
I FAMILJES

L I B R I  U D H Ë Z U E S



Botuar nga
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Solt Lejk Siti, Juta

I FAMILJES

L I B R I  U D H Ë Z U E S



©1992, 1999, 2001, 2006 nga Intellectual Reserve, Inc.
Të gjitha të drejtat rezervohen

Printed in Germany

Aprovimi në gjuhën angleze: 2/06
Aprovimi për përkthim: 2/06
Përkthimi i Family Guidebook

Albanian  31180 101



Përmbajtja

“Familja: Një Proklamatë Drejtuar Botës” iv

Organizimi dhe Qëllimi i Familjes 1

Mësimdhënia e Ungjillit në Shtëpi 4

Përmbushja e Përgjegjësive Familjare 12

Trajnimi i Udhëheqësve 15

Mbajtja e Shërbimeve të Adhurimit në Shtëpi 

(Për Familje në Zona të Izoluara) 16

Ordinancat dhe Bekimet e Priftërisë 18

Marrja e Materialeve të Kishës dhe Gjetja e Vendndodhjes 

së Informacionit mbi Historinë Familjare 26



Më 1995, Presidencia e Parë dhe Kuorumi i të Dymbëdhjetë Apostujve botoi

“Familja: Një Proklamatë Drejtuar Botës.” Kjo proklamatë është një deklaratë

dhe ripohim i doktrinave dhe praktikave që profetët kanë theksuar vazhdimisht

gjatë historisë së Kishës. Ajo përmban parime që janë jetësore për lumturinë dhe

mirëqenien e çdo familjeje. Anëtarët e familjes duhet ta studiojnë proklamatën

dhe duhet të jetojnë sipas moralit të saj.

“Familja: Një Proklamatë Drejtuar Botës”

“Ne, Presidencia e Parë dhe Këshilli i

të Dymbëdhjetë Apostujve të Kishës

së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të

Ditëve të Mëvonshme, solemnisht

shpallim se martesa midis një burri

dhe një gruaje shugurohet nga

Perëndia dhe se familja është thelbë-

sore në planin e Krijuesit për destina-

cionin e përjetshëm të fëmijëve të Tij.

Të gjitha qeniet njerëzore—meshkuj

dhe femra—janë krijuar sipas shë-

mbëlltyrës së Perëndisë. Secili është

një bir ose një bijë shpirtërore e dashur

e prindërve qiellorë dhe, si i tillë, secili

ka një natyrë dhe destinacion hyjnor.

Gjinia është një karakteristikë thelbë-

sore e identitetit dhe qëllimit indivi-

dual të jetës para lindjes, të jetës së

vdekshme dhe asaj të përjetshme.

Në mbretërinë paratokësore, bijtë

dhe bijat shpirtërore e njihnin dhe e

adhuronin Perëndinë si Atin e tyre të

Amshuar dhe e pranuan planin e Tij,

me anë të të cilit fëmijët e Tij mund të

merrnin një trup fizik, mund të fitonin

përvojë tokësore për të përparuar drejt

përsosjes dhe së fundi, mund të arri-

nin destinacionin hyjnor të tij ose të

saj si një trashëgimtar i jetës së përjet-

shme. Plani hyjnor i lumturisë bën të

iv

mundur që marrëdhëniet familjare të

vazhdojnë përtej varrit. Ordinancat

dhe besëlidhjet e shenjta, që janë në

dispozicion në tempujt e shenjtë, bëjnë

të mundur që individët të kthehen në

praninë e Perëndisë dhe që familjet të

bashkohen përjetësisht.

Urdhërimi i parë, që Perëndia i dha

Adamit dhe Evës, ishte rreth potencia-

lit të tyre si burrë e grua për të qenë

prindër. Ne deklarojmë se urdhërimi

i Perëndisë për fëmijët e Tij që të shu-

mohen dhe të mbushin tokën, mbetet

i vlefshëm. Ne më tej deklarojmë se

Perëndia ka urdhëruar, që fuqitë e

shenjta të krijimit të jetës duhet të për-

doren vetëm midis burrit dhe gruas,

ligjërisht të martuar si bashkëshort

e bashkëshorte.

Ne deklarojmë se mënyra me anë të

së cilës krijohet jeta e vdekshme është

caktuar dhe drejtuar nga Perëndia. Ne

pohojmë shenjtërinë e jetës dhe rëndë-

sinë e saj në planin e përjetshëm të

Perëndisë.

Bashkëshorti dhe bashkëshortja kanë

një përgjegjësi solemne të duan dhe të

kujdesen për njëri-tjetrin dhe për fëmi-

jët e tyre. ‘Bijtë janë një trashëgimi që
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vjen nga Zoti’ (Ps. 127:3). Prindërit

kanë një detyrë të shenjtë për të rritur

fëmijët e tyre me dashuri dhe drejtësi,

për të plotësuar nevojat e tyre fizike

dhe shpirtërore, për t’i mësuar ata ta

duan dhe t’i shërbejnë njëri-tjetrit, për

të zbatuar urdhërimet e Perëndisë

dhe për të qenë qytetarë që u binden

ligjeve kudo që jetojnë. Bashkëshortët

dhe bashkëshortet, nënat dhe etërit,

do të mbahen përgjegjës përpara

Perëndisë për plotësimin e këtyre

detyrimeve.

Familja shugurohet nga Perëndia.

Martesa midis burrit dhe gruas është

thelbësore në planin e Tij të përjet-

shëm. Fëmijët kanë të drejtën të linden

nga prindër brenda lidhjeve të marte-

sës dhe të rriten nga një atë dhe një

nënë të cilët i nderojnë me besnikëri të

plotë besëlidhjet e martesës. Lumturia

në jetën familjare është e mundur të

arrihet më mirë kur bazohet në mësi-

met e Zotit Jezu Krisht. Martesat dhe

familjet e suksesshme ngrihen dhe

ruhen me parimet e besimit, lutjes,

pendimit, faljes, respektit, dashurisë,

dhembshurisë, punës dhe aktiviteteve

të shëndosha argëtuese. Nëpërmjet

planit hyjnor, etërit duhet të kryesojnë

familjet e tyre me dashuri e drejtësi

dhe janë përgjegjës për të siguruar gjë-

rat e nevojshme për jetën dhe mbroj-

tjen për familjet e tyre. Nënat janë

kryesisht përgjegjëse për edukimin e

fëmijëve të tyre. Në këto përgjegjësi të

shenjta, etërit dhe nënat kanë detyrim

të ndihmojnë njëri-tjetrin si partnerë

të barabartë. Paaftësia, vdekja ose rre-

thana të tjera mund të bëjnë të nevoj-

shme përshtatjen ose ndryshimin e

këtyre roleve. Të afërm të tjerë duhet

të ndihmojnë kur është e nevojshme.

Ne paralajmërojmë se individët që

shkelin besëlidhjet e dëlirësisë, që

abuzojnë me bashkëshorten ose fëmi-

jët, apo që dështojnë në përmbushjen

e përgjegjësive të tyre familjare, do të

qëndrojnë një ditë përgjegjës përpara

Perëndisë. Për më tepër, ne paralajmë-

rojmë se shpërbërja e familjes do të

sjellë mbi individët, komunitetet dhe

kombet fatkeqësitë e parashikuara

nga profetët e lashtë dhe modernë.

Ne u bëjmë thirrje qytetarëve dhe

zyrtarëve të përgjegjshëm të qeverive

kudo që janë të nxisin ato masa të

krijuara për të ruajtur dhe forcuar

familjen, si njësia themelore e shoqë-

risë (Liahona, tetor 2004, 49).





Organizimi

Familja është e shenjtë në Kishën e

Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve

të Mëvonshme dhe është njësia më e

rëndësishme shoqërore në kohë dhe

përjetësi. Perëndia ka krijuar familje

për t’u sjellë lumturi fëmijëve të Tij, për

t’i lejuar ata të mësojnë parime të sakta

Organizimi dhe Qëllimi i Familjes
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në një mjedis të dashur dhe për t’i për-

gatitur ata për jetën e përjetshme.

Shtëpia është vendi më i mirë për të

dhënë mësim, për të mësuar dhe për të

zbatuar parimet e ungjillit. Është vendi

ku individët mësojnë të sigurojnë ush-

qimin, veshjen, strehimin dhe nevoja

të tjera të dobishme. Babai dhe nëna,

si partnerë të barabartë, duhet të ndi-

hmojnë çdo anëtar të familjes:

• Të kërkojë të vërtetën dhe të rrisë

besimin në Perëndi.

• Të pendohet për mëkatet, të pagë-

zohet për shlyerjen e mëkateve,

të bëhet anëtar i Kishës së Jezu

Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve

të Mëvonshme dhe të marrë

Frymën e Shenjtë.
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• T’i bindet urdhërimeve të Perëndisë,

të studiojë me zell shkrimet e

shenjta, të ofrojë lutje personale

ditore dhe t’u shërbejë të tjerëve.

• Të ndajë ungjillin me të tjerët.

