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Disa vite më parë, një mik i quajtur Luis, më tregoi 
një rrëfim prekës rreth nënës së tij të dashur e 
gojëmbël. Kur ajo ndërroi jetë, nuk u la bijve dhe 

bijave të saj pasuri financiare por përkundrazi një trashëgi-
mi të pasur në shembull, në sakrificë, në bindje.

Pasi u thanë nekrologjitë në varrim dhe u bë udhëtimi i 
trishtë drejt varrezës, fëmijët e rritur rrëmuan mes zotë-
rimeve të pakta që u kishte lënë e ëma. Midis tyre, Luisi 
zbuloi një shënim dhe një çelës. Shënimi udhëzonte: “Në 
dhomën e gjumit në qoshe, në sirtarin e poshtëm të ko-
mosë sime, është një kuti e vockël. Ajo përmban thesarin 
e zemrës sime. Ky çelës do ta hapë kutinë.”

Të gjithë pyetën veten se çfarë kishte me kaq vlerë nëna 
e tyre sa ta vendoste në një kuti me çelës.

Kutia u lëviz nga vendi ku qëndronte dhe u hap me 
kujdes me ndihmën e çelësit. Ndërsa Luisi dhe të tjerët 
e shqyrtuan imtësisht përmbajtjen e kutisë, ata gjetën një 
fotografi personale të çdo fëmije, me emrin dhe datën e 
lindjes së fëmijës. Luisi më pas tërhoqi një kartolinë për 
festën e Shën Valentinit të bërë me dorë. Në shkrimin e 
dorës të paushtruar e fëmijëror, që e dalloi se ishte i veti, 
ai lexoi fjalët që kishte shkruar 60 vite më parë: “E dashur 
Nënë, të dua”.

Zemrat u prekën, zërat u zbutën dhe sytë u përlotën. 
Thesari i nënës ishte familja e saj e përjetshme. Forca e 
saj qëndronte te themeli prej shkëmbi me fjalët “të dua”.

Në botën e sotme, askund nuk nevojitet më shumë ai 
themel dashurie prej shkëmbi sesa në shtëpi. Dhe bota 
askund nuk do të gjejë një shembull më të mirë të atij 

themeli sesa në shtëpitë e shenjtorëve të ditëve të mëvon-
shme të cilët e kanë bërë dashurinë qendrën e jetës së tyre 
familjare.

Atyre prej nesh që shpallin se janë dishepuj të Shpë-
timtarit Jezu Krisht, Ai iu dha këtë udhëzim me ndikim 
të gjerë:

“Po ju jap një urdhërim të ri: ta doni njëri- tjetrin; sikurse 
unë ju kam dashur, ashtu edhe ju ta doni njëri- tjetrin.

Prej kësaj do t’ju njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi, 
nëse keni dashuri për njëri- tjetrin.” 1

Nëse do ta zbatonim urdhërimin për ta dashur njëri- 
tjetrin, ne duhet ta trajtojmë njëri- tjetrin me dhembshuri 
dhe respekt, duke treguar dashurinë tonë në ndërveprimet 
e përditshme. Dashuria ofron një fjalë dashamirëse, një 
përgjigje të duruar, një veprim vetëmohues, një vesh mi-
rëkuptues, një zemër falëse. Në të gjitha shoqërimet tona, 
këto dhe veprime të tjera të tilla ndihmojnë për ta vënë në 
dukje dashurinë në zemrën tonë.

Presidenti Gordon B. Hinkli (1910–2008) vërejti: “Da-
shuria . . . është poçja me ar në fund të ylberit. Prapëse-
prapë është më tepër sesa fundi i ylberit. Dashuria është 
edhe në fillim, dhe prej saj lulëzon bukuria që përshkon 
qiellin në një ditë të stuhishme. Dashuria është siguria për 
të cilën fëmijët lotojnë, malli i zjarrtë i rinisë, ngjitësja që 
lidh martesën dhe zbutësi që parandalon përplasjen shka-
tërruese në shtëpi; ajo është paqja për moshën e vjetër, 
drita e shpresës që shkëlqen përmes vdekjes. Sa të pasur 
janë ata që e gëzojnë atë në shoqërimet e tyre me familjen, 
miqtë, kishën dhe fqinjët.” 2
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Dashuria është vetë thelbi i ungjillit, tipari më fisnik i 
shpirtit njerëzor. Dashuria është shërimi për familjet lëngu-
ese, komunitetet e ligshta dhe kombet e sëmura. Dashuria 
është një buzëqeshje, një përshëndetje me dorë, një fjalë e 
mirë dhe një përgëzim. Dashuria është sakrificë, shërbim 
dhe vetëmohim.

