit me Të dhe Birin e Tij të Dashur përpara kësaj 
jete, Ata e vunë në zemrën tuaj shpresën që keni për jetën 
e përjetshme. Me fuqinë e Shlyerjes së Jezu Krishtit që 
funksionon dhe me Shpirtin e Shenjtë që ju udhërrëfen, 
ju mund ta ndieni tani dhe do ta ndieni në botën që do të 
vijë, dashurinë familjare që Ati juaj dhe Biri i Tij i Dashur 
dëshirojnë kaq shumë që ju të merrni.

Unë dëshmoj se, teksa jetoni të denjë për mbretërinë 
çelestiale, premtimi profetik se “rregullimet në familje do 
të jenë më të mrekullueshme nga sa mund të përfytyro[ni]” 
do të jetë juaji.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Merreni parasysh ta filloni duke u treguar atyre të 
cilëve u jepni mësim, për një çast kur ju ishit mirënjohës 
për shpresën për familje të përjetshme. Ftojini ata të për-
siatin çaste kur kanë ndier mirënjohje për familjet e për-
jetshme. Pyetini a do të donin t’i tregonin. Më pas mund 
t’i ftoni ata të mendojnë mënyra për t’u përmirësuar e 
për të jetuar më denjësisht për mbretërinë çelestiale, në 
mënyrë që premtimi profetik për “rregullimet në familje 
. . . më të mrekullueshme nga sa mund të përfytyro[ni]” 
të jetë i tyri.

RINIA
Përhapja e Lumturisë së Përjetshme

Një nga gjërat më të mira rreth ungjillit është njo-
huria për planin e shpëtimit. Ne kemi mundësinë e 

hatashme për të qenë me familjen tonë për përjetësinë. 
Ajo njohuri na ndihmon të kemi shpresë kurdoherë që 
ndihemi të mbingarkuar nga bota. Presidenti Ajring 
jep mësim: “Ati ynë i dashur Qiellor i njeh zemrat tona. 

Qëllimi i Tij është të na japë lumturi (shih 2 Nefi 2:25). 
Dhe kështu Ai na dha dhuratën e Birit të Tij për ta bërë 
të mundur gëzimin e lidhjeve familjare që vazhdojnë 
përgjithmonë. . . . Është një ofertë që mund ta preten-
dojë çdo fëmijë i Perëndisë që vjen në botë.”

Ai bekim gjen zbatim për ata prej nesh që në këtë çast 
janë gjallë dhe për ata që kanë ndërruar jetë – por vetëm 
nëpërmjet ndihmës sonë. Paraardhësit tanë janë në botën 
e shpirtrave në këtë çast, duke pritur që ne t’i përgatitim 
emrat e tyre që të kryhen ordinancat e tempullit në emër 
të tyre. Por nganjëherë mund të jetë e vështirë ta bëjmë 
punën për ta. Mund të jemi tepër të zënë, ose mund të 
jemi tepër larg një tempulli për të shkuar shumë shpesh.

Fatmirësisht, ka mënyra të tjera në të cilat mund t’i 
ndihmojmë paraardhësit tanë, si duke bërë punë për 
historinë familjare, duke bërë indeksim apo duke u kuj-
desur [për motrat e vëllezërit] në vend të prindërve tanë 
ndërkohë që ata shkojnë në tempull. Duke ndihmuar, 
ne i shërbejmë Zotit dhe u sjellim shpresën për familje 
të përjetshme atyre që janë në anën tjetër të velit.

FËMIJËT
Familjet Janë Përgjithmonë

Për shkak të Shlyerjes së Jezu Krishtit dhe rivendos-
jes së çelësave të priftërisë, ne mund të jetojmë me 

familjet tona përgjithmonë! Çfarë të pëlqen më shumë 
te familja jote? Ndiqi këto udhëzime për ta bërë këtë 
zinxhir letre për të festuar për familjen tënde.