• Të marrë indaumentin dhe të

martohet në tempull me një

shok/shoqe të denjë për përjetësi,

të krijojë një shtëpi të lumtur për

familjen dhe të mbështetë familjen

me dashuri dhe sakrificë.

• Të kërkojë informacion rreth para-

ardhësve të vdekur dhe të kryejë

ordinancat e tempullit për ata.

• Të sigurojë ushqimin e kërkuar për

shëndetin shpirtëror, shoqëror, fizik

dhe emocional.

Babai kryeson familjen dhe është për-

gjegjës për të mësuar fëmijët dhe për të

siguruar nevojat e jetës për familjen.

Një baba i denjë dhe i përshtatshëm në

Kishë ka mundësinë për të mbajtur pri-

ftërinë, e cila është fuqia dhe autoriteti

për të vepruar në emrin e Perëndisë.

Me këtë fuqi dhe autoritet, babai bëhet

udhëheqësi i priftërisë i familjes së tij.

Ai udhëheq familjen e tij në përgatitjen

për t’u kthyer në praninë e Atit tonë

Qiellor. Bashkëshortja e tij është shoqja,

partnerja dhe këshilltarja më e rëndësi-

shme e tij. Bashkëshorti dhe bashkë-

shortja duhet të këshillohen së bashku

për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë

me familjen dhe shtëpinë.

Babai duhet të sigurojë nevojat shpir-

tërore të familjes së tij. Ai duhet të kuj-

deset që atyre t’ju mësohet ungjilli i

Jezu Krishtit dhe duhet të bëjë gjithçka

mundet që t’i nxisë dhe t’i ndihmojë

ata t’i binden urdhërimeve të Zotit.

Një baba që mban priftërinë mund të

bekojë anëtarët e familjes së tij dhe të

sigurojë për nevojat shpirtërore të tyre.

Me anë të autoritetit të priftërisë së

duhur dhe me autorizim nga udhëheqësi

i tij i priftërisë, babai mund:

1. T’i vërë emrin dhe të bekojë fëmijë.

2. Të pagëzojë fëmijë (dhe të tjerë).

3. Të konfirmojë fëmijë (dhe të tjerë)

anëtarë të Kishës dhe t'i japi atyre

Frymën e Shenjtë.

4. T'i japi priftërinë bijve të tij (dhe

të tjerëve) dhe t’i shugurojë ata në

detyra të priftërisë.

5. Të bekojë dhe ndajë sakramentin.

6. Të dedikojë varret.



Pa autorizim nga udhëheqësi i tij i pri-

ftërisë, një baba mund të përkushtojë

vajin dhe bekojë anëtarët e familjes

së tij dhe të tjerë kur ata janë sëmurë

dhe u jep atyre bekime të veçanta

kur lind nevoja. (Shih faqet 18–25 në

këtë libër udhëzues, për udhëzime

mbi kryerjen e ordinancave dhe beki-

meve të priftërisë.)

Babai duhet të kujdeset që familja e

tij të përfshihet aktivisht në tre për-

gjegjësi bazë:

1. Përgatitja shpirtërore dhe tokësore

personale dhe familjare.

2. Ndarja e Ungjillit

3. Historia familjare dhe ordinancat

e tempullit për të gjallët dhe të

vdekurit.

Nëna është partnere e barabartë dhe

këshilltare për bashkëshortin e saj. Ajo

e ndihmon atë që t’u mësojnë fëmijëve

të tyre ligjet e Perëndisë. Nëse mungon

babai, mamaja kryeson mbi familjen.

Babai dhe nëna duhet të kenë të njëjtin

qëllim. Qëllimi i tyre duhet të jetë të për-

gatisin të gjithë anëtarët e familjes të

kthehen tek Ati ynë Qiellor. Ata duhet të

jenë të bashkuar kur punojnë për këtë

qëllim. Zoti ka ngritur Kishën për të ndi-

hmuar baballarët dhe nënat të mësojnë

dhe të kujdesen për familjet e tyre.

Kur fëmijët vijnë në familje, prindërit

duhet t’i duan ata, t’iu mësojnë atyre

të vërtetat e ungjillit dhe të jenë shem-

bull i të jetuarit me drejtësi. Fëmijët

duhet të mësojnë dhe mbajnë urdhëri-

met e Perëndisë. Ata duhet të nderojnë

dhe t’u binden prindërve të tyre.

Forcimi i Kishës varet nga familjet

dhe individët që jetojnë ungjillin e

Jezu Krishtit. Masa sipas së cilës një

familje gëzon bekimet e ungjillit varet

shumë nga sa mirë babai dhe nëna

kuptojnë dhe kryejnë detyrat e tyre

bazë si prindër. Kisha asnjëherë nuk

ka ndërmend t’iu japë programe ose

përgjegjësi baballarëve dhe nënave që

do t’i thyejnë ose dekurajojnë ata ose

do t’i bëjnë ata që të neglizhojnë këto

detyra bazë.

Qëllimi

Me qenë se Ati ynë Qiellor na do

ne, Ai dëshiron që ne të ekzaltohemi

ashtu si Ai. Për të na ndihmuar, Ai na

ka dhënë neve një plan për ta ndjekur,

bazuar mbi ligjet hyjnore të së vërte-

tës. Ata që mësojnë rreth planit dhe

e ndjekin atë me besnikëri, një ditë

mund të bëhen si Ati ynë në Qiell dhe

të gëzojnë llojin e jetës që Ai gëzon.

Pjesë e planit ishte që ne të lemë

qiellin dhe të vijmë në tokë. Këtu ne

marrim një trup fizik, mësojmë nëpër-

mjet përvojave dhe e provojmë veten

tonë të denjë për të jetuar përsëri në

praninë e Perëndisë. Ne e provojmë

veten tonë të denjë duke zgjedhur

lirisht që të mbajmë ligjet e Tij. (Shih

Abrahami 3:23–25; 2 Nefi 2:27.)

Për të na ndihmuar që të përgatitemi

për jetën me Të, Ati ynë Qiellor na

ka organizuar në familje. Nëpërmjet

ordinancave dhe besëlidhjeve të

shenjta, familjet tona mund të

bashkohen përjetësisht.
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Mësimdhënia Fëmijëve
me Mirësi dhe Dashuri

Zoti i ka urdhëruar prindërit t’u mësojnë

ungjillin fëmijëve të tyre. Ai tha që:

“Për aq sa prindërit kanë fëmijë në

Sion ose në ndonjë nga kunjat e tij që

organizohen, të cilët nuk i mësojnë të

kuptojnë doktrinën e pendimit, të besi-

mit në Krishtin, Birin e Perëndisë së

gjallë, dhe të pagëzimit e të dhuratës

së Frymës së Shenjtë me anë të vënies

së duarve, kur janë tetë vjeç, mëkati

qoftë mbi kokat e prindërve.

Sepse ky do të jetë një ligj për banorët

e Sionit, ose në ndonjë nga kunjat e tij,

që organizohen.

Dhe fëmijët e tyre do të pagëzohen për

heqjen e mëkateve të tyre, kur të bëhen
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tetë vjeç dhe do të marrin vendosjen e

duarve.

Dhe ata gjithashtu duhet t’i mësojnë

fëmijët e tyre të luten dhe të ecin drejt

përpara Zotit” (DeB 68:25–28).

Prindërit duhet t’u japin mësim me

mirësi dhe dashuri, duke kujtuar

këshillën e apostullit Pal për t’i “[edu-

kuar] [fëmijët e tyre] në disiplinë dhe

në këshillë të Zotit” (Efesianëve 6:4).

Studimi Familjar i
Shkrimit të Shenjtë

Ne mund të bëhemi si Ati ynë Qiellor

dhe të gëzojmë llojin e jetës që Ai

jeton, vetëm duke mbajtur ligjet mbi

të cilat bazohet ky bekim (shih DeB

130:20–21). Para se të mund të jetojmë

Mësimdhënia e Ungjillit në Shtëpi



sipas këtyre ligjeve, ne duhet të dimë

se çfarë janë ato. “Është e pamundur

për një njeri të shpëtohet në padituri”

(shih DeB 131:6).

Jezu Krishti është udhëheqësi dhe

ligjdhënësi ynë. Ai i di mënyrat dhe

ligjet që duhet të mbajmë ne dhe Ai

ka ftuar secilin prej nesh ta ndjekë

Atë. Ai tha: “Unë jam udha, e vërteta

dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati për-

veçse nëpërmjet meje” (Gjoni 14:6).

Që të bëhemi si Ati ynë Qiellor dhe të

kthehemi tek Ai, ne duhet të mësojmë

mësimet e Jezusit dhe t’i ndjekim ato.

Ne kemi shkrimet e shenjta për të na

ndihmuar të mësojmë rreth jetës,

mësimeve dhe urdhërimeve të

Jezu Krishtit.

Katër librat që Kisha pranon si

shkrime të shenjtë janë Bibla, Libri i

Mormonit, Doktrina e Besëlidhje dhe

Perla me Vlerë të Madhe. Ato shpje-

gojnë ligjet e ungjillit dhe standardet

sipas të cilave ne mund të masim gji-

thë mendimet, veprimet dhe mësimet.

