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Xhon Linfordi ishte 43 vjeç kur ai dhe bashkë-
shortja e tij, Maria dhe tre nga bijtë e tyre morën 
vendimin për t’u larguar nga shtëpia e tyre në 

Grejvli, Angli, për të udhëtuar për mijëra kilometra që 
të bashkoheshin me shenjtorët në luginën e Grejt Solt- 
Lejkut. Ata e lanë pas djalin e katërt, i cili po shërbente 
në një mision, i shitën pronat e tyre dhe në Liverpul 
hipën në anijen Thornton.

Udhëtimi nga deti për në qytetin e Nju- Jorkut dhe prej 
andej nga toka për në Ajoua, rezultoi i qetë. Megjithatë 
telashet filluan, pak pasi familja Linford dhe shenjtorë të 
tjerë që kishin lundruar me anijen Thornton u larguan nga 
qyteti i Ajouës më 15 korrik 1856, si pjesë e kompanisë 
fatkeqe të karrocave të dorës të Xhejms G. Uillit.

Moti i ashpër dhe udhëtimi i rëndë bëri dëme te shu-
më nga kompania, përfshirë Xhonin. Ai përfundimisht 
u bë aq i sëmurë e i dobët sa duhej ta shtynin në një 
karrocë dore. Deri në kohën kur kompania mbërriti në 
Uajoming, gjendja e tij ishte përkeqësuar ndjeshëm. Një 
skuadër shpëtimi nga Solt- Lejk- Siti mbërriti më 21 tetor, 
vetëm disa orë pasi kishte mbaruar udhëtimi i Xhonit 
në vdekshmëri. Ai kishte vdekur atë mëngjes herët buzë 
lumit Suituotër.

A u pendua Xhoni që e kishte shkëmbyer rehatinë dhe 
qetësinë me mundimet, kufizimet e vështirësitë e çuarjes 
së familjes së tij në Sion?

“Jo, Maria”, i tha ai bashkëshortes së vetë pak përpara 
se të vdiste. “Jam i gëzuar që erdhëm. Unë nuk do të jetoj 
për ta arritur Solt- Lejk- un, por ti dhe djemtë po, dhe unë 
nuk ndiej keqardhje për gjithçka kemi kaluar nëse djemtë 
tanë mund të rriten e t’i ngrenë familjet e tyre në Sion.” 1

Maria dhe bijtë e saj e përfunduan udhëtimin e tyre. Kur 
Maria ndërroi jetë afërsisht 30 vjet më vonë, ajo dhe Xhoni 
kishin lënë pas një trashëgimi besimi, shërbimi, përkushti-
mi dhe sakrifice.

Të jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme është të jesh 
një pionier, sepse përkufizimi i një pionieri është “dikush 
që shkon përpara për të përgatitur ose hapur udhën që 
ta ndjekin të tjerët” 2. Dhe të jesh pionier është të famil-
jarizohesh me sakrificën. Ndonëse anëtarëve të Kishës 
nuk u kërkohet më të largohen nga shtëpitë e tyre që të 
bëjnë udhëtimin për në Sion, ata shpesh duhet të lënë 
pas zakone të vjetra, tradita të një kohe të gjatë dhe miq 
të shtrenjtë. Disa marrin vendimin torturues për të lënë 
pas pjesëtarë të familjes që e kundërshtojnë anëtarësinë 
e tyre në Kishë. Shenjtorët e ditëve të mëvonshme lëvizin 
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përpara gjithsesi, duke u lutur që njerëzit e çmuar prapë-
seprapë do ta kuptojnë e pranojnë.

Shtegu i një pionieri nuk është i lehtë, por ne ndjekim 
gjurmët e hapave të Pionierit më të mirë – madje Shpëtim-
tarit – i cili shkoi përpara, duke na treguar udhën që duhet 
të ndjekim.

“Eja e më ndiq” 3, na ftoi ai.
“Unë jam udha, e vërteta dhe jeta” 4, deklaroi Ai.
“Le të vij[në] tek unë” 5, bëri thirrje Ai.
Udha mund të jetë e lodhshme. Disave iu duket e 

vështirë t’u bëjnë ballë përqeshjeve dhe vërejtjeve të pa-
hijshme të të marrëve që tallin dëlirësinë, ndershmërinë 
dhe bindjen ndaj urdhrave të Perëndisë. Bota ia ka ulur 
përherë vlerat bindjes ndaj parimit. 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.

Në kontinentin amerikan shumë shekuj më parë, 
njerëzit dyshuan, kundërshtuan dhe nuk u bindën derisa 
zjarri e përpiu Zarahemlën, dheu e mbuloi Moronihën dhe 
uji e gllabëroi Moronin. Nuk pati më fishkëllima tallëse, 
përqeshje, përdhosje e mëkat. Ato qenë zëvendësuar nga 
qetësia e zymtë, errësira e dendur. Durimit të Perëndisë i 
kishte ardhur fundi, koha e Tij ishte sosur.

