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Teksa mendoj për trashëgiminë tonë nga pionierët, 
një prej gjërave më prekëse që më vjen në mendje, 
është himni “Eni Shenjtorë” (Himne dhe Këngë 

të Fëmijëve, f. 2). Ata që bënë udhëtimin e gjatë për në 
luginën e Solt- Lejkut, e këndonin shpesh këtë himn gjatë 
rrugëtimit të tyre.

Jam tej mase i vetëdijshëm se jo gjithçka ishte mirë për 
këta shenjtorë. Ata u prekën nga sëmundja, vapa, lodhja, i 
ftohti, frika, uria, dhembja, dyshimi e madje vdekja.

Por pavarësisht nga pasja e çdo arsyeje për të thërritur: 
“Jo gjithçka do të jetë mirë”, ata kultivuan një qëndrim 
që s’mundemi veçse ta admirojmë sot. Ata panë përtej 
telasheve të tyre për te bekimet e përjetshme. Ata ishin 
mirënjohës në rrethanat e tyre. Pavarësisht fakteve për të 
kundërtën, ata kënduan me plot bindjen e shpirtrave të 
tyre: “Gjithçka mir’ do të jet’!”

Lëvdata jonë për pionierët është boshe nëse nuk shkak-
ton reflektim të brendshëm nga ana jonë. Po përmend disa 
nga tiparet e tyre që më frymëzojnë mua ndërsa mendoj 
për sakrificën dhe zotimin e tyre.

Dhembshuria
Pionierët kujdeseshin për njëri- tjetrin pavarësisht nga 

formimi shoqëror, ekonomik apo politik. Edhe kur kjo 
ua ngadalësonte përparimin, u shkaktonte shqetësim apo 
nënkuptonte sakrificë dhe rraskapitje vetjake, ata e ndih-
monin njëri- tjetrin.

Në botën tonë që nxitet prej qëllimeve e i përkrah ato, 
objektivat individuale apo të palëve mund të fitojnë epërsi 
mbi përkujdesjen ndaj të tjerëve apo forcimin e mbretërisë 
së Perëndisë. Në shoqërinë e sotme, arritja e disa synime-
ve të caktuara ideologjike mund të duket se është masa e 
vlerës sonë.

Vendosja dhe realizimi i synimeve mund të jetë një gjë 
e mrekullueshme. Por kur suksesi në arritjen e synimeve 
vjen me çmimin e mospërfilljes, mosmarrjes parasysh apo 
lëndimit të të tjerëve, kostoja e atij suksesi mund të jetë 
tepër e lartë.

Pionierët u kujdesën për njerëzit në kompaninë e tyre, 
por i morën parasysh edhe ata që erdhën pas tyre, duke 
mbjellë drithë për varganët e karrove që pasonin.

Ata e njihnin forcën e familjes dhe të miqve. Dhe për 
shkak se vareshin nga njëri- tjetri, ata u bënë të fortë. Miqtë 
u bënë familje.

Pionierët shërbejnë si një kujtues i mirë i arsyes përse 
ne duhet t’ia mbathim nga tundimi për ta veçuar veten dhe 
përkundrazi, të zgjatemi për ta ndihmuar njëri- tjetrin dhe 
të kemi dhembshuri e dashuri për njëri- tjetrin.

Puna
“Shenjtor’ nga puna ju mos kini frik’.”
Kjo frazë u bë një himn për udhëtarët e drobitur. Është 

e vështirë të përfytyrohet se sa fort punonin këta shpirtra 
të mëdhenj. Ecja ishte një nga gjërat më të lehta që ata 
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bënë. Ata duhej të bashkëpunonin të gjithë për të siguruar 
ushqim, për të ndrequr karrot, për të ruajtur kafshët, për 
t’u shërbyer të sëmurëve e të pafuqishmëve, për të kërkuar 
e mbushur ujë e për ta mbrojtur veten nga rreziqet shtypë-
se të elementeve dhe pengesave të shumta të shkretëtirës.