Ato na ndihmojnë ne të mësojmë

rreth jetës dhe mësimeve të Jezu

Krishtit dhe japin shembuj të njerëzve

që kishin besim te Perëndia dhe mbaj-

tën urdhërimet e Tij.

Jezusi na mësoi të kërkojmë dhe stu-

diojmë shkrimet e shenjta (shih Gjoni

5:39; 3 Nefi 23:1; DeB 88:118).

Familjet duhet të studiojnë shkrimet

e shenjta së bashku rregullisht, për të

mësuar dhe ndjekur mësimet e Zotit.

Prindërit duhet të mbledhin familjet

e tyre së bashku, në një kohë të për-

shtatshme çdo ditë, për të lexuar dhe

diskutuar shkrimet e shenjta. Çdo

anëtar i familjes, që mund të lexojë,

duhet t’i jepet mundësia për të lexuar

nga shkrimet e shenjta.

Një anëtar i familjes mund të ofrojë

një lutje përpara leximit të shkrimit të

shenjtë dhe t’i kërkojë Atit Qiellor për

të bekuar secilin që të kuptojë çfarë u

lexua dhe të fitojë një dëshmi prej saj.

Familjet mund të dëshirojnë ta bëjnë

lutjen e tyre familjare pas leximit të

shkrimit të shenjtë.

Kur familjet lexojnë dhe meditojnë

shkrimet e shenjta, ata do të dëshirojnë

të bëhen më shumë si Shpëtimtari dhe

do të gjejnë lumturi dhe paqe më të

madhe në jetën e tyre.

Lutjet Individuale
dhe Familjare 

Secili nga ne duhet të mësojë të flasë

me Atin tonë Qiellor nëpërmjet

lutjes. Ai na do dhe dëshiron që ne

të flasim me Të. Ai dëshiron që ne ta

falënderojmë Atë për bekimet tona

dhe të kërkojmë ndihmën dhe udhë-

heqjen e Tij. Ai do të na ndihmojë,

kur ne kërkojmë. Shumica e lutjeve

ofrohen me kokën tonë të përkulur

dhe me sytë tanë të mbyllur ndërsa
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ne gjunjëzohemi, ulemi ose qëndrojmë

në këmbë.

Ne duhet të kujtojmë katër parime të

rëndësishme, kur ne lutemi:

1. Ne i fillojmë lutjet tona duke i

folur Atit tonë në Qiell:“Ati ynë

në Qiell ...”

2. Ne falënderojmë Atin tonë në Qiell

për gjërat që Ai na jep ne: “Ne të

falënderojmë ty ...”

3. Ne i kërkojmë Atij ndihmë për

nevojat tona: “Ne të kërkojmë ty ...”

4. Ne e mbyllim lutjen tonë në emrin

e Shpëtimtarit: “Në emër të Jezu

Krishtit, amen.”

Nuk është e nevojshme që lutjet tona

të ndjekin gjithmonë të gjithë këto

katër hapa, por mbajtja e tyre në

mendje do të na mësojë ne të lutemi.

Ne gjithmonë duhet t’i fillojmë dhe

përfundojmë lutjet tona me hapin e

parë dhe të fundit, por se çfarë themi

në mes varet nga çfarë ndiejmë ne se

është e rëndësishme. Ndonjëherë ne

do të dëshirojmë të përdorim pjesën

më të madhe të lutjes sonë duke falë-

nderuar Atin tonë Qiellor. Herë të

tjera ne mund të dëshirojmë të përdo-

rim pjesën më të madhe të lutjes sonë

duke kërkuar ndihmën e Tij.

Lutjet Individuale

Çdo njeri duhet të lutet në mënyrë

individuale, të paktën një herë çdo

mëngjes dhe mbrëmje. Prindërit duhet

t’i mësojnë fëmijët të ofrojnë lutjet e

tyre personale menjëherë sapo ata

fillojnë të flasin. Prindërit mund t’i

mësojnë fëmijët si të luten duke u ulur

në gjunjë me ta dhe duke i bërë ata të

përsërisin fjalitë një nga një. Pas pak

kohe, fëmijët do të jenë të aftë të japin

vetë lutjet e tyre.

Lutjet Familjare

Çdo familje duhet të ketë lutje të për-

ditshme familjare. E gjithë familja bie

në gjunjë së bashku dhe kreu i familjes

jep lutjen ose i kërkon një anëtari të

familjes ta japë atë. Secili duhet të ketë



një mundësi të rregullt për të dhënë

lutjen. Fëmijët e vegjël mund ta bëjnë

me rradhë, duke u ndihmuar nga pri-

ndërit e tyre. Koha e lutjes familjare

është një rast i shkëlqyer për t’i

mësuar fëmijët se si të luten dhe për

t’u mësuar parime të tilla si besim në

Perëndinë, përulësi dhe dashuri.

Lutjet e Veçanta

Prindërit duhet t’i mësojnë fëmijët e

tyre që Perëndia është gjithmonë i

gatshëm të dëgjojë lutjet e tyre. Përveç

lutjeve të tyre të rregullta individuale

dhe familjare, ata mund të luten sa

herë që të kenë nevojë për ndihmë të

veçantë ose dëshirojnë të shprehin

falënderime.

Bekimi i Ushqimit

Prindërit duhet të kujdesen që anëta-

rët e familjes të mësojnë të falënde-

rojnë Perëndinë për ushqimin e tyre

dhe t’i kërkojnë Atij ta bekojë atë për-

para se ata të hanë. Të gjithë, duke

përfshirë fëmijët e vegjël, duhet ta

bëjnë me rradhë bekimin. Bërja e lutjes

për bekimin e ushqimit, ndihmon pri-

ndërit dhe fëmijët të mësojnë të jenë

mirënjohës ndaj Atit tonë Qiellor.

Mbrëmja Familjare në Shtëpi

Mbrëmja familjare është për të gjithë,

duke përfshirë çifte të sapomartuara,

baballarë dhe nëna me fëmijë, prindër

të vetëm me fëmijë, prindër të cilët

nuk kanë fëmijë në shtëpi, të rritur

beqarë në grupe mbrëmjesh familjare

dhe ata që jetojnë vetëm ose me

shokë/shoqe dhome. Të gjithë, pavarë-

sisht nga rrethanat e tyre, do të beko-

hen nga mbajtja e mbrëmjes familjare.

Kisha i mban mbrëmjet e të hënave të

lira nga aktivitete të tjera, kështu që

familjet të mund të jenë së bashku për

mbrëmje familjare në shtëpi.

Presidencia e Parë tha: “Ne ju pre-

mtojmë bekime të mëdha, në qoftë se

ju do të ndiqni këshillën e Zotit dhe do

të mbani mbrëmje të rregullta familjare

në shtëpi. Ne lutemi vazhdimisht që

prindërit në Kishë, do të pranojnë për-

gjegjësinë e tyre për t’u mësuar dhe

për t’u bërë shembuj të parimeve të

ungjillit për fëmijët e tyre. Perëndia ju

bekoftë për të qenë të zellshëm në këtë

përgjegjësi shumë të rëndësishme”

(“Mesazh nga Presidencia e Parë,”

Family Home Evening Resource Book,

[1983], iv).
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Si patriark i familjes së tij, babai krye-

son në mbrëmjen familjare të shtëpisë.

Në mungesë të babait nëna kryeson.

Prindërit drejtojnë ose caktojnë një

anëtar të familjes të drejtojë mbrëmjen

familjare. Ata japin mësimin ose

caktojnë një nga fëmijët që janë të rri-

tur aq sa të bëjnë mësimin. Çdokujt

që është mjaft i rritur duhet t’i jepen

mundësi për të marrë pjesë. Fëmijët e

vegjël mund të ndihmojnë me mënyra

të tilla si drejtimi i muzikës, citimi i

shkrimeve të shenjta, përgjigjja e pyet-

jeve, mbajtja e fotografive, ndarja e bis-

kotave dhe pijeve freskuese dhe lutja.

Një skicë-ide e sugjeruar për mbrëmjen

familjare të shtëpisë është si më poshtë:

• Kënga e hapjes (prej familjes)

• Lutja e hapjes (prej një anëtari të

familjes)

• Leximi i vjershës ose shkrimit të

shenjtë (prej një anëtari të familjes)

• Mësimi (prej babait, nënës ose një

fëmije më të rritur)

• Aktiviteti (i udhëhequr nga një anë-

tar i familjes dhe me pjesëmarrjen

e gjithë anëtarëve të familjes)

• Kënga e mbylljes (prej familjes)

• Lutja e mbylljes (prej një anëtari të

familjes)

• Biskota dhe pije freskuese

Një familje mund t’i mbajë mbrëmjet

familjare në shumë mënyra të tjera.

