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Botës i Duhen  
Pionierë Sot

Për shumë njerëz, rrugëtimi i pionierëve në 1847-
ën, nuk nisi në Navu, Kirtland, Far-Uest apo 
Nju-Jork por, përkundrazi në Anglinë, Skocinë, 

Skandinavinë apo Gjermaninë e largët. Fëmijët vocë-
rrakë nuk e kuptonin plotësisht besimin e gjallë që i 
nxiste prindërit e tyre të linin prapa familjen, miqtë, 
rehatinë dhe sigurinë.

Një vogëlush mund të pyeste: “Mami, pse po largo-
hemi nga shtëpia? Ku po shkojmë?”

“Eja me mua, bir i shtrenjtë; po shkojmë në Sion,  
në qytetin e Perëndisë tonë.”

Midis sigurisë së shtëpisë dhe premtimit për Sionin 
qëndronin ujërat e zemëruar e të pabesë të Atlantikut 
të gjerë. Kush mund ta rrëfejë frikën që e mbërtheu 
zemrën njerëzore gjatë atyre kalimeve të rrezikshme?  
Të nxitur nga pëshpëritjet e heshtura të Shpirtit, të 
mbështetur nga një besim i thjeshtë por i qëndrueshëm, 
ata pionierë shenjtorë patën mirëbesim te Perëndia dhe 
ngritën velat për udhëtimin e tyre.

Më në fund ata mbërritën në Navu vetëm për t’u 
gjendur sërish përpara përballjes me vështirësi në vazh-
dën e rrugës. Gurë varri me sherbelë dhe shkëmbinj 
shenjuan varre përgjatë gjithë itinerarit nga Navuja në 
Solt-Lejk-Siti. I tillë ishte çmimi që paguan disa pionierë. 

Trupat e tyre janë varrosur në paqe, por emrat e tyre 
jetojnë në përjetësi.

Qetë e lodhura çapiteshin çalë-çalë, rrotat e vagonave 
kërcisnin, burrat trima rraskapiteshin, daullet e luftës 
kumbonin dhe ujqit e prerive gulçonin. Por pionierët  
e frymëzuar nga besimi dhe të shtyrë nga stuhia, vazh-
duan përpara. Shpesh ata këndonin:

Shenjtor’ nga puna ju mos kini frik’
Ju ecni me gëzim.
Sa do t’ju duket kjo udh’ e vështir’,
Dita do ket’ shkëlqim. . . .
Gjithçka mir’ do të jet’! 1

Këta pionierë i mbanin mend fjalët e Zotit: “Populli 
im duhet të provohet në gjithçka, që ata të mund të për-
gatiten për të marrë lavdinë që unë kam për ta, madje 
lavdinë e Sionit” 2.

Kalimi i kohës i zbeh kujtimet tona dhe e ul vlerësi-
min tonë për ata që ecën në shtegun e dhembjes, duke 
lënë prapa një vazhdë të shenjuar me lotë nga varret 
paemër. Po përsa i përket sfidave të sotme? A nuk ka 
udhë me shkëmbinj për të bërë, male të thepisur për 
të ngjitur, humnera për të kaluar, shtigje për të zbuluar, 
lumenj për të kapërcyer? Ose a ka ndonjë nevojë në të 
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tashmen që ai shpirt pionieri të na udhëheqë larg rre-
ziqeve që na kërcënojnë se do të na gllabërojnë e të na 
udhëheqë për në Sionin e sigurt?

Gjatë dekadave, që nga fundi i Luftës II Botërore, 
standardet e moralshmërisë janë ulur pareshtur. Krimi 
vjen duke u shtuar; të qenit të njerëzishëm vjen duke 
u zbehur. Shumë njerëz janë në një slitë shkatërrimi që 
ulet e ngrihet, duke kërkuar emocionet e çastit teksa 
sakrifikojnë gëzimet e përjetësisë. Kështu ne e humba-
sim paqen.

Ne harrojmë si ngadhënjyen grekët dhe romakët në 
mënyrë të madhërishme në një botë barbare dhe mëny-
rën se si përfundoi ai ngadhënjim – se si plogështia dhe 
dobësia në fund i mposhtën derisa i shkatërruan. Në 
fund, ata donin më shumë sigurinë dhe një jetë të re-
hatshme sesa e donin lirinë; dhe ata i humbën të gjitha 
– rehatinë, sigurinë dhe lirinë.

Mos iu dorëzoni ngasjeve të Satanit; përkundrazi, qën-
droni të paepur për të vërtetën. Dëshirat e pakënaqura  
të shpirtit nuk do të plotësohen nga një kërkim i pafund 
i gëzimit mes emocioneve të ndjesisë dhe vesit. Vesi 
kurrë nuk të çon te virtyti. Urrejtja kurrë nuk e përkrah 
dashurinë. Burracakëria kurrë nuk jep kurajë. Dyshimi 
kurrë nuk frymëzon besim.