Ata zgjoheshin çdo mëngjes me qëllime e synime të 
përcaktuara qartë që çdokush i kuptonte: t’i shërbenin Pe-
rëndisë dhe bashkëqenieve të tyre e të arrinin në luginën 
e Solt- Lejkut. Çdo ditë, ato qëllime e synime ishin të qarta 
për ta; ata e dinin atë që nevojitej të bënin, dhe se përpari-
mi i çdo dite ishte me rëndësi.

Në kohën tonë – kur kaq shumë prej atyre që dëshi-
rojmë mund t’i arrijmë kaq lehtësisht – është tunduese të 
kthehesh mënjanë apo të dorëzohesh sa herë që rruga 
përpara duket pak me gunga apo kur pjerrësia priret të 
bëhet e thiktë përpara nesh. Në ato çaste, mund të na fry-
mëzojë të reflektojmë mbi ata burra, gra e fëmijë që nuk e 
lejuan sëmundjen, mundimin, dhembjen e madje vdekjen 
t’i zmbrapste nga shtegu i tyre i zgjedhur.

Pionierët mësuan se bërja e gjërave të vështira e thellon-
te dhe e forconte trupin, mendjen e shpirtin; ua zgjeronte 
të kuptuarin për natyrën e tyre hyjnore dhe e shtonte 
dhembshurinë e tyre për të tjerët. Ky zakon i mbante të 
vendosur shpirtrat e tyre dhe u bë një bekim për ta shumë 
kohë pasi rrugëtimi përgjatë fushave e maleve kishte 
përfunduar.

Optimizmi
Kur pionierët këndonin, ata jepnin një mësim të tretë 

me zë: “Ju ecni me gëzim”.
Është një nga ironitë e mëdha të epokës sonë që ne 

jemi të bekuar kaq shumë dhe prapëseprapë mund të jemi 
kaq të palumtur. Çuditë e begatisë dhe të teknologjisë na 
mbushin dhe na mbulojnë me siguri, argëtim, kënaqësi të 
menjëhershme dhe voli. Dhe prapëseprapë, kudo rreth 
nesh ne shohim kaq shumë palumturi.

Pionierët, që sakrifikuan kaq shumë, qenë të dëshiruar 
e bënë pa nevojat më themelore të mbijetesës. Ata e kup-
tuan se lumturia nuk vjen si rrjedhojë e fatit apo rastësisë. 
Me shumë siguri ajo nuk vjen nga realizimi i të gjitha 
dëshirave tona. Lumturia nuk vjen nga rrethana të jashtme. 
Ajo vjen nga brenda – pavarësisht nga ajo që po ndodh 
përreth nesh.

Pionierët e dinin atë dhe, me atë shpirt, ata gjetën lum-
turi në çdo rrethanë dhe në çdo sprovë – madje edhe në 
ato sprova që u depërtonin dhe i turbullonin ujërat e thella 
të shpirtrave të tyre.

Sprovat
Ne ndonjëherë shohim prapa tek ajo që duruan pioni-

erët, dhe me lehtësim themi: “Sa mirë që nuk jetuam në 
atë kohë”. Por unë vras mendjen a do të kishin shprehur 
të njëjtën ndjesi ata pionierë të guximshëm po të ishin në 
gjendje të na shihnin sot.

Megjithëse kohët dhe rrethanat kanë ndryshuar, parimet 
e përballimit të sprovave dhe të të jetuarit së bashku me 
sukses si një komunitet përkujdesës e i begatë nën Perën-
dinë, nuk kanë ndryshuar.

Nga pionierët ne mund të mësojmë të kemi besim e 
mirëbesim te Perëndia. Mund të mësojmë të kemi dhemb-
shuri për të tjerët. Mund të mësojmë se puna dhe zelli na 
bekojnë jo vetëm materialisht, por edhe shpirtërisht. Mund 
të mësojmë se lumturia na mundësohet pavarësisht nga 
rrethanat tona.

Mënyra më e mirë se si mund t’i nderojmë e t’u tregoj-
më mirënjohje pionierëve është duke përfshirë në vetë 
jetën tonë besnikërinë ndaj urdhërimeve të Perëndisë, 
dhembshurinë dhe dashurinë për bashkëqeniet tona dhe 
zellin, optimizmin e gëzimin që pionierët i treguan kaq 
mirë me vepra në vetë jetën e tyre.