Çdo aktivitet që sjell familjen së

bashku, që forcon dashurinë e tyre për

njëri-tjetrin, që ndihmon për t’i afruar

ata tek Ati Qiellor dhe që i nxit ata të

jetojnë drejtësisht, mund të jetë një

mbrëmje familjare në shtëpi. Shembujt

e aktiviteteve të tilla përfshijnë lexi-

min e shkrimeve të shenjta, diskuti-

min e ungjillit, ndarjen e dëshmive,

bërjen e një projekti për t’u shërbyer të

tjerëve, të kënduarit së bashku, vajtjen

në piknik, zhvillimin e një loje fami-

ljare dhe shëtitjet për të parë bukuritë

e natyrës. Të gjitha mbrëmjet familjare

duhet të përshijnë lutje.

Mësimet e mbrëmjes familjare në

shtëpi mund të bazohen në shkrimet

e shenjta; fjalët e profetëve të ditëve

të mëvonshme, veçanërisht raportet

e konferencave të përgjithshme; dhe

përvojat e dëshmitë personale. Shumë

mësime duhet të përqendrohen rreth

lindjes, jetës, mësimeve dhe Shlyerjes

së Shpëtimtarit. Parimet e Ungjillit,

Gospel Fundamentals (Bazat e Ungjillit),

Të Vërtetë Ndaj Besimit, Për Forcën e

Rinisë dhe revistat e Kishës përmbajnë

artikuj dhe informacone të tjera mbi

shumë tema të cilat mund të përdoren

për mësimet e mbrëmjeve familjare në

shtëpi.

Më poshtë sugjerohen disa tema që

mund të diskutohen për mbrëmje

familjare:

• Plani i shpëtimit

• Jeta dhe mësimet e Jezusit

• Pendimi

• Lutja

• Agjërimi

• Fjala e Urtësisë

• Standarti i Zotit për moralin



• Kuptimi i sakramentit

• E dhjeta

• Mirënjohja

• Ndershmëria

• Nderimi për Perëndinë dhe respe-

kti për krijimet e Tij

• Përgatitja për pagëzim, shugurim

në priftëri ose martesë

• Përgatitja për të hyrë në tempull

• Leximi i shkrimeve të shenjta

• Mbajtja e ditës së Shabatit të shenjtë

• Falja e të tjerëve

• Marrja dhe ndarja e një dëshmie

• Ndarja e ungjillit me të tjerët

• Hartimi i historive familjare

• Të kuptuarit e vdekjes dhe pranimi

i saj

• Zgjidhja e problemeve familjare

• Organizimi i financave të familjes

• Ndarja e punëve të shtëpisë

• Vlerësimi dhe dëgjimi me kënaqësi

i muzikës

Ditët e Pushimeve dhe
Rastet e Veçanta

Ditët e pushimeve dhe rastet e veçanta

të tilla si: Krishtlindja; Pashkët; përvje-

tori i rivendosjes së priftërisë; konfere-

ncat; nisja e një anëtari të familjes për

në mision; ose lindja, pagëzimi ose

shugurimi i një anëtari të familjes,

mund të jenë raste të shkëlqyera për të

dhënë mësim për të vërtetat e ungjillit.

E dhjeta dhe Oferta

Zoti e ka urdhëruar popullin e Tij të

jetojë ligjin e së dhjetës dhe të jetë i

denjë për bekimet e premtuara (shih

Malakia 3:8-11).

Një kohë e shkëlqyer për prindërit për

të dhënë mësim mbi ligjin e së dhjetës

dhe ofertat, është kur ata paguajnë për

veten e tyre. Fëmijët ndikohen nga

çfarë shohin të bëjnë prindërit e tyre.

Fëmijët që marrin një pagesë, duhet të

paguajnë të dhjetën për të. Çdo fëmijë

mund të ketë tre mbajtëse të ndryshme

për paratë: një për të dhjetën, një për

mision dhe një për të shpenzuar para.

Sa herë që fëmijët marrin para, ata

duhet të mësojnë të vendosin në fillim

10 përqind në fondin e së dhjetës,

pastaj një shumë në fondin e misionit

dhe pjesa tjetër në fondin për shpenzi-

min e parave.

Kur fëmijët paguajnë të dhjetën, pri-

ndërit duhet t’i mësojnë ata të plotë-

sojnë fletën e së dhjetës, ta vendosin

atë në zarf me paratë dhe t’ia japin

ose dërgojnë zarfin njërit prej këshillit

të peshkopit ose presidencisë së

degës. Familjet që jetojnë në një zonë

9
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të izoluar duhet t’ia japin të dhjetën

udhëheqësit të priftërisë që iu është

caktuar atyre.

Diskutimet Gjatë Kohës
së Ngrënies

Koha e ngrënies mund të jetë një rast

i mirë për të biseduar rreth ungjillit.

Fëmijëve të vegjël u pëlqejnë të pyesin

dhe t’u përgjigjen pyetjeve të ungjillit.

Kur ata nuk i dinë përgjigjet, babai ose

nëna mund të japin përgjigje të shku-

rtra dhe t’u mësojnë ungjillin. Jo çdo

kohë ngrënieje duhet të përfshijë një

diskutim të ungjillit, por një diskutim

i tillë dy ose tre herë në javë, mund

të ndihmojë familjen për të mësuar

ungjillin.

Historitë e Kohës së Gjumit

Meqenëse shumica e fëmijëve i

pëlqejnë historitë në kohën para gju-

mit, ato sigurojnë një mundësi të shkë-

lqyeshme për mësimdhënien e ungji-

llit duke treguar ose lexuar histori nga

shkrimet e shenjta, botime të Kishës

ose përvoja personale. Historitë rreth

ndershmërisë, ndarjes dhe mirësisë

mësojnë parime të rëndësishme të

ungjillit.

Puna së Bashku

Mundësi të mëdha për të mësuar

ungjillin, lindin kur familjet punojnë së

bashku nëpër shtëpi. Gjatë pastrimit të

shtëpisë ose duke punuar në oborr ose

kopësht, për shembull, prindërit duhet

të jenë të gatshëm për mundësitë për të

folur rreth ungjillit. Një fëmijë shpesh

do të bëjë pyetje. Prindërit gjithmonë

duhet të harxhojnë kohë që të japin

përgjigje të thjeshta. Komente si “Ti je

një punëtor i mirë. Unë jam i sigurt se

Ati Qiellor është krenar për ty,” ose

“Shiko ç’re të bukura ka bërë Ati

Qiellor,” mund t’u japin fëmijëve ndje-

njën e mirënjohjes për Atin tonë Qiellor

dhe një siguri që Ai është i vërtetë.

Këshillat e Familjes

Prindërit mund të mbledhin së

bashku anëtarët e familjes në këshillat

e familjes. Familjet mund t’i përdorin

këto këshilla, për të caktuar objektiva

të familjes, për të zgjidhur probleme

të familjes, për të diskutuar për fina-

ncat, për të bërë plane, për të mbë-

shtetur dhe forcuar njëri-tjetrin, për

të dhënë dëshmi dhe për t’u lutur për



njëri-tjetrin. Një këshill familjar mund

të mbahet sa herë që është e nevoj-

shme. Prindërit mund të duan të

mbajnë një këshill familjar çdo të dielë,

ose të lidhur me mbrëmjen familjare

në shtëpi. Respekti për mendimet dhe

ndjenjat e të tjerëve është shumë i

rëndësishëm për suksesin e këshillave

familjare.

Intervista Private

Shumë prindër vënë re se intervistat e

rregullta dhe private me çdo fëmijë, i

ndihmojnë ata të afrohen më shumë

me fëmijët e tyre, t’i nxisin ata dhe t’u

mësojnë atyre ungjillin. Intervista të

tilla, mund të jenë formale ose jo, dhe

mund të mbahen shpesh.

Prindi duhet të shprehë dashuri dhe

besim për fëmijën dhe fëmija duhet

të ketë mundësinë për të shprehur

ndjenjat e tij ose të saj rreth çdo teme,

problemi ose përvoje. Prindi duhet të

dëgjojë me vëmendje dhe duhet t’i

marrë seriozisht problemet dhe fjalët

e fëmijës. Prindi dhe fëmija mund të

duan të luten së bashku. Problemet që

dalin nga intervista dhe që përfshijnë

dhe anëtarë të tjerë të familjes mund

të trajtohen në mbrëmjen e ardhshme

familjare të shtëpisë.

Aktivitetet e Familjes

Prindërit duhet të planifikojnë shpesh

kohën kur e gjithë familja të bëjë gjëra

së bashku. Piknikët, kampingjet, pro-

jektet familjare, punët e shtëpisë dhe

të oborrit, noti, ngjitjet në mal, filma

dhe argëtime të tjera të larta moralisht

janë disa nga shumë aktivitete ku

familjet mund të kënaqen së bashku.

Një familje që kënaqet së bashku me

aktivitete, do të ndiejë dashuri dhe

harmoni më të madhe. Fëmijët do të

jenë më të gatshëm të dëgjojnë pri-

ndërit e tyre dhe të ndjekin këshillat

e tyre kur ata ndjehen më afër me ta.

Prindërit do të jenë të aftë t’u mësojnë

ungjillin më me efektivitet.

