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Koha më e Mirë për të 
Mbjellë një Pemë

Në Romën e lashtë, Janusi ishte perëndia e 
fillimeve. Ai portretizohej shpesh me dy fytyra – 
njëra që shikonte prapa nga e kaluara, tjetra që 

shikonte përpara drejt së ardhmes. Disa gjuhë ia vënë 
emrin muaji janar sipas emrit të tij, sepse fillimi i vitit 
ishte një kohë për të reflektuar gjithashtu edhe për të 
planifikuar.

Mijëra vjet më vonë, shumë kultura nëpër botë e 
ruajnë traditën e vendosjes së qëllimeve për vitin e ri. 
Sigurisht, vendosja e qëllimeve është e lehtë – mbajtja e 
tyre është diçka krejt tjetër.

Një burrë që kishte bërë një listë të gjatë me qëllime 
për vitin e ri, u ndje mjaft mirë për përparimin e tij. Ai 
mendoi me vete: “Deri tani, i kam qëndruar dietës sime, 
nuk e kam humbur qetësinë, e kam ruajtur buxhetin 
dhe nuk jam ankuar asnjëherë për qenin e fqinjit. Por 
sot është data 2 janar e sapo ra zilja e alarmit dhe është 
koha të dal nga shtrati. Do të duhet një mrekulli që të 
vazhdoj ta ruaj dellin tim.”

Nisja nga e Para
Ka diçka jashtëzakonisht shpresëdhënëse te një fillim 

i ri. Mendoj se në një kohë apo në një tjetër, të gjithë 
kemi dëshiruar t’ia nisim nga e para pa gabimet dhe 
pritshmëritë e shkuara.

Më pëlqen shumë të marr një kompjuter të ri me një 

kujtesë të pastër. Për pak kohë, funksionon përsosmë
risht. Por, ndërsa ditët e javët kalojnë dhe instalohen 
gjithnjë e më tepër programe (disa me qëllim, disa pa 
qëllim), në fund kompjuteri fillon të ngecë dhe gjërat që 
dikur i bënte shpejt dhe në mënyrë të efektshme, bëhen 
të ngadalta. Ndonjëherë nuk punon fare. Edhe ndezja 
e tij mund të bëhet një punë e rëndë ndërsa kujtesa 
ngarkohet me të dhëna të panevojshme dhe funksione 
të padobishme. Ka raste kur rrugëdalja e vetme është ta 
riformatosh kompjuterin dhe t’ia nisësh nga e para.

Qeniet njerëzore, në mënyrë të ngjashme, mund të 
ngarkohen me frikë, dyshime dhe faj të rëndë. Gabimet 
që kemi bërë (si të qëllimshme ashtu edhe të paqëllim
shme), mund të na rëndojnë mbi shpatulla derisa të na 
duket e vështirë të bëjmë atë që e dimë se duhet.

Në rast mëkati, ka një proces të mrekullueshëm 
riformatimi, të quajtur pendim, që na lejon ta fshijmë 
nga kujtesa jonë e brendshme barrën që na rëndon në 
zemër. Ungjilli, përmes Shlyerjes mrekullibërëse e të 
mëshirshme të Jezu Krishtit, na tregon mënyrën se si 
t’i pastrojmë shpirtrat tanë nga njollat e mëkatit dhe të 
bëhemi përsëri të rinj, të pastër dhe aq të pafajshëm sa 
një fëmijë.

Por nganjëherë, gjëra të tjera na bëjnë të ngathët e na 
lënë prapa, duke bërë që mendimet dhe veprimet jo të 
frytshme të na e bëjnë të vështirë të rifillojmë.
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Nxjerrja e më të Mirës Sonë
Vendosja e synimeve është një orvatje e denjë. Ne e 

dimë se Ati ynë Qiellor ka synime sepse Ai na ka thënë 
se puna dhe lavdia e Tij është “të bëj[ë] të ndodhë pa
vdekësia dhe jeta e përjetshme e njeriut” (Moisiu 1:39).

Synimet tona vetjake mund të nxjerrin më të mirën 
tonë. Sidoqoftë, një nga gjërat që i nxjerr nga binarët 
përpjekjet për t’i bërë dhe mbajtur qëllimet tona, është 
zvarritja. Ne ndonjëherë e shtyjmë për më vonë fillimin, 
duke pritur çastin e duhur për të filluar – ditën e parë të 
vitit të ri, fillimin e verës, kohën kur thirremi si peshkop 
apo si presidente e Shoqatës së Ndihmës, kohën pasi 
fëmijët të futen në shkollë, apo kohën pasi të dalim në 
pension.

