
1

A Mund Ta Shohim 
Krishtin? 

Një natë një gjysh po i lexonte një histori mbe-
sës së tij katërvjeçare kur ajo pa lart dhe tha: 
“Gjysh, shih tek yjet!” Plaku buzëqeshi mirësisht 

dhe tha: “Ne jemi brenda, zemër.  Këtu nuk ka yje.” Po 
fëmija këmbënguli: “Ti ke yje në dhomën tënde! Shih!”

Gjyshi vështroi lart dhe, i befasuar, vuri re se tavani 
ishte mbuluar me një shkëlqim metalik. Ai ishte i 
padukshëm shumicën e kohës, por kur drita binte nga 
një kënd mbi sipërfaqen, ai vërtet dukej si një fushë 
me yje. U desh vështrimi i një fëmije që t’i shihte, por 
ata ishin atje.  Dhe nga ai çast, kur gjyshi futej në dho-
mën e tij dhe shihte lart, ai mund të dallonte atë  
që nuk kishte qenë në gjendje ta shihte më parë.

Ne po hyjmë në një stinë tjetër të mrekullueshme 
Krishtlindjesh të mbushur me muzikë dhe drita, mbrë-
mje dhe dhurata. Por nga të gjithë njerëzit, ne si anëtarë 
të kishës që mban emrin e Shpëtimtarit kemi nevojë të 
shohim përtej fasadës së stinës dhe të shohim të vërte-
tën dhe bukurinë sublime të kësaj periudhe të vitit.

Unë pyes veten sa ishin në Betlehem që e dinin se 
pikërisht atje, pranë tyre, Shpëtimtari ishte lindur? Biri 
i Perëndisë, Mesia i shumë pritur dhe i premtuar – Ai 
ishte në mes të tyre!

A e mbani mend se çfarë u tregoi engjëlli barinjve? 
“Sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një Shpëti-
mtar, që është Krishti, Zoti.” Dhe ata i thanë njeri tjetrit: 
“Le të shkojmë deri në Bethlehem për të parë ç’ka 

ndodhur dhe ç’na bëri të ditur Zoti”(Lluka 2:11, 15).
Si barinjtë e kohëve të lashta, ne kemi nevojë të 

themi me zemrën tonë: “Le ta shohim këtë gjë që do të 
ndodhë.” Ne kemi nevojë ta duam atë me gjithë zemrën 
tonë. Le të shohim Të Shenjtin e Izraelit në grazhd, në 
tempull, në mal dhe në kryq. Ashtu si barinjtë, le të 
përlëvdojmë dhe lartësojmë Perëndinë për këto lajme 
gëzimi të madh!

Ndonjëherë gjërat më të vështira për t’u parë janë ato 
që kanë qenë drejt përpara nesh gjithmonë. Ashtu si gjy-
shi që nuk i kishte vënë re yjet në tavan, ne ndonjëherë 
nuk mund të shohim atë që është me pamje të qartë.

Ne që kemi dëgjuar mesazhin e lavdishëm të ardhjes 
së Birit të Perëndisë, ne që kemi marrë përsipër emrin 
e Tij dhe kemi bërë besëlidhje të ecim në rrugën e Tij 
si dishepuj të Tij – ne duhet të mos ngelemi pa i hapur 
zemrat dhe mendjet tona dhe vërtet ta shohim Atë.

Stina e Krishtlindjes është e mrekullueshme në shumë 
drejtime. Ajo është një stinë aktesh bamirësie të mirësisë 
dhe të dashurisë vëllazërore. Ajo është stinë e të qenit më 
të menduar mbi vetë jetën tonë dhe mbi shumë bekime 
që janë tonat. Ajo është stinë e të falurit dhe e të qenit të 
falur. Ajo është stinë për të gëzuar muzikën dhe dritat, 
mbrëmjet dhe dhuratat. Por shkëlqimi i stinës nuk duhet 
kurrë të errësojë shikimin tonë dhe të na ndalojë ne të 
shohim vërtet Princin e Paqes në madhështinë e Tij.

Le ta bëjmë të gjithë ne stinën e Krishtlindjes së këtij 
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viti një kohë gëzimi dhe festimi, një kohë kur ne njohim 
mrekullinë që Perëndia ynë i Gjithëfuqishëm dërgoi Birin 
e Tij të Vetëmlindur, Jezu Krishtin, të shëlbonte botën!