11



Misioni i Kishës së Zotit është të ndi-

hmojë të gjithë njerëzit të vijnë tek

Krishti. Familjet mund të ndihmojnë

për kryerjen e këtij misioni kur ato:

1. Sigurojnë nevojat e tyre shpirtërore

dhe fizike dhe ndihmojnë në plotë-

simin e nevojave të të tjerëve.

2. Ndajnë ungjillin me të tjerët.

3. Kujdesen që anëtarët e familjes të

marrin ordinancat e tempullit dhe

ndihmojnë për të siguruar këto

bekime për paraardhësit e tyre që

kanë vdekur.

Nevojat Shpirtërore dhe Fizike

Nevojat Shpirtërore

Seksioni i mëparshëm i këtij libri

udhëzues, “Mësimdhënia e Ungjillit

Plotësimi i Përgjegjësive Familjare
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në Shtëpi,” përmban informacion se

si familjet mund të sigurojnë nevojat

e tyre shpirtërore.

Nevojat Fizike

Familjet duhet të mbështeten tek vetja,

kështu ato mund të sigurojnë nevojat

e tyre fizike dhe të ndihmojnë të tjerët.

Për të arritur të mbështeten tek vetja,

anëtarët e familjes duhet të jenë të gat-

shëm për të punuar. Puna është për-

pjekje fizike, mendore, ose shpirtërore.

Ajo është një burim realizimi lumtu-

rie, respekti për veten dhe përparimi.

Prindërit duhet të përpiqen për t’u

mbështetur tek vetja dhe duhet t’i

mësojnë fëmijët e tyre të bëjnë po

kështu. Mbështetja tek vetja do t’i bëjë

ata të aftë të ndihmojnë njerëzit që

kanë nevojë.



Baballarët janë përgjegjës për të sigu-

ruar domosdoshmëritë e jetës dhe

mbrojtjen për familjet e tyre. Nënat

janë në radhë të parë përgjegjëse për

ushqimin e fëmijëve të tyre. Prindërit

kujdesen që familja të ketë shtëpi të

pastër, ushqim të shëndetshëm,

veshje, kujdes mjeksor dhe dentar,

mundësi arsimimi, udhëzime në

administrimin e burimeve financiare

dhe, në qoftë se është e mundur, traj-

nim se si të rrisin disa nga ushqimet e

tyre. Prindërit duhet t’i mësojnë fëmi-

jët e tyre si të përgatisin ushqimin e

tyre dhe si ta ruajnë atë për përdorim

të mëvonshëm.

Prindërit duhet të jenë të gatshëm

për të punuar shumë për këto nevoja

fizike. “Dhe ju nuk do të lejoni fëmijët

tuaj që ata të jenë të uritur ose të zhve-

shur” (Mosia 4:14). Prindërit duhet të

planifikojnë dhe përgatiten për të

siguruar nevojat për familjen e tyre në

raste sëmundjeje, vdekjeje, papunësie

ose vështirësish të tjera. Nëse babai ka

vështirësi të sigurojë nevojat fizike të

familjes së tij dhe nëse anëtarë të tjerë

të familjes nuk janë në gjendje ta ndi-

hmojnë, ai mund të kërkojë ndihmë

tek udhëheqësit e priftërisë.

Fëmijët mund të ndihmojnë për të sigu-

ruar nevojat fizike të familjes së tyre,

duke ndihmuar prindërit me punën

e tyre, duke studiuar mirë në shkollë,

duke u kujdesur për veshjen dhe gjërat

e tjera të tyre, duke e mbajtur veten dhe

shtëpinë e tyre të pastër dhe të rregullt

dhe duke mbajtur shëndet të mirë.

Anëtarët e familjes duhet të përmirë-

sojnë aftësitë e tyre për të lexuar,

shkruar dhe kryer veprimet bazë të

matematikës, si dhe duhet të shfrytë-

zojnë çdo mundësi për të fituar dije

dhe për të përmirësuar aftësitë. Ata

duhet t’i binden Fjalës së Urtësisë dhe

të hanë ushqime të shëndetshme. Aty

ku është e mundur, familjet duhet të

ruajnë ushqime për një vit, ose aq sa

të jetë e mundur, prej artikujve bazë

që nevojiten për t’u kujdesur për

jetën. Anëtarët e familjes duhet të

shmangin borxhe të panevojshme, të

kursejnë për të ardhmen, të plotësojnë

gjithë detyrimet e tyre dhe t’i përdo-

rin burimet e tyre me mençuri duke

shmangur shpenzimet e kota.

Prindërit duhet t’u mësojnë fëmijëve të

tyre të ndajnë me të tjerët. Pothuajse

çdo njeri mund të japë diçka, pavarë-

sisht se sa pak ata kanë. Një mënyrë për

t’i ndihmuar ata që kanë nevojë është

nëpërmjet agjërimit mujor dhe dhënies

së ofertave të agjërimit që përdoren për

të ushqyer të uriturit, për të strehuar të

pastrehët, për të veshur të zhveshurit

dhe për të lehtësuar të brengosurit. Ne

tregojmë dashurinë tonë për Zotin kur

ne ndihmojmë të tjerët. Ai tha, “Sa herë

ia keni bërë këtë ndonjerit prej këtyre

vëllezërve të mi më të vegjël, këtë ma

bëtë mua” (Mateu 25:40).

Ndarja e Ungjillit

Zoti, nëpërmjet profetëve të Tij të ditëve

të mëvonshme, ka mësuar se çdo anëtar

i Kishës ka përgjegjësinë të ndajë ungji-

llin me të tjerët. “Të bëhet që, kushdo që

është paralajmëruar, të paralajmërojë të

afërmin e tij.” (shih DeB 88:81). Alma,

një profet në Librin e Mormonit, shpje-

goi që, kur ne pagëzohemi, ne duhet
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të jemi të gatshëm “të [qëndrojmë] si

dëshmitarë të Perëndisë në të gjitha

kohërat dhe në të gjitha gjërat dhe në

të gjitha vendet” (Mosia 18:9).

Anëtarët e familjes duhet të bëjnë gjith-

çka munden për të ndihmuar të afërmit,

shokët dhe fqinjët e tyre, që të mësojnë

rreth ungjillit të Jezu Krishtit dhe beki-

meve që ai mund të sjellë në jetën e tyre.

Duke ndarë ungjillin, prindërit dhe

fëmijët mund të forcojnë dëshmitë

e tyre dhe mund të sjellin bekimet e

ungjillit tek të tjerët. Familjet mund:

• Të jenë shembuj të mirë, duke ju

bindur të gjitha urdhërimeve (shih

Mateu 5:16).

• Të jenë mirënjohës për anëtarësinë

e tyre në Kishë (shih Romakëve

1:16) dhe t’u bëjnë të ditur të tje-

rëve që ata janë anëtarë.

• Të pyesin miqtë, në qoftë se ata do të

duan të dinë më shumë rreth Kishës.

• T’i kërkojnë Zotit t’i ndihmojë të

zgjedhin një familje ose individ që

është gati të dëgjojë ungjillin.

• T’i prezantojnë familjes ose individit

Kishën në ndonjë mënyrë, siç mund

të jetë duke i ftuar ata në një mbrë-

mje familjare në shtëpi, në mbledhje

ose aktivitete të Kishës, duke i

dhënë libra ose broshura të Kishës

për t’i lexuar, ose duke biseduar me

ta rreth bekimeve të ungjillit.

• Të ftojnë familjen ose individin në

shtëpinë e tyre që të marrin mësime

prej misionarëve.

Prindërit kanë përgjegjësinë për të

përgatitur veten dhe fëmijët e tyre që

të shërbejnë misione me kohë të plotë.

Për të përgatitur fëmijët, veçanërisht

djemtë, prindërit duhet t’u mësojnë

ungjillin në shtëpi, të bëjnë lutje dhe

studim familjar dhe personal të shkri-

mit të shenjtë dhe të flasin shpesh

rreth përgjegjësive dhe bekimeve të

ndarjes së ungjillit. Ata mund t’i

mësojnë fëmijët e tyre të kursejnë

para për misione, të punojnë shumë,

të mbështeten tek vetja, të duan dhe

t’u shërbejnë njerëzve të tjerë.

Ordinancat e Tempullit për
të Gjallët dhe të Vdekurit



Baballarët dhe nënat duhet të grumbu-

llojnë shënime me shkrim të ngjarjeve

më të rëndësishme në jetën e tyre dhe

në jetën e fëmijëve të tyre, duke për-

fshirë çertifikatat e bekimeve, pagëzi-

meve, shugurimeve, martesave dhe

vdekjeve; letra të rëndësishme; fotog-

rafi; lajme të prera nga gazetat të

kapura me kapse dhe artikuj të ngja-

shëm. Ata duhet të përgatisin historitë

e tyre personale dhe duhet të nxisin

çdo anëtar të familjes të mbajë histo-

rinë personale. Ata duhet t’i mësojnë

fëmijëve më të vegjël të fillojnë histo-

rinë e tyre personale.

