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Rizbulimi i Shpirtit  
të Krishtlindjes

V ite më parë, kur isha misionar i ri, u thirra 
me të tjerë në një spital në Solt-Lejk-Siti për 
të dhënë bekime për fëmijët e sëmurë. Sapo 

hymë, ne vumë re një pemë Krishtlindjeje me dritat 
e saj të shndritshme e miqësore dhe pamë pako të 
mbështjella me kujdes nën degët e saj të zgjatura.  
Pastaj kaluam nëpër korridore ku djem e vajza të  
vogla – disa me allçi në një krah apo këmbë, të tjerë 
me sëmundje që ndoshta nuk mund të shëroheshin  
aq lehtë – na përshëndetën me fytyra të buzëqeshura.

Një djalë i vogël, i sëmurë rëndë më thërriti: “Si e ke 
emrin?”

I thashë emrin tim dhe ai më pyeti: “A do të më ja-
pësh një bekim?”

E mori bekimin dhe ndërsa u kthyem për t’u lar-
guar nga ana e shtratit të tij, ai tha: “Ju faleminderit 
shumë”.

Ne hodhëm disa hapa dhe më pas e dëgjova atë të 
thërriste: “Oh, Vëllai Monson, Gëzuar Krishtlindjen”.  
Më pas një buzëqeshje e madhe ia ndriçoi shprehinë  
e fytyrës.

Ai djalë kishte shpirtin e Krishtlindjes. Shpirti i 
Krishtlindjes është diçka që unë shpresoj se të gjithë  
ne do ta kemi brenda zemrave tona dhe brenda jetës 
sonë – jo vetëm në këtë stinë të veçantë, por edhe gjatë 
gjithë vitit.

Kur kemi shpirtin e Krishtlindjes, ne kujtojmë Atë, 
lindjen e të cilit përkujtojmë në këtë stinë të vitit: “Sepse 
sot në qytetin e Davidit lindi për ju një Shpëtimtar, që 
është Krishti, Zoti” (Lluka 2:11).

Në kohën tonë, shpirti i të dhënit të dhuratave 
luan një rol të madh në përkujtimin e stinës së 
Krishtlindjes. Vras mendjen nëse ne mund të përfi-
tojmë po ta pyesim veten: Çfarë dhuratash do të  
donte Zoti që unë t’i jepja Atij ose të tjerëve në këtë 
stinë të çmuar të vitit?

Mund të sugjeroj se Ati ynë Qiellor do të dëshironte 
që secili prej nesh t’i jepte Atij dhe Birit të Tij dhuratën 
e bindjes. Unë ndiej gjithashtu se Ai do të na kërkonte 
neve të jepnim nga vetja jonë dhe të mos jemi egoistë 
apo lakmitarë ose grindavecë, ashtu siç sugjeron Biri i 
Tij i çmuar në Librin e Mormonit:

“Në të vërtetë, në të vërtetë, unë ju them juve se ai që 
ka shpirtin e grindjes nuk është i imi, por është i djallit i 
cili . . . i nxit zemrat e njerëzve, që të grinden me zemë-
rim me njëri-tjetrin.

Vini re, kjo nuk është doktrina ime, që të nxis zemrat 
e njerëzve në zemërim, njëri kundër tjetrit; por, doktrina 
ime është kjo, që gjëra të tilla duhet të zhduken” (3 Nefi 
11:29–30).

Në këtë periudhë të mrekullueshme ungjillore të  
plotësisë së kohërave, mundësitë tona për të dashur 
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dhe për të dhënë nga vetja janë me të vërtetë pa fund,  
por ato gjithashtu humbasin. Sot ka zemra për t’u  
gëzuar, fjalë të mira për t’u thënë, vepra për t’u kryer 
dhe shpirtra për t’u shpëtuar.

Dikush që kishte depërtim të fortë në shpirtin e 
Krishtlindjes shkroi:

Unë jam Shpirti i Krishtlindjes –
Unë hyj në shtëpinë e varfërisë, duke bërë që fëmijët me 

fytyra të zbehura t’i hapin sytë e tyre shumë, në habi 
të kënaqshme.

Unë i bëj duart e shtrënguara të lakmitarit të qetësohen 
dhe kështu “pikturoj” një vend të shndritshëm në 
shpirtin e tij.

Unë i bëj të moshuarit të përtërijnë rininë e tyre dhe të 
qeshin si dikur.

Unë e mbaj romancën gjallë në zemrën e fëmijërisë 
dhe e ndriçoj gjumin me ëndrra të endura me 
magji.

