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Profeti ynë i dashur, Presidenti Tomas S. Monson, 
dha mësim se “dashuria është pikërisht thelbi i 
ungjillit” 1.

Dashuria është aq e rëndësishme sa Jezusi e quajti atë 
“urdhërimi[n e] parë dhe [të] madhi[n]” dhe tha se çdo pje-
sëz tjetër e ligjit dhe e fjalëve të profetëve varet mbi të.2

Dashuria është shtysa kryesore për gjithçka që bëjmë në 
Kishë. Çdo program, çdo mbledhje, çdo veprim, pjesë e të 
cilit jemi si dishepuj të Jezu Krishtit, duhet të burojë nga ky 
tipar – sepse pa dashurinë hyjnore, “dashuri[në] e pastër 
[të] Krishtit”, ne nuk jemi asgjë.3

Pasi e kuptojmë këtë me mendjen dhe zemrën tonë, 
pasi e shpallim dashurinë tonë për Perëndinë dhe për 
bashkëqeniet tona – po pastaj çfarë?

A është e mjaftueshme të ndiejmë dhembshuri e dashuri 
për të tjerët? A e përmbush shpallja e dashurisë sonë për 
Perëndinë dhe për fqinjin tonë detyrimin tonë ndaj Tij?

Shëmbëlltyra e Dy Bijve
Në tempullin e Jerusalemit, krerët e priftërinjve dhe 

pleqtë e judenjve iu afruan Jezusit për ta zënë Atë me fjalët 
e Tij. Megjithatë, Shpëtimtari e ndryshoi situatën duke u 
treguar atyre një histori.

“Një njeri kishte dy bij”, e filloi Ai. Babai shkoi tek i pari 
dhe i kërkoi të punonte në vresht. Por i biri nuk pranoi. 
Më vonë ai bir “i penduar, shkoi”.

Babai pastaj shkoi te biri i dytë dhe i kërkoi të shkonte 

të punonte në vresht. Biri i dytë e siguroi se do të shkonte, 
por nuk shkoi kurrë.

Më pas, Shpëtimtari u kthye nga priftërinjtë e pleqtë dhe 
i pyeti: “Cili nga të dy e kreu vullnetin e të atit?”

Atyre iu desh ta pranonin se ishte biri i parë – ai që tha 
se nuk do të shkonte por që më vonë u pendua dhe shkoi 
të punonte në vresht.4

Shpëtimtari e përdori këtë histori për të theksuar një 
parim të rëndësishëm – ata që u binden urdhërimeve janë 
ata që e duan vërtet Perëndinë.

Mbase kjo është arsyeja përse Jezusi u kërkoi njerëzve 
që t’i dëgjonin dhe t’i zbatonin fjalët e farisenjve e skribëve 
por të mos e ndiqnin shembullin e tyre.5 Këta mësues të 
fesë nuk i bënin ato që thonin. Atyre iu pëlqente fort të 
flisnin për fenë, por për fat të keq ata nuk e rroknin dot 
thelbin e saj.

Veprimet dhe Shpëtimi Ynë
Në një nga mësimet e fundit të Shpëtimtarit për dishe-

pujt e Tij, Ai u foli atyre për gjykimin përfundimtar. Të 
ligjtë dhe të drejtët do të ndaheshin. Të mirët do të tra-
shëgonin jetën e përjetshme; të ligjtë do t’i dorëzoheshin 
ndëshkimit të përjetshëm.

Cili ishte ndryshimi midis dy grupeve?
Ata që e treguan në praktikë dashurinë e tyre nëpërmjet 

veprimit, u shpëtuan. Ata që nuk e bënë, u ndëshkuan.6 
Kthimi i vërtetë në besim tek ungjilli i Jezu Krishtit dhe te 
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vlerat e parimet e tij do të dëshmohet nga veprimet tona 
në jetën tonë të përditshme.

Në fund, thjesht shpallja e dashurisë për Perëndinë dhe 
bashkëqeniet nuk do të na kualifikojë ne për ekzaltim. 
Pasi, siç Jezusi dha mësim: “Jo çdo njeri që më thotë: ‘Zot, 
Zot’ do të hyjë në mbretërinë e qiejve; por do të hyjë ai 
që kryen vullnetin e Atit tim që është në qiej” 7.