Nuk ju duhet një ftesë përpara se të nisni të lëvizni 
në drejtimin e synimeve tuaja të drejta. Nuk ju duhet të 
prisni leje që të bëheni njeriu që u paracaktuat të ishit. 
Nuk ju duhet të prisni që t’ju ftojnë për të shërbyer në 
Kishë.

Ne ndonjëherë mund t’i çojmë dëm vitet nga jeta 
jonë duke pritur të zgjidhemi (shih DeB 121:34–36). 
Por ajo është një hamendje e rreme. Ju tashmë jeni 
zgjedhur!

Ka pasur raste në jetë kur kam kaluar net pa gjumë 
duke u kacafytur me probleme, shqetësime ose brenga 
vetjake. Por pavarësisht sa e errët ishte nata, jam nxitur 
përherë nga ky mendim: në mëngjes do të dalë dielli.

Me çdo ditë të re, vjen një agim i ri – jo vetëm për 
tokën, por edhe për ne. Dhe me një ditë të re, vjen një 
fillim i ri – një mundësi për t’ia nisur nga e para.

Por, Po Nëse Dështojmë?
Ndonjëherë gjëja që na le prapa, është frika. Ne 

mund të druhemi se nuk do t’ia dalim mbanë, se do t’ia 
dalim mbanë, se mund të turpërohemi, se suksesi mund 
të na ndryshojë ose se mund t’i ndryshojë njerëzit që 
duam.

Dhe kështu që presim. Ose heqim dorë.
Diçka tjetër që duhet të kujtojmë kur është fjala për 

vendosjen e synimeve, është kjo: Është thuajse e sigurt 
që do të dështojmë – së paku në një periudhë afatshkur
tër. Por në vend që të shkurajohemi, ne mund të fuqi
zohemi sepse të kuptuarit e kësaj e heq trysninë për të 
qenë të përsosur në çast. Ajo e pranon që nga fillimi se 

në një kohë apo në një tjetër, ne mund të dështojmë. Të 
diturit e kësaj që në fillim, e largon befasinë dhe shkura
jimin e dështimit.

Kur iu qasemi synimeve tona në këtë mënyrë, dështi
mi nuk ka pse të na kufizojë. Mbani mend, edhe nëse 
nuk arrijmë të shkojmë në vendmbërritjen tonë përfun
dimtare e të dëshiruar menjëherë, ne do të kemi bërë 
përparime gjatë rrugës që do të na çojë atje.

Dhe ajo ka rëndësi – do të thotë shumë.
Edhe pse mund të mos arrijmë dot në vijën fundore, 

thjesht të vazhduarit e udhëtimit do të na bëjë më të 
rritur nga ç’ishim më parë.

Koha më e Mirë për të Filluar Është Tani
Një fjalë e urtë, e vjetër thotë: “Koha më e mirë për të 

mbjellë një pemë është 20 vjet më parë. Koha e dytë më 
e mirë është tani.”

Ka diçka të mrekullueshme dhe shpresëdhënëse 
në fjalën tani. Ka diçka fuqizuese te fakti që, nëse 
zgjedhim të vendosim tani, ne mund të ecim përpara 
pikërisht në këtë çast.

Tani është koha më e mirë për të filluar të bëhemi 
njeriu që duam të jemi përfundimisht – jo vetëm pas 20 
vitesh, por edhe për të gjithë përjetësinë.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Presidenti Uhtdorf shpjegoi se, kur dështojmë në 
arritjen e synimeve tona, “ne mund të fuqizohemi. . . . 
Edhe pse mund të mos arrijmë dot në vijën fundore, 
thjesht të vazhduarit e udhëtimit do të na bëjë më të 
rritur nga ç’ishim më parë.” Kërkojuni pjesëtarëve të 
familjes të tregojnë përvoja në të cilat ata mësuan më 
tepër prej procesit nga ç’mësuan prej rezultatit, të tillë 
si marrja e një diplome shkolle apo marrja e një çmimi.