Unë i bëj këmbët e paduruara që të ngjisin shkallë të 
errëta për të dhënë ndihma, duke lënë prapa zemra 
të mahnitura nga mirësia e botës.

Unë e bëj dorëlëshuarin të ndalet për një moment në 
mënyrën e tij të shfrenuar e prishëse dhe t’i dërgojë 
një njeriu të dashur në ankth ca dhurata të vogla 
që sjellin lotë gëzimi – lotë që lajnë vijat e thella të 
hidhërimit.

Unë hyj në qelitë e errëta të burgut, duke i kujtuar nje
rëzimit të shenjuar se si mund të kishte qenë ndryshe 
dhe duke i drejtuar nga e ardhmja për ditët e mira që 
do të vijnë.

Unë vij butësisht, në shtëpinë e qetë, të bardhë të dhemb
jes dhe buzët që janë shumë të pafuqishme për të  
folur thjesht dridhen në mirënjohje të heshtur e 
shprehëse.

Në mijëra mënyra, unë i bëj të lodhurit të shohin lart për 
te fytyra e Perëndisë dhe për një moment t’i harrojnë 
gjërat që janë të vogla dhe fatkeqe.

Unë jam Shpirti i Krishtlindjes.1

E zbuloftë secili prej nesh përsëri shpirtin e 
Krishtlindjes – madje Shpirtin e Krishtit.

SHËNIM
1. E. C. Baird, “Christmas Spirit”, në James S. Hewitt red., Illustrations 

Unlimited (1988), f. 81.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Ndërsa e ndani mesazhin e Presidentit Monson me 
familjen, mbani parasysh të theksoni pyetjen që ai 
shtroi për dhuratat që Zoti do të dëshironte t’i jepnim 
Atij ose të tjerëve në këtë stinë. Nxitini pjesëtarët e 
familjes t’i shënojnë mendimet dhe idetë e tyre (ose, 
për fëmijët e vegjël, të bëjnë një vizatim) rreth mënyrës 
si “ta zbulojmë përsëri shpirtin e Krishtlindjes – madje 
Shpirtin e Krishtit”.

RINIA
Vigjilja e Përsosur e Krishtlindjes
Nga Xheri S. Xhejkobs

Kur po rritesha, një nga çastet më të mira të çdo viti 
ishte Vigjilja e Krishtlindjes. Familja ime dhe unë 

bënim pica, shkonim të këndonim këngë Krishtlindjeje 
shtëpi më shtëpi dhe më pas mblidheshim për një takim 
shpirtëror për Krishtlindjen. Ne i këndonim himnet 
në një harmoni të lëkundshme katërpjesëshe dhe i 
luanim me zë të lartë këngët tona të Krishtlindjes në 
kombinimin tonë të veçantë të veglave muzikore. 
Babi gjithmonë e mbyllte mbrëmjen me një mendim 
Krishtlindjeje, që gjithmonë na linte në lotë gëzimi. Jeta 
s’mund të ishte më e mirë se në Vigjiljen e Krishtlindjes.

Kur isha pak më e madhe, mami filloi të kujdesej 
për një fqinjë të vogël, Kellin. Kelli vinte në shtëpinë 
tonë çdo ditë pas shkolle, ndërkohë që e ëma e saj Pati, 
punonte. Kelli më ndiqte gjithandej si një qenushe – e 
zhurmshme dhe në nevojë. Ishte përherë një lehtësim  
kur Pati e merrte të bijën dhe e linte shtëpinë dhe  
familjen time në paqe.

Një dhjetor, unë u tmerrova kur mami i ftoi Pa-
tin dhe Kellin të bashkoheshin me ne për Vigjiljen e 
Krishtlindjes. Për Vigjiljen Time të Krishtlindjes. Mami 
buzëqeshi dhe më siguroi: “Nuk ka për të ndryshuar 
asgjë”. Por unë e dija se kjo do t’i ndryshonte gjërat. 
Ato do të hanin gjithë picën tonë. Kelli do të tallej me 
këndimin tonë. Unë prisja dhe e pranova që do të ishte 
Vigjilja më e shëmtuar e Krishtlindjes.

Kur erdhi mbrëmja, Pati dhe Kelli u bashkuan me ne 
dhe ne folëm, qeshëm dhe kënduam. Mami kishte pasur 
të drejtë. Ishte e përsosur. Në mesnatë, ato na falënde-
ruan dhe ikën me gjysmë zemre. Shkova në shtrat me 
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zemrën plot gëzim e mirënjohje. Zbulova se në të vër-
tetë, dhuratat e çmuara të Krishtlindjes nuk pakësohen 
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kur ndahen me të tjerët. Përkundrazi, ato ëmbëlsohen 
dhe shumëfishohen kur ne i dhurojmë.
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Vizita Mësimore,  
një Punë për Shpëtim
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.