Familjet duhet të mbledhin informa-

cion rreth paraardhësve të tyre dhe t’i

bashkojnë me historinë familjare. Ata

duhet të fillojnë përgatitjen e informa-

cionit për katër breza më të afërt.
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Në tempujt, anëtarë të denjë të Kishës

marrin ordinanca të shenjta dhe hyjnë

në besëlidhje me Perëndinë. Ata gjitha-

shtu marrin pjesë në punën e ordina-

ncës për paraardhësit e tyre të vdekur.

Aty ku është e mundur, babai dhe nëna,

secili duhet të marrë një rekomandim

tempulli nga udhëheqësit e priftërisë

së tyre dhe të shkojnë në tempull për

të marrë ordinancat e tyre të tempullit.

Në qoftë se ata nuk kanë mundësi të

shkojnë në tempull, ata duhet të jetojnë

të denjë për një rekomandim tempulli.

Familjet kanë përgjegjësinë e shenjtë

për të siguruar që të kryhen ordinancat

e tempullit për paraardhësit e tyre që

kanë vdekur pa i marrë ato. Anëtarët e

Kishës që kanë marrë ordinancat e tyre,

duhet të shkojnë në tempull aq shpesh

sa të lejojnë koha, mjetet dhe mundë-

sitë e tempullit për të kryer ordinancat

për paraardhësit e tyre.

Trajnimi i Udhëheqësve

Nën drejtimin e udhëheqësve të

kunjit, misionit ose distriktit, udhëhe-

qësit e priftërisë apo shoqatave ndi-

hmëse duhet t’u mësojnë prindërve të

kuptojnë dhe kryejnë të tre përgjegjë-

sitë bazë të familjes (shih faqet 12–15).

Udhëheqësit duhet të mësojnë baba-

llarët dhe nënat si të drejtojnë familjet

e tyre. Në qoftë se një familje jeton në

një zonë të izoluar, udhëheqësit e

kunjit, misionit ose distriktit duhet të

kujdesen që prindërit të mësojnë dhe

plotësojnë përgjegjësitë e tyre.



Disa familje jetojnë në zona të izoluara

dhe nuk mund të marrin pjesë rregu-

llisht në mbledhje të lagjes apo degës.

Me autorizim nga presidenti i kunjit,

misionit ose distriktit, këto familje duhet

t’i mbajnë shërbimet e adhurimit të së

dielës në shtëpinë e tyre. Në zona që

nuk kanë njësi të kishës të vendosura,

familjet kanë nevojën e autorizimit

nga Presidenti i Zonës.

Babai, ose një mbajtës priftërie tjetër,

mund të përgatisë dhe bekojë sakra-

mentin në qoftë se ai është i denjë,

është një prift në Priftërinë Aarone ose

mban Priftërinë Melkizedeke dhe ka leje

nga udhëheqësit e tij të priftërisë. Çdo

mbajtës priftërie mund të ndajë sakra-

mentin. Udhëzimet për administrimin

e sakramentit janë në faqet 21-23 të

këtij libri udhëzues.

Mbajtja e Shërbimeve të Adhurimit në Shtëpi
(Për Familje në Zona të Izoluara)
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Shërbesa e adhurimit e së dielës

duhet të jetë e thjeshtë, me respekt

dhe dinjitet. Mund të konsistojë në:

1. Himnin e hapjes

2. Lutjen e hapjes

3. Bekimin dhe shpërndarjen e sakra-

mentit

4. Një ose më shumë nga temat e

mëposhtme:

• Një ose dy biseda të shkurtra ose

dëshmi

• Leximi i shkrimit të shenjtë dhe

diskutim si një familje

• Një mësim prej një anëtari të

familjes

5. Himnin e mbylljes

6. Lutjen e mbylljes



Në planifikimin e shërbimit të adhuri-

mit të së dielës, prindërit duhet të

kërkojnë dhe të ndjekin drejtimin e

Shpirtit të Zotit. Njerëzit në Librin e

Mormonit dhanë një shembull të këtij

lloj shërbimi: “Dhe mbledhjet e tyre

bëheshin ... sipas mënyrës së shfaqjes

së Shpirtit dhe nëpërmjet fuqisë së

Frymës së Shenjtë; pasi, sikurse fuqia

e Frymës së Shenjtë i bënte ata të pre-

dikonin ose të nxitnin, ose të luteshin,

ose të kërkonin, ose të këndonin,

madje, ashtu bëhej” (Moroni 6:9).

Familja duhet të përdorë shkrimet

e shenjta si udhëzuesin e saj bazë.

Gjithashtu, ata mund të përdorin

raporte të konferencës së përgjith-

shme, Gospel Fundamentals (Bazat

e Ungjillit), Parime të Ungjillit, Të

Vërtetë Ndaj Besimit, Për Forcën e

Rinisë, broshura të misionarëve, revi-

sta të Kishës si dhe botime të tjera e

materiale audiovizuale të Kishës.

Në qoftë se nuk ka mbajtës të priftë-

risë së përshtatshëme në familje,

babai ose nëna mund të mbledhë

anëtarët e familjes së bashku për të

kënduar himne, për të studiuar

shkrime të shenjta, për t’u lutur dhe

për t’u afruar më shumë me njëri-tje-

trin dhe Atin Qiellor. Udhëheqësi i

caktuar i priftërisë i familjes duhet t’i

sigurojë familjes mundësi të herëpa-

shershme për të marrë sakramentin.

Prindërit duhet të mbajnë aktivitete

javore, të tilla si, ngjitjet në mal, pik-

nikë, filma të mirë, vizita tek të afër-

mit, sporte, programe muzikore dhe

aktivitete noti.

Familja duhet t’ia japë të dhjetën, ofer-

tat e agjërimit dhe kontribute të tjera

udhëheqësit të priftërisë që i caktohet

familjes.

Familja nuk i paraqet raporte të

shkruara Kishës, por udhëheqësi

i caktuar i priftërisë interviston

babain rregullisht, duke i kërkuar

atij të raportojë në lidhje me fami-

ljen. Ku është e nevojshme, udhëhe-

qësit mund t’i drejtojnë këto intervi-

sta nëpërmjet telefonit.
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Ordinancat e priftërisë janë veprime

të shenjta të dhëna prej Zotit dhe që

kryhen prej autoritetit të priftërisë.

Bekimet e priftërisë jepen nëpërmjet

autoritetit të priftërisë për shërim,

ngushëllim dhe nxitje. Vëllezërit që

kryejnë ordinancat dhe bekimet duhet

të përgatiten vetë duke jetuar sipas

parimeve të ungjillit dhe duke u

përpjekur të udhëhiqen prej Shpirtit

të Shenjtë. Ata duhet të kryejnë çdo

ordinancë dhe bekim në mënyrë dinji-

toze dhe që të plotësojnë kërkesat e

mëposhtme; ordinancat duhet:

1. Të kryhen në emër të Jezu Krishtit.

2. Të kryhen me anë të autoritetit të

priftërisë.

3. Të kryhen sipas procedurave të

domosdoshme, të tilla si përdorimi
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i fjalëve të veçanta ose përdorimi

i vajit të përkushtuar.

4. Të autorizohen prej udhëheqësit të

caktuar të priftërisë i cili mban çelë-

sat e përshtatshme, nëse është e

nevojshme.

Ordinancat që kërkojnë autorizim të udhë-

heqësit të priftërisë janë vënia e emrit dhe

bekimi i fëmijëve, kryerja e pagëzimeve

dhe konfirmimeve, konfirmimi i priftërisë

dhe shugurimi në një detyrë të priftërisë,

bekimi dhe shpërndarja e sakramentit dhe

dedikimi i varreve.

Kur disa vëllezër marrin pjesë në një

ordinancë apo bekim, secili vendos

dorën e tij të majtë lehtësisht në shpa-

tullën e vëllait në të majtë. Nuk nxitet

praktika e të ftuarit të një numri të

Ordinancat dhe Bekimet e Priftërisë



madh mbajtësish të priftërisë për të

ndihmuar.

Ordinancat dhe bekimet e shpjeguara

në këtë seksion do të ndihmojnë baba-

llarët të shërbejnë si patriarkë në

familjet e tyre.

Vënia e Emrit dhe
Bekimi i Fëmijëve

“Çdo anëtar i Kishës së Krishtit që ka

fëmijë duhet t’i sjellë fëmijët e tij për-

para Kishës, tek pleqtë të cilët vendo-

sin duart e tyre mbi ta në emrin e

Jezu Krishtit dhe i bekojnë ata në

emrin e tij” (shih DeB 20:70). Në për-

puthje me këtë zbulesë, vetëm burrat

e denjë të cilët mbajnë Priftërinë

Melkizedeke, mund të marrin pjesë

në vënien e emrit dhe bekimin e fëmi-

jëve. Ordinanca e vënies së emrit dhe

bekimit të fëmijëve kërkon autorizim nga

autoriteti kryesues.

Kur bekohet një bebe, burrat që

mbajnë Priftërinë Melkizedeke mbli-

dhen në një rreth dhe e mbajnë beben

në duart e tyre. Kur bekojnë një fëmijë

më të rritur, vëllezërit vendosin duart

e tyre lehtë mbi kokën e fëmijës.