Maria Linfordi nuk e humbi kurrë besimin e vet pavarë-
sisht nga përndjekja në Angli, vështirësitë e udhëtimit të saj 
për te “vendi . . . [që] Perndia . . . dha” 6, dhe nga sprovat 
pasuese që ajo duroi për familjen e saj dhe Kishën.

Në një ceremoni buzë varrit në vitin 1937 që iu kush-
tua kujtimit të Maries, Plaku Xhorxh Albert Smith (1870–
1951) i pyeti pasardhësit e saj: “A do të jetoni të vërtetë 
ndaj besimit të paraardhësve tuaj? . . . Përpiquni njëmend 
të jeni të denjë për të gjitha sakrificat që [ata] kanë bërë 
për ju.” 7

Teksa kërkojmë ta ndërtojmë Sionin në zemrat tona, 
në shtëpitë tona, në komunitetet tona e në vendet tona, 
e kujtofshim guximin e patundur dhe besimin e qëndru-
eshëm të atyre që dhanë gjithçka të vetën që ne të mund 
t’i gëzojmë bekimet e ungjillit të rivendosur, me shpresën 
dhe premtimin e tij nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit.

SHËNIME
1. Shih Andrew D. Olsen, The Price We Paid (2006), f. 45–46, 136–137.
2. The Compact Edition of the Oxford English Dictionary (1971), “pioneer”.
3. Lluka 18:22.
4. Gjoni 14:6.
5. Gjoni 7:37; shih edhe 3 Nefi 9:22.
6. “Eni Shenjtorë”, Himne dhe Këngë të Fëmijëve, f. 2.
7. Shih Olsen, The Price We Paid, f. 203–204.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Merreni parasysh t’u kërkoni atyre të cilëve u jepni 
mësim që të mendojnë për njerëz në jetën e tyre që 
kanë shkuar përpara e kanë qenë pionierë për ta. Pastaj 
pyetini kur u është dashur të jenë pionierë e të përga-
titin udhën për të tjerët. Ftojini të përsiatin çaste kur u 
është dashur të sakrifikojnë dhe përse ia vlejtën ato. Më 
pas mund t’i sfidoni që ta shënojnë dëshminë e tyre për 
“Pionieri[n] më të mirë”, Shpëtimtarin.

RINIA

Të Vërtetë ndaj Besimit të Tyre

Presidenti Monson tregon një histori rreth një famil-
jeje pionierësh dhe më pas citon Presidentin Xhorxh 

Albert Smith: “A do të jetoni të vërtetë ndaj besimit të 
paraardhësve tuaj? . . . Përpiquni të jeni të denjë për të 
gjitha sakrificat që [ata] kanë bërë për ju.” Qoftë nëse 
keni një origjinë pionierësh apo jeni një anëtar i Kishës 
i brezit të parë, a shihni drejt shembujve të besimit për 
udhërrëfim e forcë? Ja tek është një mënyrë e mirë nga 
mund t’ia filloni:

1. Bëni një listë të njerëzve që i çmoni. Ata mund të 
jenë anëtarë të vetë familjes suaj (në të shkuarën ose 
të tashmen), miq, udhëheqës të Kishës ose njerëz në 
shkrimet e shenjta.

2. Hidhini në letër cilësitë që ata kanë të cilat ju 
pëlqejnë. A është nëna juaj shumë e duruar? Ndosh-
ta miku/mikja juaj është i/e sjellshëm/me me të tjerët. 
Mbase ju pëlqen shumë guximi i Kapiten Moronit.

3. Zgjidheni një cilësi nga lista juaj dhe pyeteni veten: 
“Si mund ta fitoj këtë cilësi? Çfarë duhet të bëj që ta 
zhvilloj këtë në jetën time?”

4. Hidhini në letër planet tuaja për zhvillimin e kësaj 
cilësie dhe vëreni diku ku ta shihni shpesh, që t’ju kuj-
tojë për synimin tuaj. Lutuni për ndihmën e Atit Qiellor 
dhe kontrollojeni përparimin tuaj rregullisht. Pasi të 
ndieni se e keni zhvilluar mjaftueshëm këtë cilësi, mund 
të zgjidhni një cilësi të re me të cilën të punoni.

Mbajeni mend se teksa zhvillojmë cilësi të shkëlqye-
ra te vetja jonë, ne jo vetëm që e nderojmë besimin e 
paraardhësve tanë dhe sakrificat që ata bënë, por mund 
të jemi gjithashtu një ndikim për mirë ndaj atyre që 
janë përreth nesh.
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FËMIJËT
Edhe Ti Je një Pionier!