Ndërsa bëjmë kështu, ne mund t’i përshkojmë deka-
dat e kohës, t’i marrim duart e atyre pionierëve fisnikë 
tek tonat dhe t’u shtojmë zërave të tyre zërin tonë teksa 
këndojmë së bashku: “Gjithçka mir’ do të jet’! Gjithçka mir’ 
do të jet’!”

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Ju mund të dëshironi të filloni duke kënduari “Eni 
Shenjtorë” (Himne dhe Këngë të Fëmijëve, f. 2) me ata 
të cilët i vizitoni. Mund të tregoni një përvojë kur ju ose 
dikush që e njihni, i ka vënë në jetë parimet e dhemb-
shurisë, punës apo optimizmit. Nëse ndieni nxitje, mund 
të dëshmoni për bekimet që vijnë nga të jetuarit e 
këtyre parimeve, dhe premtojuni atyre që i vizitoni, që 
mund të marrin bekime të ngjashme.
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RINIA
Mbajtja e një Anali

Presidenti Uhtdorf e krahason kohën tonë me kohën 
e pionierëve. Megjithëse mund të mos keni kaluar 

rrafshina, ju jeni më të ngjashëm me pionierët nga sa 
mendoni! Edhe ju mund të tregoni dhembshuri, punë 
të rëndë dhe optimizëm. Dhe ashtu siç e dimë se pioni-
erët i treguan me vepra këto cilësi për shkak të analeve 
që mbajtën, pasardhësit tuaj mund të arrijnë t’ju njohin 
nëpërmjet ditarit tuaj gjithashtu.

Gjeni disa minuta për të shënuar pak rreth vetes suaj 
në ditarin tuaj. Mund të shkruani rreth gjërave shpirtë-
rore, për shembull mënyrën si e morët dëshminë tuaj 
apo se si i kapërcyet sfidat me ndihmën e Atit Qiellor. 
Mund t’i ndihmoni edhe stër- stërnipërit tuaj (të cilët 
mund ta lexojnë ditarin tuaj një ditë) ta dinë se si ishte 
jeta juaj e përditshme. Çfarë projektesh po bëni në 
shkollë? Si duket dhoma juaj? Cili është kujtimi i para-
pëlqyer i familjes suaj?

Ndërsa filloni të shkruani pak e nga pak çdo ditë, do 
të jeni në gjendje, jo vetëm të shihni më qartë se si ju 
ndihmon Ati Qiellor gjatë jetës suaj të përditshme një-
soj siç i udhërrëfeu pionierët, por do të jeni duke lënë 
një trashëgimi për vetë pasardhësit tuaj të ardhshëm.
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FËMIJËT
Ndjekja e Shembullit të Pionierëve

Presidenti Uhtdorf jep disa mënyra në të cilat pioni-
erët treguan dashuri për Atin Qiellor. Ju mund ta 

ndiqni shembullin e tyre. Këtu keni disa për të filluar:

DHEMBSHURIA
 □ Shkruani një pusullë të ngrohtë ose qeraseni me diçka 
dikë që është i trishtuar.
 □ Ndihmojeni një shok/shoqe të klasës për detyrat e 
shtëpisë.

PUNA
 □ Vendosni një synim. Bëni diçka çdo ditë këtë muaj që t’ju 
ndihmojë ta arrini synimin tuaj.
 □ Ndihmojini prindërit tuaj të bëjnë darkën.

OPTIMIZMI
 □ Bëni një listë me 10 gjëra të lumtura në jetën tuaj.
 □ Buzëqeshini kujtdo që shikoni.
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Kjo është pjesë e një serie të Mesazheve të 
Vizitave Mësimore që paraqesin tipare 
hyjnore të Shpëtimtarit.