Bashkëshortë, duajini bashkëshortet tuaja. Trajtojini ato 
me dinjitet dhe vlerësim. Motra, duajini bashkëshortët tuaj. 
Trajtojini ata me nderim dhe inkurajim.

Prindër, duajini fëmijët tuaj. Lutuni për ta, jepuni mësim 
dhe dëshmojuni atyre. Fëmijë, duajini prindërit tuaj. Trego-
juni respekt, mirënjohje dhe bindje.

Pa dashurinë e pastër të Krishtit, Mormoni këshilloi 
se “[ne] s’je[m]i asgjë” 3. Lutja ime është që ne të mund ta 
ndjekim këshillën e Mormonit për t’iu “lut[ur] Atit me gjithë 
fuqinë e zemrës s[onë], që të mbushe[m]i me këtë dashuri 
që ai ua jep të gjithë atyre që janë pasues të vërtetë të Birit 
të tij Jezu Krisht; që [ne] të mund të bëhe[m]i bijtë e Perën-
disë; që kur ai të shfaqet, ne të jemi si ai” 4.

SHËNIME
1. Gjoni 13:34–35.
2. Gordon B. Hinckley, “And the Greatest of These Is Love”, Ensign,  

mars 1984, f. 3.
3. Moroni 7:46; shih edhe vargun 44.
4. Moroni 7:48.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Presidenti Monson na mëson rëndësinë e të treguarit 
me vepra të dashurisë së vërtetë si të Krishtit, veçanërisht 
në shtëpi. Merreni parasysh t’u kërkoni njerëzve që vizi-
toni që të mblidhen si një familje dhe të diskutojnë mbi 
mënyrat se si mund të tregojnë më shumë dashuri për 
njëri- tjetrin. Ju mund t’i nxitni ata të përzgjedhin një nga 
ato ide dhe të bëjnë plane për t’i realizuar si një familje. 
Për shembull, pjesëtarë të familjes mund të kërkojnë të 
ofrojnë një veprim të fshehtë shërbimi ndaj një pjesëtari 
tjetër të familjes çdo javë. Ju mund t’u kërkoni atyre që 
më vonë të reflektojnë mbi mënyrën se si orvatja për ta 
arritur synimin e shtoi dashurinë në shtëpinë e tyre.

RINIA
Të Lutesh për Paqe
Nga Sara T.

Prindërit e mi merrnin pjesë shpesh në mbledhjet pas 
Kishe, dhe unë do të kujdesesha për tre vëllezërit e 

mi më të vegjël dhe do t’i ndihmoja që të bënin drekën 
– ndonëse ata ishin shpesh të rrëmbyer dhe të uritur. 
Zakonisht nëse fillonin të ziheshin, unë mund ta zgjidh-
ja problemin e vogël sa hap e mbyll sytë. Por nganjë-
herë ishte e vështirë të bëje paqe pasi kishte filluar një 
zënkë sepse unë shqetësohesha.

Një pasdite, vëllezërit e mi e kishin veçanërisht të 
vështirë të shkonin mirë. Zbulova se përpjekjet e mia 
për të bërë paqe thjesht i përkeqësuan gjërat sepse unë 
isha e zemëruar. Ndaj unë thjesht bëra vetëm drekën 
time dhe nuk fola më. Më në fund, lajmërova: “Do të 
bëj lutjen. A mund të mbajmë qetësi për një minutë, 
ju lutem?” Sapo u qetësuan, kërkova një bekim për 
ushqimin. Përpara se ta mbyllja lutjen, shtova: “Dhe, 
të lutem, na ndihmo që të jemi paqebërës”.

Fillimisht, u dukën sikur nuk dëgjuan dhe filluan 
të grindeshin përsëri. U mërzita por e dija se duhej të 
isha aq e dashur dhe e qetë sa mund të isha, pasi sapo 
isha lutur për paqe. Pas një minute, u ndjeva shumë e 
qetë. Hëngra pa thënë asgjë dhe djemtë përfundimisht 
pushuan së grinduri. E kuptova se paqja që ndjeva ishte 
një përgjigje ndaj një lutjeje të thjeshtë. Isha lutur që të 
isha një paqebërëse dhe Ati im Qiellor më ndihmoi të 
qëndroja e qetë kur isha aq e tunduar për të bërtitur. 
Unë e di se Ai me të vërtetë mund të na japë paqe.
Autorja jeton në Arizonë, SHBA.