IDe Për MësIMDhëNIe Nga Ky Mesazh

1.“Veprimtari për të nxitur vëmendjen mund të 
përdoren për të ngjallur interes dhe për të ndihmuar 
nxënësit të përqendrojnë vëmendjen e tyre në temën 
e mësimit. . . . Figurat janë mjete të vlefshme për të 
përforcuar idenë kryesore të një mësimi dhe të ndi-
hmojë nxënësit të qëndrojnë të vëmendshëm”  (Tea-
ching, No Greater Call [1999], faqe 160, 176). ndërsa 
po ndani këtë mesazh, merrni parasysh të përdorni 
një aktivitet për të nxitur vëmendjen, të tillë si tregimi 
i një figure apo duke ndarë një shkrim të shenjtë dhe 
duke i kërkuar familjes të mendojë mbi atë se si zba-
tohet te mesazhi.

2.“një nga qëllimet tuaja më të rëndësishme duhet 
të jetë të ndihmojë të tjerët të zbatojnë parimet e un-
gjillit në situata të përditshme. . . . ndihmojini nxënësit 
të zbulojnë bekimet që vijnë kur ne e jetojmë ungjillin” 
(Teaching, No Greater Call, f. 159). Pas ndarjes së këtij 
mesazhi, merrni parasysh të ftoni anëtarët e familjes të 
ndajnë përvojat që kanë patur kur janë përqendruar te 
shpëtimtari gjatë stinës së Krishtlindjes.

rINIa
Krishtlindja Misionare
Nga Loran Kuk

Gjatë Krishtlindjes time të dytë si misionar me  
kohë të plotë, shoku im dhe unë po vizitonim  

një anëtare të pagëzuar kohët e fundit dhe familjen  
e saj. Pas një darke të shkëlqyer Krishtlindjeje, ne 

ndamë me ta mesazhin e Krishtlindjes.
ne i kërkuam familjes të vizatonte figura gjërash që 

u kujtonin atyre stinën, të tilla si yje, dhurata, lindje dhe 
pemë të Krishtlindjes. ne lexuam pastaj disa shkrime 
të shenjta, përfshi 2 nefi 19:6: “Pasi një fëmijë na ka 
lindur, një djalë na është dhënë; dhe perandoria do të 
jetë mbi shpatullën e tij; dhe ai do të quhet i Mreku-
llueshëm, Këshilltar, Perëndia i Fuqishëm, ati i amshuar, 
Princi i Paqes.”  ne kënduam “once in royal david’s 
city” (Hymns, nr. 205), pamë një film mbi Lindjen dhe 
dhamë dëshmi për jezu Krishtin.

ishte një Krishtlindje në rrethana të thjeshta, 
larg familjeve tona dhe festimeve të zakonshme të 
Krishtlindjes, por ndërsa dhamë dëshmi për shpëtimta-
rin, unë ndieva një dashuri dhe vlerësim më të thellë për 
të dhe lindjen e tij sesa kisha provuar më parë. Unë e 
kuptova se do të ishte Krishtlindja ime e fundit në shër-
bim misionar me kohë të plotë për atin tim Qiellor, por 
unë kuptova se shpirti i tij mund të më dëshmonte për 
Birin e tij kudo që të isha.

FëMIjë
Duke Dashur të shohësh 
shpëtimtarin

Presidenti Uhtdorf tha se në Krishtlindje ne duhet të kë-
rkojmë për gjëra që na kujtojnë mbi jetën e shpëtimta-

rit. shihni referencat e shkrimeve të shenjta më poshtë për 
të mësuar mbi disa ngjarje të rëndësishme të jetës së tij.

 Mateu 2:1–2
Lluka 2:46
Mateu 15:32–38
Lluka 8:49–55
Lluka 23:33–34, 44–46
Gjoni 20:11–20
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Përgjegjësia jonë për të shkuar në 
tempull dhe Puna me historinë e Familjes
Studiojeni këtë material dhe, si të jetë e përshtatshme, diskutojeni 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.

ndër shekuj shumë njerëz kanë 
vdekur pa e njohur ungjillin. 

Disa nga këta njerëz janë kushë-
rinjtë tuaj të afërt dhe të largët. 
Ata presin që ju të bëni kërkimin 
e nevojshëm për t’i lidhur fami-
ljet tuaja së bashku dhe të kryeni 
ordinancat e shpëtimit në emër  
të tyre.

Shumë nga tempujt në botë 
nuk janë mjaft të zënë. Zoti ka 
premtuar se zemrat tuaja do 
të drejtohen nga baballarët në 
mënyrë të tillë që toka të mos 
shkatërrohet tërësisht në ardhjen 
e Tij (shih DeB 2:2, 3–3).