1. Palose dy herë për gjysmë një fletë letre që të kesh  
një rrip të gjatë.

2. Vizato një njeri me duar që zgjaten drejt skajeve të 
palosura.

3. Prite me gërshërë personin. Mos e prit aty ku duart  
i prekin skajet e palosura.

4. Hape që të mos paloset më. Shkruaj ose vizato diçka  
që të pëlqen shumë te çdo pjesëtar i familjes.

5. Ngjit zinxhirë të shumëfishtë së bashku po të kesh  
një familje të madhe!
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“Bashkëshorti dhe bashkëshortja 
kanë një përgjegjësi solemne 

të duan dhe të kujdesen për njëri- 
tjetrin dhe për fëmijët e tyre.” 1 
“Shtëpia duhet të jetë laboratori 
i Perëndisë për dashurinë dhe 
shërbimin”, tha Presidenti Rasëll M. 
Nelson, President i Kuorumit të 
Dymbëdhjetë Apostujve.

“Ati ynë në Qiell dëshiron që 
bashkëshortët dhe bashkëshortet  
të jenë besnikë ndaj njëri- tjetrit  
dhe t’i vlerësojnë dhe trajtojnë fëmi-
jët e tyre si një trashëgimi që vjen 
nga Zoti.” 2

Në Librin e Mormonit, Jakobi tha 
se dashuria që bashkëshortët kishin 
për bashkëshortet e tyre, dashuria 
që bashkëshortet kishin për bashkë-
shortët e tyre dhe dashuria që të dy 
kishin për fëmijët e tyre ishte mes 
arsyeve pse lamanitët në një pikë 
qenë më të drejtë se nefitët (shih 
Jakobi [LiM] 3:7).

Një nga mënyrat më të mira për 
ta ftuar dashurinë dhe harmoninë 
në shtëpitë tona është duke u folur 
me dashamirësi pjesëtarëve tanë 

T’i Ushqejmë Familjet Shpirtërisht  
së Bashku

të familjes. E folura me dashami-
rësi sjell Frymën e Shenjtë. Motra 
Linda K. Barton, presidente e për-
gjithshme e Shoqatës së Ndihmës, 
na kërkoi të merrnim parasysh: “Sa 
shpesh qëllimisht ‘i flasim fjalë të 
mira njëri- tjetrit’?” 3

Shkrime të Shenjta Shtesë
Romakëve 12:10; Mosia 4:15;  
Doktrina e Besëlidhje 25:5

Ngjarje Aktuale
Plaku D. Tod Kristoferson, i Ku-

orumit të Dymbëdhjetë Apostujve, 
tregoi një përvojë nga fëmijëria 
që ia nguliti atij fort rëndësinë e 
një familjeje të dashur. Kur ai dhe 
vëllezërit e tij ishin të vegjël, nëna 
e tij bëri një ndërhyrje kirurgjikale 
rrënjësore prej kancerit që i shkak-
tonte shumë dhembje kur përdorte 
krahun e djathtë. Në një familje 
djemsh, kishte shumë për të heku-
rosur, por teksa nëna e tij hekuroste, 
ajo shpesh ndalonte dhe shkonte në 
dhomën e gjumit për të qarë derisa 
dhembja të qetësohej.

Kur i ati i Plakut Kristoferson 
e kuptoi se çfarë po ndodhte, ai 
fshehurazi nuk hëngri drekë për 
pothuajse një vit që të ruante para 
të mjaftueshme për të blerë një 
pajisje që e bënte hekurosjen më të 
lehtë. Prej dashurisë për gruan e tij, 
ai u dha djemve të tij një shembull 
të ushqyerjes shpirtërore brenda 
familjes. Për këtë ndërveprim të 
dhimbsur, Plaku Kristoferson tha: 
“Nuk isha në dijeni për sakrificën 
dhe njëkohësisht aktin e dashurisë 
së babait tim për nënën time në atë 
kohë, por tani që e di, i them vetes: 
‘Ja, ky është burrë i vërtetë’.” 4
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Besim, Familje, Ndihmë

Merreni Parasysh Këtë
Si e fton Shpirtin në shtëpitë 
tona dashuria dhe përkujdesja 
për njëri- tjetrin?