FËMIJËT
Thesari i Vërtetë

Presidenti Monson tregon një histori rreth një nëne 
që kishte një kuti të veçantë thesari. Kur fëmijët 

e saj e hapën kutinë, ata gjetën fotografitë e veta. 
Thesari i nënës ishte familja e saj!

Thesari i vërtetë nuk është ari ose gurët e çmuar – 
janë njerëzit që ti do. Cilin do? Vizatoni një kuti thesari 
me një pamje të tyren ose me emrat e tyre brenda kutisë.
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Të kuptuarit se Ati ynë Qiellor 
dha Birin e Tij të Vetëmlindur 

që ne të mund të kemi pavdekë-
sinë dhe potencialin për jetë të 
përjetshme, na ndihmon të ndiejmë 
dashurinë e pafundme dhe të pa-
krahasueshme të Perëndisë për ne. 
Edhe Shpëtimtari ynë na do.

“Kush do të na ndajë nga dashu-
ria e Krishtit? . . .

Sepse unë jam i bindur se as 
vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushte-
tet, as fuqia dhe as gjërat e tashme 
as gjërat e ardhshme,

as lartësitë, as thellësitë, as ndo-
një tjetër krijesë, nuk do të mund të 
na ndajë nga dashuria e Perëndisë 
që është në Jezu Krishtin, Zotin 
tonë” (Romakëve 8:35, 38–39).

Plaku D. Tod Kristoferson, i Kuo-
rumit të Dymbëdhjetë Apostujve, 
tha për Shlyerjen e Jezu Krishtit: 
“Vuajtja e Shpëtimtarit në Gjetse-
man dhe agonia e Tij në kryq na 

Shlyerja e Krishtit është Provë  
e Dashurisë së Perëndisë

shëlbojnë nga mëkati duke këna-
qur kërkesat që drejtësia ka mbi 
ne. Ai shtrin mëshirë dhe fal ata që 
pendohen. Shlyerja [e Jezu Krishtit] 
gjithashtu kënaq borxhin që drejtë-
sia zotëron mbi ne, duke na shëruar 
dhe dëmshpërblyer për çfarëdo 
vuajtje që durojmë pafajësisht. ‘Pasi 
vini re, ai vuan dhembjet e të gjithë 
njerëzve, po, vuajtjet e çdo krijese 
të gjallë, si burra, gra ashtu edhe 
fëmijë, që bëjnë pjesë në familjen 
e Adamit’ (2 Nefi 9:21; shih edhe 
Alma 7:11–12).” 1

Krishti na ka “gdhendur mbi 
pëllëmbët e duarve të [Tij]” (Isaia 
49:16). Linda K. Barton, Presiden-
te e Përgjithshme e Shoqatës së 
Ndihmës, thotë: “Ai akt më i lartë 
dashurie duhet ta çojë secilin prej 
nesh që të gjunjëzohet në lutje të 
përulur për ta falënderuar Atin tonë 
Qiellor që na do aq sa Ai dërgoi 
Birin e Tij të Vetëmlindur dhe të 

përsosur që të vuante për mëkatet 
tona, pikëllimet tona dhe gjithçka 
që duket e padrejtë në vetë jetën 
tonë vetjake” 2.

Shkrime të Shenjta dhe 
Informacion i Mëtejshëm
Gjoni 3:16; 2 Nefi 2:6–7, 9;  
reliefsociety. lds. org
SHËNIME
1. D. Tod Kristoferson, “Shëlbimi”, Liahona, 

maj 2013, f. 110.
2. Linda K. Barton, “A Është Besimi në Shly-

erjen e Jezu Krishtit i Shkruar në Zemrat 
Tona?” Liahona, nëntor 2012, f. 114.
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Studiojeni këtë material me lutje dhe kërkoni frymëzim për të ditur se çfarë të thoni. Besim, Familje, Ndihmë

Merreni Parasysh Këtë
Si mund ta shprehim mirënjohjen 
dhe dashurinë tonë për 
Perëndinë dhe për Jezu Krishtin 
për dhuratën e Shlyerjes së 
Shpëtimtarit tonë?