Disave iu duket e vështirë t’u bëjnë ballë përqesh-
jeve dhe vërejtjeve të pahijshme të të marrëve që tallin 
dëlirësinë, ndershmërinë dhe bindjen ndaj urdhrave të 
Perëndisë. Por bota ia ka ulur përherë vlerat bindjes 
ndaj një parimi. Kur Noeu u udhëzua të ndërtonte një 
arkë, populli i marrë pa nga qielli pa re dhe më pas e 
përqeshën dhe e tallën – derisa erdhi shiu.

A duhet të mësojmë mësime të tilla kaq të kushtue-
shme pa pushim? Koha ndryshon, por e vërteta përsë-
ritet. Kur nuk arrijmë të nxjerrim dobi nga përvojat e së 
kaluarës, jemi të dënuar t’i përsërisim ato me të gjithë 
dhembjen, vuajtjen dhe lëngimin që shkaktojnë. A nuk 
e kemi urtësinë që t’i bindemi Atij që e njeh fillimin nga 
mbarimi – Zotit tonë, që hartoi planin e shpëtimit – në 
vend që të dëgjojmë gjarprin, që e përbuzi bukurinë e tij?

Një fjalor e përkufizon një pionier si “dikush që 
shkon përpara për të përgatitur ose hapur udhën që 
ta ndjekin të tjerët” 3. A mund të mbledhim disi guxi-
min dhe patundshmërinë e qëllimit që i karakterizonte 

pionierët e një brezi më të hershëm? A mundemi ju  
dhe unë të jemi pionierë me fakte?

E di se mund të jemi. O, sa nevojë ka bota për  
pionierë sot!

SHËNIME
1. “Eni Shenjtor’”, Himne dhe Këngë të Fëmijëve, f. 2.
2. Doktrina e Besëlidhje 136:31.
3. Oxford English Dictionary, bot. i 2-të (1989), “pioneer” [“pionier”].

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Shkrimet e shenjta shpjegojnë se mësuesit e shtëpisë 
duhet të “paralajmërojnë, të sqarojnë, të këshillojnë e 
të japin mësim dhe t’i ftojnë të gjithë të vijnë te Krishti” 
(DeB 20:59). Merrni parasysh të vini në dukje paralaj-
mërimet dhe ftesat që përmban mesazhi i Presidentit 
Monson ndaj atyre që vizitoni. Ju mund të dëshironi të 
diskutoni me ta rreth mënyrave për t’i dalluar e ndjekur 
shembujt e drejtë, për të shmangur mashtrimet dhe 
për të mësuar nga gabimet e të tjerëve. Pyetini ata që 
vizitoni se si mund të jenë pionierë sot.

RINIA
Të Drejtuar nga Besimi
Nga Megi Ërll

Nuk do ta harroj kurrë ecjen përgjatë rrethinave të 
Lagjeve Dimërore në Nebraska, SHBA, ku pionierët 

kishin jetuar vite më parë. Toka dukej e shenjtë, po-
thuajse sikur po vizitoja një tempull në natyrë.

Sytë e mi të mbushur me lotë, ma mjegullonin vësh-
trimin. Pashë një statujë por nuk mund t’i shquaja mirë 
format. Kur i fshiva lotët, pashë një burrë e një grua, 
fytyrat e të cilëve qenë plot hidhërim. Kur vështrova më 
nga afër, pashë formën e një foshnjëje të shtrirë në një 
varr pranë këmbëve të tyre.

Kjo pamje më mbushi me kaq shumë emocione: 
trishtim, zemërim, mirënjohje dhe gëzim. Dëshiroja 
ta zhdukja dhembjen që ndien ata shenjtorë, por në 
të njëjtën kohë isha mirënjohëse për ato që ata kishin 
sakrifikuar për ungjillin.

Përvoja ime në Lagjet Dimërore më ndihmoi të 
kuptoj se Ati Qiellor ua jep ungjillin fëmijëve të Tij 
dhe u lejon atyre lirinë e zgjedhjes që të bëjnë me të 
atë që dëshirojnë. Prindërit e asaj foshnjëje mund të 
kishin zgjedhur të ndërmerrnin një shteg më të lehtë. 
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Ndjekja e profetit dhe të jetuarit e ungjillit u kërkonin 
këtyre pionierëve të shkonin përpara edhe kur kjo do 
të thoshte të varrosnin fëmijën e tyre. Por ata zgjodhën 
ta merrnin ungjillin në jetën e tyre dhe t’i pranonin 
sfidat e tyre. Mësova se përkushtimi i shenjtorëve ndaj 
ungjillit dhe vendosmëria e tyre për të shkuar përpara 
u drejtuan nga besimi dhe shpresa – shpresa për një të 
ardhme të ndritur dhe besimi se Zoti i njihte ata dhe 
mund t’ua lehtësonte dhembjen.
Autorja jeton në Karolinën e Veriut në SHBA.

FËMIJËT
Ji një Pionier

Presidenti Monson thotë se një pionier është dikush 
që u tregon të tjerëve udhën që duhet të ndjekin. 