Personi i cili jep bekimin:

1. I drejtohet Atit Qiellor.

2. Thekson që bekimi jepet nëpërmjet

autoritetit të Priftërisë Melkizedeke.

3. I jep fëmijës një emër.

4. Jep bekimin e priftërisë ashtu siç e

drejton Shpirti.

5. E mbyll në emër të Jezu Krishtit.

Pagëzimi

Nën drejtimin e autoritetit kryesues, një

prift i denjë ose një burrë i cili mban

Priftërinë Melkizedeke mund të pagë-

zojë një njeri. Për të bërë këtë, ai:

1. Qëndron në ujë me personin që do

të pagëzohet.

2. Për lehtësi dhe siguri, mban kyçin e

djathtë të personit me dorën e tij të

majtë; personi që pagëzohet mban

kyçin e majtë të atij që kryen pagëzi-

min me dorën e majtë të tij ose të saj.

3. Ngre krahun e tij të djathtë në kënd

të drejtë.
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4. Thekson emrin e plotë të personit

dhe thotë, “Duke qenë i autorizuar

nga Jezu Krishti, unë të pagëzoj në

emër të Atit dhe të Birit, dhe të

Frymës së Shenjtë. Amen.” (shih

DeB 20:73).

5. Bën personin të mbajë hundën e

tij ose të saj me dorën e djathtë

për lehtësi; ai që kryen pagëzimin

vendos dorën e tij të djathtë lart në

kurrizin e personit dhe e zhyt perso-

nin plotësisht, duke përfshirë dhe

veshjen.

6. Ndihmon personin të dalë jashtë

nga uji.

Dy priftërinj ose dy burra mbajtës të

Priftërisë Melkizedeke dëshmojnë çdo

pagëzim për t’u siguruar që është

kryer siç duhet. Pagëzimi duhet të

përsëritet në qoftë se fjalët e lutjes

nuk thuhen me saktësi siç jepet në

Doktrina e Besëlidhje 20:73 ose në

qoftë se një pjesë e trupit ose veshjes

së personit që pagëzohet nuk u zhyt

plotësisht në ujë. Personi që pagëzo-

het dhe personi që kryen ordinancën

duhet të veshin veshje të bardha që

nuk janë të tejdukshme kur lagen.

Konfirmimi

Të kthyerit në besim që janë në

moshën nëntë vjeç e lart dhe ata që

janë tetë vjeç, prindërit e të cilëve janë

të dy joanëtarë, konfirmohen në mble-

dhjen e sakramentit (shih DeB 20:41).

Fëmijët tetë vjeç mund të konfirmohen

menjëherë pas pagëzimit në vend-

ndodhjen e pagëzimit, në qoftë se të

paktën njëri nga prindërit është anëtar

i Kishës dhe të dy prindërit japin mira-

timin për pagëzimin dhe konfirmimin.

Nën drejtimin e peshkopit ose presidentit

të degës, një ose më shumë burra që

mbajnë Priftërinë Melkizedeke mund

të kryejnë këtë ordinancë. Ata vënë

duart e tyre lehtë mbi kokën e perso-

nit. Pastaj ai që kryen këtë ordinancë:

1. Thekson emrin e plotë të personit.

2. Thekson që ordinanca kryhet me

autoritetin e Priftërisë Melkizedeke.

3. Konfirmon personin një anëtar të

Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve

të Ditëve të Mëvonshme.

4. Jep dhuratën e Frymës së Shenjtë

duke thënë: “Merre Frymën e

Shenjtë.”

5. Jep bekimin e priftërisë, ashtu siç e

drejton Shpirti.

6. E mbyll në emër të Jezu Krishtit.



Konfirmimi i Priftërisë
dhe Shugurimi në
Detyrat e Priftërisë 

Peshkopi ose presidenti i degës mbikqyr

dhënien e Priftërisë Aarone dhe shuguri-

met në detyrën e dhjakut, mësuesit dhe

priftit. Përpara se një person të shugu-

rohet në një detyrë në Priftërinë

Aarone, ai duhet të intervistohet nga

peshkopi ose presidenti i degës dhe

të gjendet i denjë. Gjithashtu, ai duhet

të mbështetet në mbledhjen e sakra-

mentit të degës. Me autorizimin e

peshkopit ose presidentit të degës, një

prift mund t’i japë Priftërinë Aarone

një personi tjetër dhe ta shugurojë atë

në një detyrë në Priftërinë Aarone.

Presidenti i kunjit ose misionit mbikqyr

dhënien e Priftërisë Melkizedeke dhe shu-

gurimin në detyrat e plakut dhe priftit të

lartë.

Për të konfirmuar priftërinë ose shu-

guruar një person në detyrën e priftë-

risë, një ose më shumë burra që

mbajnë priftërinë e kërkuar dhe që

janë autorizuar nga autoriteti krye-

sues vendosin duart e tyre lehtë mbi

kokën e personit. Më pas, ai që kryen

ordinancën:

1. Thërret personin me emrin e tij të

plotë.

2. Thekson autoritetin me anë të të

cilit është kryer shugurimi (Priftëria

Aarone ose Melkizedeke).

3. Konfirmon Priftërinë Aarone ose

Melkizedeke, në qoftë se nuk është

konfirmuar më parë.

4. Shuguron personin në një detyrë në

Priftërinë Aarone ose Melkizedeke

dhe jep të drejtën, fuqinë dhe auto-

ritetin në këtë detyrë.

5. Jep bekimin e priftërisë, ashtu siç e

drejton Shpirti.

6. E mbyll në emër të Jezu Krishtit.

Sakramenti

Sakramenti është një ordinancë shumë

e shenjtë. Marrja e sakramentit siguron

mundësi për të kujtuar jetën, mësimet

dhe Shlyerjen e Jezu Krishtit. Është një

kohë për të rinovuar besëlidhjet që

secili ka bërë me Zotin në kohën e

pagëzimit (shih Mosia 18:8–10).
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Mësuesit dhe priftërinjtë mund të për-

gatisin sakramentin; priftërinjtë mund

ta bekojnë atë; dhe dhjakët, mësuesit

dhe priftërinjtë mund ta ndajnë atë.

Vëllezërit që mbajnë Priftërinë

Melkizedeke, mund të përgatisin,

bekojnë dhe ndajnë sakramentin, por

normalisht do të bëjnë kështu vetëm

kur ka pak vëllezër në dispozicion në

Priftërinë Aarone. Në qoftë se një

person ka bërë një shkelje serioze, ai

nuk duhet ta përgatisë, bekojë ose ndajë

sakramentin derisa ai të pendohet dhe

ta ketë zgjidhur çështjen me peshkopin

ose presidentin e degës së tij.

Ata të cilët përgatitin, bekojnë ose

shpërndajnë sakramentin, ia admini-

strojnë këtë ordinacë të tjerëve në vend

të Zotit. Çdo njeri që mban priftërinë

duhet ta trajtojë këtë detyrë me një

qëndrim solemn dhe nderues. Ai

duhet të jetë i veshur mirë, me modesti

dhe i pastër. Paraqitja e jashtme duhet

të pasqyrojë shenjtërinë e ordinancës.

Vëllezërit që përgatisin sakramentin

duhet ta bëjnë këtë përpara se të fillojë

mbledhja. Ata e vendosin bukën e pa

copëtuar në një tabaka buke të pastër

dhe vendosin tabakatë e kupave të

sakramentit që mbajnë ujë të freskët

në tavolinën e sakramentit. Ata e

mbulojnë bukën dhe ujin me një

mbulesë të bardhë dhe të pastër.

Gjatë himnit të sakramentit, ata që

janë te tavolina e sakramentit, heqin

mbulesën nga tabakatë e bukës dhe

e copëtojnë bukën në copa të vogla.

Pas himnit, personi që bekon bukën,

ulet në gjunjë dhe ofron lutjen e

sakramentit për bukën. Vëllezërit

pastaj shpërndajnë bukën tek ata që

janë të pranishëm në mënyrë nde-

ruese dhe të rregullt. Autoriteti krye-

sues në mbledhje merr i pari sakra-

mentin. Kur çdo njeri i pranishëm

pati mundësinë për të marrë bukën,

ata që e shpërndajnë atë kthejnë

tabakatë e tyre në tavolinën e sakra-

mentit. Ata që bekojnë sakramentin

mbulojnë tabakatë përsëri menjëherë

pasi është shpërndarë buka.

Ata që janë te tavolina e sakramentit

heqin mbulesën nga tabakatë e ujit.

Personi që bekon ujin, ulet në gjunjë

dhe ofron lutjen e sakramentit për

ujin. Vëllezërit pastaj shpërndajnë ujin

te ata që janë të pranishëm. Tabakatë

kthehen në tavolinën e sakramentit

dhe mbulohen përsëri. Vëllezërit që

bekojnë dhe shpërndajnë sakramentin

pastaj shkojnë në vendet e tyre tek pje-

sëmarrësit.

Sakramenti është për anëtarët e Kishës,

duke përfshirë dhe fëmijët. Personi që

drejton mbledhjen nuk duhet të shpa-

llë që ai do t’i shpërndahet vetëm anë-

tarëve; nuk duhet bërë asgjë për të

ndaluar joanëtarët nga marrja e tij.