Pionierët janë njerëz që përgatitin udhën që ta ndje-
kin të tjerët.
Bëj një vizatim ose gjej një fotografi të një prej  

paraardhësve të tu. A mund të gjesh një histori për 
mënyrën se si ata e përgatitën udhën që ta ndjekësh 
ti? Shkruaj dy mënyra se si mund të jesh një pionier sot. 
Mund t’i japësh idetë e tua në mbrëmjen tënde familja-
re të radhës!
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“Ishte thelbësore që fëmijët shpir-
tërore të Perëndisë të kishin 

një lindje në vdekshmëri dhe një 
mundësi për të përparuar drejt 
jetës së përjetshme”, dha mësim 
Plaku Dallin H. Ouks, i Kuorumit të 
Dymbëdhjetë Apostujve. “Në dritën 
e qëllimit përfundimtar të planit 
të madh të lumturisë, unë besoj se 
thesaret më të mëdha në tokë dhe 
në qiell janë fëmijët tanë dhe pasar-
dhësit tanë.” 1

Plaku Nil L. Andersen, i Kuorumit 
të Dymbëdhjetë Apostujve, tha:

“Ne besojmë te familjet dhe ne 
besojmë te fëmijët. . . .

. . . Perëndia u tha [Adamit  
dhe Evës]: ‘Të jeni të frytshëm  
dhe shumëzohuni, mbushni tokën’ 
[Zanafilla 1:28]. . . .

Ky urdhërim nuk është harruar 
apo lënë mënjanë në Kishën e Jezu 
Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të 
Mëvonshme.” 2

Megjithëse jo të gjithë ne bëhemi 
prindër në këtë jetë, ne mund të 

Potenciali Ynë për Prindërim

edukojmë fëmijë të çdo moshe. Ne 
gëzojmë bekimet e të qenit pjesë e 
familjes së Atit Qiellor dhe përjetoj-
më gëzimet e sfidat e të qenit pjesë 
e një familjeje tokësore. Dhe shumë 
njerëz, prindërimi i pret në përjetë-
sitë që do të vijnë.

Shkrime të Shenjta Shtesë
Psalmeve 127:3; Mateu 18:3–5; 
1 Nefi 7:1; Moisiu 5:2–3

Ngjarje Aktuale
“Shumë zëra në botë sot e 

zhvleftësojnë rëndësinë e të pasurit 
fëmijë ose sugjerojnë vonimin ose 
kufizimin e fëmijëve në familje”, tha 
Plaku Andersen. “Vajzat e mia kohët 
e fundit, më treguan një koment 
në internet shkruar nga një nënë 
e krishterë (jo e besimit tonë) me 
pesë fëmijë. Ajo thoshte: ‘[E rritur] 
në këtë kulturë është shumë e 
vështirë të kesh një këndvështrim 
biblik mbi mëmësinë. . . . Fëmijët 
renditen shumë më poshtë për nga 

rëndësia sesa studimi në kolegj. Më 
poshtë se udhëtimi nëpër botë sigu-
risht. Më poshtë se mundësia për të 
dalë natën për të kaluar kohën. Më 
poshtë përmirësimit të trupit tuaj në 
palestër. Më poshtë çfarëdo pune 
që mund të keni apo shpresoni ta 
fitoni.’ Ajo pastaj shton: ‘Mëmësia 
nuk është një hobi, ajo është një 
thirrje. Ju nuk mblidhni fëmijë sepse 
ju duken më të bukur se pullat. Nuk 
është diçka për ta bërë nëse mund 
t’i ngjeshni brenda kohës suaj. Të 
pasurit e fëmijëve është ajo për të 
cilën Perëndia ju dha kohë.’” 3

SHËNIME
1. Dallin H. Oaks, “The Great Plan of  

Happiness”, Ensign, nëntor 1993, f. 72, 75.
2. Nil L. Andersen, “Fëmijët”, Liahona, nëntor 

2011, f. 28.
3. Nil L. Andersen, “Fëmijët”, f. 28.
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Studiojeni këtë material me lutje dhe kërkoni të dini se çfarë të tregoni. Si do ta rritë 
besimin tuaj në Perëndi dhe si do t’i bekojë ato për cilat kujdeseni nëpërmjet vizitave 
mësimore, të kuptuarit e dokumentit “Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës”? Për më 
tepër informacion, shkoni te reliefsociety.lds.org.

Besim, Familje, Ndihmë

Merreni Parasysh Këtë
Në çfarë mënyrash familja jonë 
tokësore është e ngjashme me 
familjen tonë qiellore?