Çfarë Vjen pas Dashurisë?
Përgjigjja për pyetjen “Pas dashurisë, po pastaj çfarë?” 

mund të jetë e thjeshtë dhe e drejtpërdrejtë. Nëse e duam 
vërtet Shpëtimtarin, ne i drejtojmë zemrat tona kundrejt Tij 
dhe më pas ecim në shtegun e dishepullimit. Kur e duam 
Perëndinë, ne do të përpiqemi t’i mbajmë urdhërimet e Tij.8

Nëse i duam vërtet bashkëqeniet tona, ne zgjatemi për 
të ndihmuar “të varfërit dhe nevojtarët, të sëmurët dhe të 
brengosurit” 9. Pasi ata që i bëjnë këto vepra vetëmohuese 
dhembshurie dhe shërbimi 10, madje ata janë dishepuj të 
Jezu Krishtit.

Kjo është ajo që vjen pas dashurisë.
Ky është thelbi i ungjillit të Jezu Krishtit.
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MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Presidenti Uhtdorf i përkufizon dishepujt e vërtetë 
të Jezu Krishtit si ata që e tregojnë dashurinë e tyre 
për Të dhe për të tjerët nëpërmjet veprimeve të tyre. 
Ai na mëson se, “nëse e duam vërtet Shpëtimtarin, 
ne i drejtojmë zemrat tona kundrejt Tij dhe më pas 
ecim në shtegun e dishepullimit”. Merreni parasysh t’i 
pyetni ata të cilëve u jepni mësim, se në çfarë mënyrash 
dashuria i ka shtyrë të ecin në shtegun e dishepullimit. 
Ju mund t’iu tregoni atyre edhe përvojat tuaja. Mund ta 
merrni parasysh t’i ftoni të luten për më shumë dashuri 
hyjnore dhe forcë për të vepruar nga dashuria.

RINIA
Mbajtja e Urdhërimeve dhe Dashuria 
për të Tjerët

Kur mendojmë për dashurinë, shpesh gjërat e para që na 
vijnë në mendje, janë filmat romantikë, çokollata dhe 

lulet. Por dashuria – dashuria e vërtetë – është shumë më e 
thellë dhe shumë më vetëmohuese se aq. Jezu Krishti jetoi 
për ne dhe vdiq për ne për shkak të dashurisë së Tij për ne. 
Në fakt, dy urdhërimet e mëdha janë ta duam Perëndinë 
dhe të duam gjithkënd tjetër (shih Mateu 22:36–40). Por si 
mund t’ua tregojmë të tjerëve që i duam?

Presidenti Uhtdorf tregon shëmbëlltyrën e Krishtit për 
dy bijtë, njëri që punon për babanë e tij dhe një tjetër 
që nuk punon. Shpëtimtari e thekson se vetëm biri që 
iu bind të atit, e donte me të vërtetë atë. Në mënyrë të 
ngjashme, kur u bindemi urdhërimeve të Perëndisë, ne 
tregojmë se e duam Atë dhe se duam të kthehemi tek Ai.

Por si e tregojmë ne se i duam gjithë të tjerët? Presi-
denti Uhtdorf e shpjegon edhe atë: “Nëse i duam vërtet 
bashkëqeniet tona, ne zgjatemi për të ndihmuar ‘të var-
fërit dhe nevojtarët, të sëmurët dhe të brengosurit’. Pasi 
ata që i bëjnë këto vepra vetëmohuese dhembshurie 
dhe shërbimi, madje ata janë dishepuj të Jezu Krishtit.”

Ndaj, herën tjetër që do ta shikoni prindin tuaj, një 
motër apo vëlla, ose një shok apo shoqe, mendoni t’u 
shërbeni atyre që ta tregoni që i keni për zemër. Kjo, 
jo vetëm që do t’i bëjë ata dhe ju të lumtur, por do ta 
lumturojë edhe Atin tuaj në Qiell.

FËMIJËT
Tregimi i Dashurisë

Jezusi tregoi një histori për një baba dhe dy bijtë e tij. 
Babai punonte në një vresht dhe u kërkoi dy bijve të 

tij që ta ndihmonin. Biri i parë tha jo në fillim, por pas-
taj shkoi të ndihmonte në vresht. Biri i dytë tha se do 
ta ndihmonte, por nuk e bëri kurrë. Jezusi dha mësim 
se biri i parë tregoi më shumë dashuri për babanë e tij 
duke qenë i bindur.