RINIA
Bëhuni më të Mirët që Mundeni – 
Duke Nisur që Tani

Presidenti Uhtdorf na mëson se “synimet vetjake 
mund të nxjerrin më të mirën tonë”. Merrni para-

sysh të vendosni disa synime në dy ose tri fusha të jetës 
suaj, të tilla si shëndeti fizik, shëndeti shpirtëror dhe 
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lidhjet e miqësisë, për shembull. Çfarë suksesesh do t’ju 
pëlqente të kishit në këto fusha gjatë këtij viti? Teksa 
mendoni me lutje për disa synime, sigurohuni që ato të 
jenë të arritshme, por që do të kërkojnë prej jush që të 
rriteni. Në ditarin tuaj, përshkruajini synimet tuaja me 
hollësi në mënyrë që të jeni në gjendje ta shihni përpa-
rimin tuaj kur të kalojë një vit.
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Besim, Familje, Ndihmë

Kjo është një pjesë nga një seri Mesazhesh 
të Vizitave Mësimore që paraqesin aspekte 
të misionit të Shpëtimtarit.

Teksa e kuptojmë se Jezu Krishti 
është shembulli ynë në të gjitha 

gjërat, ne mund ta rrisim dëshirën 
tonë për ta ndjekur Atë. Shkrimet e 
shenjta janë plot inkurajim për ne 
që t’i ndjekim gjurmët e hapave të 
Krishtit. Nefitëve, Krishti u tha: “Pasi 
veprat që më keni parë të bëj, duhet 
t’i bëni edhe ju” (3 Nefi 27:21). Tho
mait, Jezusi i tha: “Unë jam udha, 
e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen 
tek Ati përveçse nëpërmjet meje” 
(Gjoni 14:6).

Sot, udhëheqësit tanë na kujtoj
në që ta vendosim Shpëtimtarin si 
shembullin tonë. Linda K. Barton, 
presidentja e përgjithshme e Sho
qatës së Ndihmës, tha: “Kur secila 
prej nesh e ka doktrinën e Shlyerjes 
të shkruar thellë në zemrat tona, 
atëherë ne do të fillojmë të bëhemi 
ata lloj njerëzish që Zoti dëshiron që 
të jemi kur Ai të vijë sërish” 1.

Presidenti Tomas S. Monson tha: 
“Zoti dhe Shpëtimtari ynë, Jezu 

Misioni Hyjnor i Jezu Krishtit:  
Të Qenit Shembull
Studiojeni këtë material me lutje dhe kërkoni të dini se çfarë të tregoni. Si do  
ta rrisë besimin tuaj në Të dhe t’i bekojë ato për të cilat kujdeseni përmes vizitës 
mësimore të kuptuarit e jetës dhe misionit të Shpëtimtarit? Për më tepër  
informacion, shkoni te reliefsociety.lds.org.

Krishti, është Shembulli dhe forca 
jonë” 2.

Le të vendosim të vijmë pranë 
Jezu Krishtit, t’u bindemi urdhë
rimeve të Tij dhe të përpiqemi të 
kthehemi tek Ati ynë Qiellor.

Nga Shkrimet e Shenjta
2 Nefi 31:16; Alma 17:11;  
3 Nefi 27:27; Moroni 7:48

Nga Historia Jonë
“Ai udhën neve na shënoi”,  

shkroi Eliza R. Snou, presidentja e  
dytë e përgjithshme e Shoqatës së  
Ndihmës, për shërbesën e Jezu Krish
tit në vdekshmëri.3 Ai u shërbeu 
individëve – një e nga një. Ai na 
mësoi se duhet t’i lëmë të nëntë
dhjetë e nëntat për të shpëtuar atë 
që ka humbur (shih Lluka 15:3–7). 
Ai i shëroi dhe i mësoi individët, 
madje duke gjetur kohë për çdo 
njeri në një turmë me 2.500 njerëz 
(shih 3 Nefi 11:13–15; 17:25).

Për gratë, shenjtore të ditëve  
të mëvonshme, Presidenti  
Diter F. Uhtdorf, Këshilltar i Dytë 

në Presidencën e Parë, tha: “Ju 
motra të mrekullueshme u jepni 
të tjerëve shërbesë të dhembshur 
për arsye të cilat i zëvendësojnë 
dëshirat për përfitim vetjak. Në 
këtë gjë ju ndiqni Shpëtimtarin. 
. . . Mendimet e Tij ishin përherë 
të përqendruara për të ndihmuar 
të tjerët.” 4
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Çfarë Mund të Bëj Unë?
1. Përse dhe si është Jezu Krishti 
shembulli im?

2. Si mund të më ndihmojë mua 
shërbimi ndaj motrave që vizitoj, 
që të ndjek Shpëtimtarin?