Lutjet e sakramentit duhet të thuhen

qartë, me përpikmëri dhe me dinjitet.

Në qoftë se personi që bekon sakra-

mentin bën një gabim në fjalë dhe

nuk e korrigjon atë vetë, peshkopi ose

presidenti i degës i kërkon atij ta për-

sërisë lutjen dhe ta ofrojë atë në

mënyrë të saktë.

Lutja për bukën është si më poshtë:

“O Perëndi, Ati i Amshuar, ne të

kërkojmë ty në emër të Birit tënd, Jezu



Krishtit, t’u bekosh e t’u shenjtërosh

këtë bukë shpirtrave të të gjithë atyre

që marrin prej saj, që ata të mund të

hanë në kujtim të trupit të Birit tënd

dhe të mund të të dëshmojnë ty, O

Perëndi, Ati i Amshuar, se ata janë të

gatshëm të marrin mbi vete emrin e

Birit tënd dhe gjithmonë ta kujtojnë

atë e të zbatojnë urdhërimet që ai u ka

dhënë atyre, që të mund të kenë gjith-

monë Shpirtin e tij me ta. Amen” (DeB

20:77; dhe Moroni 4).

Lutja për ujin është si më poshtë:

“O Perëndi, Ati i Amshuar, ne të

kërkojmë ty në emër të Birit tënd, Jezu

Krishtit, t’u bekosh e t’u shenjtërosh

këtë [ujë] shpirtrave të të gjithë atyre që

pinë prej [tij], që ata të mund ta bëjnë

atë në kujtim të gjakut të Birit tënd, i

cili u derdh për ta; që ata të mund

të të dëshmojnë ty, O Perëndi, Ati i

Amshuar, se gjithmonë e kujtojnë atë,

që të mund të kenë Shpirtin e tij me ta.

Amen” (DeB 20:79; dhe Moroni 5).

Sakramenti duhet të hiqet nga tavo-

lina sa më shpejt që të jetë e mundur

pas mbledhjes. Buka që mbetet mund

të përdoret për ushqim.

Bekimi dhe shpërndarja e sakramentit

kërkon autorizim nga autoriteti kryesues.

Përkushtimi i Vajit

Një (ose më shumë) burrë që mban

Priftërinë Melkizedeke, përkushton

vaj të pastër ulliri për qëllimin e tij të

shenjtë për vajosjen e të sëmurit ose të

pikëlluarit. Ai që përkushton vajin:

1. Mban një enë të hapur me vaj ulliri.

2. I drejtohet Atit tonë Qiellor.

3. Thekson që ai është duke vepruar

me autoritetin e Priftërisë

Melkizedeke.

4. Përkushton vajin (jo enën) dhe e

veçon atë për vajosjen e të sëmurit

dhe të pikëlluarit.

5. E mbyll në emër të Jezu Krishtit.

Administrimi i të Sëmurit

Vetëm burra që mbajnë Priftërinë

Melkizedeke mund të administrojnë të

sëmurin ose të pikëlluarin. Normalisht,

dy ose më shumë prej tyre, admini-

strojnë së bashku, por njëri mund ta

kryejë atë edhe vetë. Në qoftë se nuk

ka vaj të përkushtuar, një burrë që

mban Priftërinë Melkizedeke mund

të japë një bekim nëpërmjet autoritetit

të priftërisë.

Një baba, i cili mban Priftërinë

Melkizedeke duhet të administrojë

anëtarët e sëmurë të familjes së tij.

Ai mund t’i kërkojë një burri tjetër që

mban Priftërinë Melkizedeke, ta ndi-

hmojë atë.
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Administrimi i të sëmurit ka dy pjesë:

(1) vajosjen me vaj dhe (2) vulosjen e

vajosjes.

Vajosja me Vaj

Një burrë që mban Priftërinë Mel-

kizedeke vajos personin i cili është

i sëmurë. Për ta bërë këtë, ai:

1. Vendos një pikë vaji të përkushtuar

mbi kokën e personit.

2. Vendos duart e tij lehtë mbi kokën

e personit dhe thërret personin me

emrin e plotë të tij ose të saj.

3. Thekson që ai është duke vajosur

personin nëpërmjet autoritetit të

Priftërisë Melkizedeke.

4. Thekson që ai është duke vajosur

me vaj që është përkushtuar për

vajosjen dhe bekimin e të sëmurit

dhe të pikëlluarit.

5. E mbyll në emër të Jezu Krishtit.

Vulosja e Vajosjes.

Normalisht, dy ose më shumë burra

mbajtës të Priftërisë Melkizedeke

vendosin duart e tyre lehtë mbi kokën

e personit i cili është i sëmurë. Njëri

nga burrat vulos vajosjen. Për të bërë

këtë, ai:

1. Thërret personin me emrin e plotë

të tij ose të saj.

2. Thekson që ai vulos vajosjen nëpër-

mjet autoritetit të Priftërisë Melkize-

deke.

3. Jep një bekim ashtu siç e drejton

Shpirti.

4. E mbyll në emër të Jezu Krishtit.

Bekimet e Atit dhe Bekime
të Tjera të Ngushëllimit
dhe Këshillimit.

Bekimet e atit dhe bekime të tjera të

priftërisë jepen për të siguruar drejtim

dhe ngushëllim ashtu siç drejtohet

nga Shpirti.

Një atë, mbajtës i Priftërisë Melkize-

deke, mund t’i japë bekimin e atit

fëmijëve të tij. Bekime të tilla mund

të jenë veçanërisht të dobishme kur

fëmijët largohen nga shtëpia, të tilla si

kur shkojnë në shkollë, ose shkojnë në

misione, ose kur fillojnë të punojnë,

martohen, hyjnë në shërbim ushtarak

apo përballojnë sfida personale jo të

zakonshme. Këto bekime mund të

jenë një forcë e madhe për familjen.

Një familje mund ta regjistrojë një

bekim të atit për dokumentat e fami-

ljes, por ai nuk ruhet në dokumentat e

Kishës. Prindërit duhet t’i nxisin fëmi-

jët ta kërkojnë bekimin e atit në kohë

nevoje.

Burra të denjë, mbajtës të Priftërisë

Melkizedeke, mund të japin gjitha-

shtu bekime të ngushëllimit dhe



këshillimit bashkëshorteve të tyre,

anëtarëve më të largët të familjeve

dhe të tjerëve të cilët i kërkojnë ata.

Për të dhënë një bekim të atit ose

bekime të tjera të ngushëllimit dhe

këshillimit, një burrë që mban Prif-

tërinë Melkizedeke, qoftë vetëm apo

me një ose më shuma burra të denjë

që mbajnë Priftërinë Melkizedeke,

vendos duart e tij lehtë mbi kokën e

personit që merr bekimin. Vaji nuk

është i nevojshëm në bekime të tilla.

Ai që jep bekimin:

1. Thërret personin me emrin e plotë

të tij ose të saj.

2. Thekson që ai është duke dhënë

bekimin me autoritetin e Priftërisë

Melkizedeke.

3. Jep bekimin ashtu siç e drejton

Shpirti.

4. E mbyll në emër të Jezu Krishtit.

Dedikimi i Varreve

Një person i cili dedikon një varr

duhet të mbajë Priftërinë Melkizedeke

dhe duhet të autorizohet nga nëpunësi i

priftërisë i cili drejton shërbimin.

Për të dedikuar një varr, ai:

1. I drejtohet Atit Qiellor.

2. Thekson që ai është duke e dedi-

kuar varrin me autoritetin e

Priftërisë Melkizedeke.

3. Dedikon dhe përkushton truallin

e varrosjes, si vendi i pushimit për

trupin e të vdekurit.

4. Po të jetë e përshtatshme, lutet që

vendi të shenjtërohet dhe mbrohet

deri në Ringjallje.

5. I kërkon Zotit të ngushëllojë fami-

ljen dhe shpreh mendime të tjera

ashtu siç e drejton Shpirti.

6. E mbyll në emër të Jezu Krishtit.

Në qoftë se preferohet nga familja, një

person (preferohet një burrë që mban

Priftërinë Melkizedeke) mund të ofrojë

një lutje pranë varrit në vend të një lut-

jeje dedikuese.
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Informacion mbi punën e historisë

familjare është në dispozicion në

faqen e internetit mbi historinë

familjare të Kishës, që gjendet tek

www.familysearch.org.

Marrja e Materialeve të Kishës dhe Gjetja e

Vendndodhjes së Informacionit mbi Historinë Familjare
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Udhëheqësit lokalë dhe anëtarë të

tjerë mund të marrin materiale të

Kishës, përfshirë shkrime të shenjta,

kurse studimi, revista të Kishës, veshje

të brendshme (garmente) dhe veshje

tempulli nga qendra e tyre e shpë-

rndarjes së Kishës ose qendra e shërbi-

mit, nga Qendra e Shpërndarjes në

Solt Lejk, ose nëpërmjet faqes zyrtare

të Kishës në Internet, që gjendet në

www.lds.org.
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