Çfarë Mund të Bëj Unë?
1. Si më përgatit Shoqata e  
Ndihmës për bekimet e jetës  
së përjetshme?

2. Çfarë mund të bëj për të  
rritur besimin e atyre për të  
cilat kujdesem?

Për më tepër informacion, shihni  
te reliefsociety.lds.org.
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Besim, Familje, Ndihmë

Vizita mësimore u jep grave 
mun dësinë të kujdesen, ta  

forcojnë dhe mësojnë njëra-tjetrën  
– është me të vërtetë një punë  
për shpëtim. Nëpërmjet vizitave  
mësimore, motrat shërbejnë në 
emër të Shpëtimtarit dhe ndihmojnë 
në përgatitjen e grave për bekimet  
e jetës së përjetshme.

“Ne duhet ‘të paralajmëroj[m]ë, 
të sqaroj[m]ë, të këshilloj[m]ë e të 
japi[m] mësim dhe t’i ftoj[m]ë [të tje-
rët] të vijnë te Krishti’ (DeB 20:59), 
sikurse thotë Zoti në zbulesat e tij”, 
tha Presidenti Spenser W. Kimball 
(1895–1985). Më tej, ai tha: “Dësh-
mia juaj është një mjet fantastik 
komunikimi” 1.

Kur ne si mësuese vizitore e 
rrisim njohurinë tonë mbi të vërtetat 
e ungjillit, dëshmitë tona i forcojnë 
dhe i mbështesin motrat që po 
përgatiten për t’u pagëzuar e për 
t’u konfirmuar. Ne i ndihmojmë 
anëtarët e reja të hedhin spirancën 
në ungjill. Vizitat dhe dashuria jonë 
ndihmojnë për t’i “rifituar ata që 
kanë humbur [dhe] për t’i ngrohur 
zemrat e atyre që janë ftohur në 
ungjill” 2. Dhe ne i nxisim motrat që 
të vijnë tek Krishti nëpërmjet freku-
entimit të tempullit.

“Ju do të shpëtoni shpirtra”, u 
tha Presidenti Kimball mësueseve 
vizitore, “dhe kush nuk mund të 
thotë se shumë prej njerëzve të 

shkëlqyer aktivë në Kishë sot janë 
aktivë sepse ju ishit në shtëpitë e 
tyre dhe u dhatë atyre një botëkup-
tim të ri, një përfytyrim të ri. Ju ua 
hoqët perden e gjërave që nuk i di-
nin e nuk i kuptonin. Ju ua zgjeruat 
horizontin. . . .

E shihni, ju nuk jeni thjesht duke 
i shpëtuar këto motra, por ndoshta 
edhe bashkëshortët dhe shtëpitë e 
tyre.” 3

Nga Shkrimet e Shenjta
Doktrina e Besëlidhje 20:59; 

84:106; 138:56

Nga Historia Jonë
Kur Profeti Jozef Smith e orga-

nizoi Shoqatën e Ndihmës, ai tha 
se gratë nuk duhej të kujdeseshin 
vetëm për të varfrit, por duhej të 
shpëtonin edhe shpirtra. Ai gjith-
ashtu dha mësim se gratë në Kishë 
luajnë role thelbësore në planin e 
shpëtimit të Atit Qiellor.4 Të drej-
tuara nga parimet e dhëna mësim 
nga Profeti Jozef Smith, ne si motra 
në Shoqatën e Ndihmës mund të 
punojmë së bashku për t’i përgatitur 
gratë dhe familjet e tyre për bekimet 
më të mëdha të Perëndisë.

“Le të kemi dhembshuri për 
njëri-tjetrin”, tha Presidenti Brigam 
Jang (1801–1877), “dhe [ata që janë] 
të fortë le t’i ushqejnë me ëmbëlsi 
të dobëtit që të marrin forcë dhe ata 

që munden të shikojnë le t’i drej-
tojnë të verbërit derisa ata të mund 
ta shohin rrugën vetë.” 5

SHËNIME
1. Spencer W. Kimball, në Daughters in My 

Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), f. 116.

2. Eliza R. Snow, në Daughters in My  
Kingdom, f. 83.

3. Spencer W. Kimball, në Daughters in  
My Kingdom, f. 117.

4. Shih Joseph Smith, në Daughters in  
My Kingdom, f. 171–172.

5. Brigham Young, në Daughters in My  
Kingdom, f. 107.