Aktroje këtë histori! Më pas, shkruaj ose vizato tri 
gjëra që mund të bësh për ta treguar dashurinë tënde 
për Atin Qiellor.
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Ati ynë Qiellor i krijoi familjet 
për të na ndihmuar t’i japim 

mësim parimet e sakta në një atmo-
sferë me dashuri. Presidenti Tomas 
S. Monson tha: “Bëjini fëmijës suaj 
një kompliment dhe përqafojeni; 
thojini: ‘Të dua’ më shpesh; shpre-
hini gjithmonë falënderimet tuaja. 
Mos lejoni kurrë që një problem 
që duhet zgjidhur, të bëhet më i 
rëndësishëm se një person që duhet 
ta doni.” 1

Suzan W. Taner, ish- presidentja 
e përgjithshme e Të Rejave, dha 
mësim: “Ati ynë në Qiell na jep 
shembullin e modelit që duhet të 
ndjekim. Ai na do, na mëson, është 
i duruar me ne dhe na e ka besuar 
lirinë tonë të zgjedhjes. . . . Ndo-
njëherë disiplina, që do të thotë 
‘të japësh mësim’, ngatërrohet me 
kritikën. Fëmijët – ashtu si njerëzit e 
të gjitha moshave – e përmirësojnë 
sjelljen më shumë nga dashuria dhe 
zemërdhënia sesa nga gjetja e fajit.” 2

“Nëse me besnikëri bëjmë lutje 
familjare, studim të shkrimeve 
të shenjta, mbrëmje familjare të 
shtëpisë, bekime të priftërisë dhe 

Prindërimi Është një Detyrë e Shenjtë

mbajtje të ditës së Shabatit”, tha 
Plaku Kuentin L. Kuk, i Kuorumit 
të Dymbëdhjetë Apostujve, “fëmijët 
tanë do [të] . . . jenë të përgatitur 
për një shtëpi të përjetshme në qiell, 
pavarësisht nga çfarë u ndodh atyre 
në një botë të vështirë.” 3

Shkrime të Shenjta Shtesë
1 Nefi 8:37; 3 Nefi 22:13;  
Doktrina e Besëlidhje 93:40; 121:41

Ngjarje Aktuale
“Disa vite më parë po lexoja 

gazetën kur një nga nipërit e mi të 
vegjël u ul pranë meje”, tha Pla-
ku Robert D. Hejls, i Kuorumit të 
Dymbëdhjetë Apostujve. “Ndërsa po 
lexoja, u gëzova tek dëgjoja zërin 
e tij të ëmbël të cicëronte në sfond. 
Përfytyroni habinë time kur, pak 
çaste më vonë, ai e shtyu veten mes 
meje dhe gazetës. Duke e marrë 
fytyrën time në duar dhe duke e 
shtypur hundën time me të vetën, 
pyeti: ‘Gjysh! A më dëgjon?’

. . . Të dëgjosh do të thotë të kup-
tosh zemrat e të rinjve tanë dhe t’u 
përqasesh atyre. Dhe t’u përqasesh 

atyre do të thotë jo thjesht të 
bisedosh me ta, por edhe të bëni 
gjëra së bashku. . . .

Ne duhet të planifikojmë 
dhe përfitojmë nga çastet 
mësimdhënëse. . . .

. . . Sa më shumë jetoj, aq 
më shumë e pranoj se çastet 
mësimdhënëse në rininë time, 
veçanërisht ato që m’u dhanë nga 
prindërit e mi, i kanë dhënë for-
më jetës sime dhe më kanë bërë 
ai që jam.” 4
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Studiojeni këtë material me lutje dhe kërkoni frymëzim për të ditur se çfarë të thoni. 
Si do ta rritë besimin tuaj në Perëndi dhe si do t’i bekojë ato, për të cilat kujdeseni 
nëpërmjet vizitës mësimore, të kuptuarit e dokumentit “Familja: Një Proklamatë drejtuar 
Botës”? Për më tepër informacion, shkoni te reliefsociety. lds. org.

Besim, Familje, Ndihmë

Merreni Parasysh Këtë
Pse ungjilli jepet mësim më 
së miri me anë të gjuhës dhe 
shembullit të dashurisë?