Të kuptuarit se Jezu Krishti ka 
qenë falës dhe i mëshirshëm 

ndaj nesh, mund të na ndihmojë t’i 
falim e t’u zgjatim mëshirë të tjerëve. 
“Jezu Krishti është Shembulli ynë”, 
tha Presidenti Tomas S. Monson. 
“Jeta e Tij është një trashëgimi 
dashurie. Të sëmurin Ai e shëroi; 
të shtypurin Ai e ngriti; mëkatarin 
Ai e shpëtoi. Më së fundi turma e 
zemëruar ia mori jetën Atij. Dhe 
prapëseprapë kumbojnë nga kodra 
e Golgotës fjalët: ‘Atë, fali ata sepse 
nuk dinë ç’bëjnë’ – një shprehje ku-
rorëzuese në vdekshmëri e dasha-
mirësisë dhe e dashurisë.” 1

Nëse ua falim të tjerëve shkeljet 
e tyre, edhe Ati ynë Qiellor do të 
na falë ne. Jezusi na kërkon: “Jini 
të mëshirshëm, pra, sikurse edhe 
Ati juaj është i mëshirshëm” (Lluka 
6:36). “Falja për mëkatet tona vjen 
me kushte”, tha Presidenti Diter F. 
Uhtdorf, Këshilltar i Dytë në Presi-
dencën e Parë. “Ne duhet të pen-
dohemi. . . . A nuk i jemi afruar të 
gjithë butësisht pajtuesit të mëshirës 

Tiparet Hyjnore të Jezu Krishtit: 
Falës dhe i Mëshirshëm

e jemi lutur për të marrë hir, herë 
pas here? A nuk kemi uruar me të 
gjithë energjinë e shpirtrave tanë 
për mëshirë – për të marrë falje 
për gabimet që kemi bërë dhe për 
mëkatet që kemi kryer? . . . Lejojeni 
Shlyerjen e Krishtit që t’jua ndrysho-
jë e t’jua shërojë zemrën. Duajeni 
njëri- tjetrin. Faleni njëri- tjetrin.” 2

Shkrime të Shenjta Shtesë
Mateu 6:14–15; Lluka 6:36–37;  
Alma 34:14–16

Nga Shkrimet e Shenjta
“Ne duhet të falim madje ash-

tu siç falemi”, tha Plaku Xhefri R. 
Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 
Apostujve.3 Historia e djalit plang-
prishës na tregon të dyja anët e 
faljes: një bir falet dhe biri tjetër e ka 
të vështirë të falë.

Biri më i ri e mori trashëgiminë e 
tij, e harxhoi me shpejtësi dhe, kur 
ra zia e bukës, ai u përpoq të ush-
qehej me lendet e derrave. Shkrimet 
e shenjta thonë se, kur “erdhi në 
vete”, u kthye në shtëpi dhe i tha të 
atit se nuk ishte më i denjë të ishte 
biri i tij. Por i ati e fali dhe theri një 

viç të majmë për një gosti. Biri më 
i madh u kthye nga puna në fu-
shë dhe u zemërua. Ai i kujtoi të 
atit se kishte shërbyer për shumë 
vjet, nuk i kishte shkelur kurrë 
urdhrat e megjithatë “kurrë s’më 
dhe një kec për të bërë një festë 
me miqtë e mi”. I ati u përgjigj:  
“O bir, ti je gjithmonë me mua, 
dhe çdo gjë që kam është jotja. 
Por duhet të festojmë dhe të gë-
zohemi, sepse ky vëllai yt kishte 
vdekur dhe u kthye në jetë, kishte 
humbur dhe u gjet përsëri” (shih 
Lluka 15:11–32).
SHËNIME
1. Tomas S. Monson, “Dashuria – Thelbi i 

Ungjillit”, Liahona, maj 2014, f. 91.
2. Diter F. Uhtdorf, “Të Mëshirmit Gjejnë 

Mëshirë”, Liahona, maj 2012, f. 70, 75, 77; 
theksimi në origjinal.

3. Jeffrey R. Holland, “The Peaceable Things 
of the Kingdom”, Ensign, nëntor 1996,  
f. 83.
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Merreni Parasysh Këtë

Si mund të përfitojë ai që fal  
nga falja?

Studiojeni këtë material me lutje dhe kërkoni të dini se çfarë të tregoni. Në ç’mënyrë të 
kuptuarit e jetës dhe roleve të Shpëtimtarit do ta rritë besimin tuaj tek Ai dhe do t’i bekojë 
ato për të cilat kujdeseni nëpërmjet vizitës mësimore? Për më tepër informacion, shkoni 
te reliefsociety.lds.org.

Besim, Familje, Ndihmë