Ka bekime personale që ju 
i merrni si rrjedhim i vajtjes në 
tempull dhe i punës me historinë 
familjare. Një nga këto është gë-
zimi që ndieni kur u shërbeni pa-
raardhësve tuaj. Një tjetër është se 
ju jeni në gjendje të kualifikoheni 
për një rekomandim tempulli, që 
shënon denjësinë tuaj përpara 
Zotit. Ata që nuk janë të denjë 
sot për privilegjin e pasjes së një 
rekomandimi duhet të punojnë 
me një peshkop apo president 
dege për t’u kualifikuar sa më 
shpejt. Lutemi mos qëndroni pa 
këtë kualifikim jetik. Unë dëshmoj 

se Shlyerja është e vërtetë dhe 
se mëkatet mund të falen mbi 
pendesën e duhur.

Kur marrim pjesë në tempull 
dhe në punën me historinë e 
familjes, ne jemi të sigurt se do të 
kemi Shpirtin të na ngushëllojë në 
sfidat tona dhe të na drejtojë në 
vendime të rëndësishme. Tempulli 
dhe puna me historinë e familjes 
janë pjesë e punës tonë në dhë-
nien e ndihmës apo shërbimit për 
paraardhësit tanë.
Xhuli B. Bek, presidente e përgjithshme  
e Shoqatës së Ndihmës.

Nga shkrimet e shenjta 
Malakia 4:5–6; 1 Korintasve 15:29; 

1 Pjetri 3:18–19; DeB 110:13–16; 
128:24

Nga Historia Jonë
“Profeti Jozef Smith ka thënë: 

‘Përgjegjësia më e madhe në këtë 
botë që Perëndia na ka ngarkuar 
është të kërkojmë për të vdeku-
rit’ (History of the Church, 6:313). 
Qysh nga fillimi, motrat e Shoqa-
tës së Ndihmës e kanë mbështe-
tur këtë punë të mrekullueshme. 
Në Navu në vitin 1942, dëshira e 
Sara M. Kimballit për të ndihmuar 

punëtorët e ndërtimit të tempullit 
nxiti një grup motrash që të organi-
zonin veten në mënyrë të tillë që të 
mund të shërbenin me më shumë 
efektshmëri. Kur ato filluan të tako-
hen, Profeti . . . organizoi Shoqatën 
e parë të Ndihmës sipas modelit 
të priftërisë. Qysh nga ajo kohë, 
motrat e Shoqatës së Ndihmës e 
ndihmuan edhe më shumë punën 
në Tempullin e Navusë. . . .

Në vitin 1855, tetë vite pasi 
shenjtorët arritën për herë të parë 
në Juta, Shtëpia e Endaumentit 
ishte ndërtuar. Eliza R. Snou, që 
kishte qenë një nga anëtaret e para 
të Shoqatës së parë të Ndihmës 
dhe kishte ruajtur proces verbalet e 
asaj organizate, u thirr nga Presi-
denti Brigam Jang në vitin 1866 që 
të ishte presidente e përgjithshme 
e Shoqatës së Ndihmës. Ajo dhe 
motra të tjera ishin punonjëse be-
snike në Shtëpinë e Endaumentit. 
Pastaj, kur  u përfunduan tempujt e 
Sent-Xhorxhit, Loganit dhe të Ma-
ntit, këto motra udhëtuan në secilin 
tempull që të mund të punonin atje 
për të vdekurit.” 1

Shënim
 1. Mary Ellen Smoot, “Family History:  

A Work of Love,”  Ensign, mars 1999, f. 15.

Besim • Familje • Ndihmë
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Çfarë Mund të Bëj Unë?
1. si mund t’u ndihmoj motrave të mia 
të gjejnë paraardhësit/et e tyre dhe të 
kryejnë ordinancat e tempullit për ta/
to?  Merrni parasysh rrethanat për çdo 
motër kur mendoni se si të plotësoni 
nevojat e tyre. ju mund të merrni pa-
rasysh se puna për historinë familjare 
shpesh mund të forcojë anëtarë të rinj, 
të rikthyer dhe pak aktivë.

2. Kur tempulli dhe puna me historinë 
familjare më ka ngushëlluar në sfidat e 
mia apo më ka drejtuar në vendime të 
rëndësishme?

Për më tepër informacion, shihni tek  
www.reliefsociety.lds.org.