Çfarë mund të bëni që të luftoni për atë që është e 
drejtë, dhe të jeni një pionier për të tjerët në komunite-
tin dhe në familjen tuaj? Shkruajini përgjigjet tuaja dhe 
tregojani familjes suaj.

© 2013 nga Intellectual Reserve, Inc. I rezervohen të gjitha të drejtat. Shtypur në SHBA. Miratuar për anglisht: 6/12. Miratuar për përkthim: 6/12.  
Përkthim i First Presidency Message, July 2013. Albanian. 10667 101



1

M E S A Z H I  I  V I Z I T A V E  M Ë S I M O R E ,  K O R R I K  2 0 1 3

Mësimdhënia dhe të  
Nxënit e Ungjillit
Studiojeni këtë material plot lutje dhe, si të jetë e përshtatshme, diskutojeni atë me 
motrat që vizitoni. Përdorini pyetjet për t’ju ndihmuar të forconi motrat tuaja dhe për 
ta bërë Shoqatën e Ndihmës një pjesë aktive të vetë jetës suaj. Për më tepër informa-
cion, shih te reliefsociety.lds.org.
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Besim, Familje, Ndihmë

Jezu Krishti qe një mësues mjesh-
tëror. Ai vendosi shembullin 

për ne kur “u dha mësim grave në 
turma dhe individualisht, në rrugë 
dhe në bregdet, në pus dhe në 
shtëpitë e tyre. Ai tregoi dashuri të 
përzemërt ndaj tyre dhe i shëroi ata 
dhe pjesëtarët e familjeve të tyre.” 1

Ai i mësoi Martën dhe Marien e 
“i ftoi ato të bëheshin pasuese të Tij 
dhe të merrnin nga shpëtimi ‘pjesën 
më të mirë’ [Lluka 10:42] që nuk do 
t’u hiqet kurrë atyre” 2.

Në shkrimet e shenjta të ditëve 
të mëvonshme, Zoti na urdhëroi 
“t’ia mëso[jmë] njëri-tjetrit doktrinën 
e mbretërisë” (DeB 88:77). Rreth 
mësimdhënies dhe të nxënit të dok-
trinës, Sheril A. Esplin, këshilltare e 
dytë në presidencën e përgjithshme 
të Fillores, tha: “Të mësosh t’i kup-
tosh plotësisht doktrinat e ungjillit 
është një proces gjatë tërë jetës 
dhe vjen ‘rresht pas rreshti, parim 
pas parimi, pak këtu dhe pak atje’ 
(2 Nefi 28:30)” 3.

Teksa mësojmë, studiojmë dhe 
lutemi, ne do të japim mësim me 
fuqinë e Frymës së Shenjtë, që do 
të përçojë mesazhin tonë “në zem-
rat e fëmijëve të [burrave e grave]” 
(2 Nefi 33:1).

Nga Shkrimet e Shenjta
Alma 17:2–3; 31:5; Doktrina e 

Besëlidhje 42:12–13; 84:85

Nga Historia Jonë
Profetët tanë të kaluar na kanë 

kujtuar neve si gra se kemi një 
rol të rëndësishëm si mësuese në 
shtëpi dhe Kishë. Në shtator të 
vitit 1979, Presidenti Spenser W. 
Kimball (1895–1985) na kërkoi të 
bëhemi “motra dijetare të shkri-
meve të shenjta”. Ai tha: “Bëhuni 
studiuese të shkrimeve të shenjta 
– jo që t’i ulni të tjerët, por që 
t’i lartësoni ata! Në fund të fun-
dit, kush ka ndonjë nevojë më 
të madhe për t’i ‘mbaj[tur] . . . [si] 
thesar’ të vërtetat e ungjillit (tek të 

cilat mund të mbështeten në kohë 
nevoje) sesa gratë dhe nënat që 
merren kaq shumë me edukimin 
dhe mësimdhënien?” 4

Ne jemi të gjitha mësuese dhe 
nxënëse. Kur japim mësim nga 
shkrimet e shenjta dhe fjalët e 
profetëve tanë të gjallë, ne mund t’i 
ndihmojmë të tjerët të vijnë te Kri-
shti. Kur angazhohemi në procesin 
e të nxënit duke bërë pyetje ku-
ptimplote dhe më pas duke mbajtur 
vesh, ne mund të gjejmë përgjigje 
që përmbushin nevojat tona vetjake.
SHËNIME
1. Daughters in My Kingdom: The History and 

Work of Relief Society (2011), f. 3.
2. Daughters in My Kingdom, f. 4.
3. Sheril A. Esplin, “Të Mësojmë Fëmijët Tanë të 

Kuptojnë”, Liahona dhe Ensign, maj 2012, 
f. 12.

4. Spencer W. Kimball, në Daughters in My 
Kingdom, f. 50.

Çfarë Mund të Bëj Unë?
1. Si po përgatitem për të qenë 
mësuese më e mirë?

2. A e ndaj dëshminë time me 
motrat për të cilat kujdesem?


