
1

M E S A Z H I  I  P R E S I D E N C Ë S  S Ë  P A R Ë ,  D H J E T O R  2 0 1 4

Kur mendojmë për Krishtlindjen, ne shpesh mendoj-
më për dhënien dhe marrjen e dhuratave. Dhuratat 
mund të jenë pjesë e një tradite të dashur, por ato 

gjithashtu mund të na shpërqendrojnë nga dinjiteti i thjesh-
të i kësaj periudhe dhe të na shkëputin nga festimi i lindjes 
së Shpëtimtarit tonë në një mënyrë kuptimplotë.

E di nga përvoja vetjake se Krishtlindjet më të paharru-
eshme mund të jenë ato që janë më të thjeshtat. Dhuratat 
e fëmijërisë sime sigurisht që ishin të pakta sipas stan-
dardeve të sotme. Ndonjëherë unë merrja një këmishë të 
rregulluar ose një palë dorashkash apo çorapesh. Kujtoj 
një Krishtlindje të veçantë kur vëllai im më dha një thikë të 
drunjtë që e kishte gdhendur vetë.

Nuk nevojiten dhurata të shtrenjta për ta bërë kuptimplo-
te Krishtlindjen. Më kujtohet një ndodhi që e ka treguar Pla-
ku Glen L. Rud, i cili shërbeu si anëtar i Të Shtatëdhjetëve 
nga viti 1987 deri në 1992. Një ditë para Krishtlindjes shumë 
vite më parë, kur administronte një magazinë peshkopi, ai 
mësoi prej një udhëheqësi kishtar, për një familje në nevojë 
që kishte ardhur në qytet kohët e fundit. Kur shkoi të vizi-
tonte apartamentin e tyre të vogël, ai zbuloi një nënë të re 
beqare me katër fëmijë të vegjël nën moshën 10 vjeç.

Nevojat e familjes ishin kaq të mëdha saqë nëna nuk 
mund të blinte gostitje ose dhurata për fëmijët e saj atë 
Krishtlindje – madje nuk mund të blinte as edhe një pemë. 
Vëllai Rud foli me familjen dhe mësoi se tri vajzat e vogla 
do të dëshironin shumë një kukull ose një kafshë pelushi. 

Kur e pyeti birin gjashtëvjeçar se çfarë dëshironte, djali i 
vogël dhe i uritur u përgjigj: “Do të doja një tas bollgur”.

Vëllai Rud i premtoi bollgur djalit të vogël dhe ndosh-
ta diçka tjetër. Pastaj shkoi te magazina e peshkopit dhe 
mblodhi ushqime e furnizime të tjera për të plotësuar 
nevojat më urgjente të familjes.

Pikërisht atë mëngjes, një shenjtor bujar i ditëve të më-
vonshme i kishte dhënë atij 50 dollarë “për dikë në nevojë”. 
Duke përdorur atë dhurim, Vëllai Rud u veshi palltot tre prej 
fëmijëve të tij dhe shkuan për të bërë blerje për Krishtlindje 
– fëmijët e tij duke përzgjedhur lodra për fëmijët në nevojë.

Pasi e mbushën makinën me ushqim, veshje, dhurata, 
një pemë Krishtlindjeje dhe disa zbukurime, Rudët shkuan 
me makinë tek apartamenti i familjes. Atje ata ndihmuan 
nënën dhe fëmijët e saj për të përgatitur pemën. Pastaj ata 
vendosën dhurata nën të dhe i dhanë djalit të vogël një 
kuti të madhe me bollgur.

Nëna qau, fëmijët u gëzuan dhe të gjithë ata këndu-
an një këngë Krishtlindjeje. Atë natë, teksa familja Rud u 
mblodh për darkë, ata falënderuan që mund t’i sillnin pak 
gazmend Krishtlindjeje një familjeje tjetër dhe mund të 
ndihmonin një djalë të vogël të merrte një tas me bollgur.1

Krishti dhe Shpirti i Dhënies
Mendoni për mënyrën e thjeshtë, por dhe dinjitoze që 

zgjodhi Ati ynë Qiellor për të nderuar lindjen e Birit të Tij. 
Në atë natë të shenjtë, engjëjt nuk iu shfaqën të pasurve, 
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por barinjve. Krishti foshnjë nuk lindi në një shtëpi të ma-
dhe, por në një koritë. Ai nuk u mbështoll me mëndafsh, 
por me pelena të thjeshta.

Thjeshtësia e asaj Krishtlindjeje të parë kumtoi jetën e 
Shpëtimtarit. Ndonëse Ai kishte krijuar tokën, kishte ecur 
në mbretëritë e madhështisë e të lavdisë dhe kishte nde-
njur në anën e djathtë të Atit, Ai erdhi në tokë si një fosh-
një e pambrojtur. Jeta e tij qe model i fisnikërisë së thjeshtë 
dhe Ai eci mes të varfërve, të sëmurëve, të dëshpëruarve 
dhe të rënduarve.

Ndonëse ishte mbret, Ai nuk u kujdes as për nderimet 
as për pasuritë e njerëzve. Jeta e Tij, fjalët e Tij dhe veprim-
taritë e Tij të përditshme qenë përmendore të një dinjiteti 
të thjeshtë, por edhe të thellë.

Jezusi, Krishti, që dinte përsosmërisht si të jepte, dha 
për ne modelin e dhënies. Atyre, zemrat e të cilëve janë të 
rënduara nga vetmia dhe hidhërimi, Ai u sjell dhembshuri 
dhe ngushëllim. Atyre, trupat dhe mendjet e të cilëve janë 
vrerosur nga sëmundja dhe vuajtja, Ai u sjell dashuri dhe 
shërim. Atyre, shpirtrat e të cilëve janë rënduar nga mëkati, 
Ai u ofron shpresë, falje dhe shëlbim.

Nëse Shpëtimtari do të ishte mes nesh sot, ne do ta 
gjenim Atë atje ku qe gjithmonë – duke u shërbyer të 
butëve, të dëshpëruarve, të përulurve, të shqetësuarve dhe 
të varfërve shpirtërisht. Gjatë kësaj periudhe Krishtlindjeje 
dhe gjithmonë, i dhënshim Atij duke dashur ashtu si Ai do. 
Kujtofshim dinjitetin e përulur të lindjes, dhuratave dhe 
jetës së Tij. Dhe përmes veprimeve të thjeshta të mirësisë, 
mirëbërësisë dhe dhembshurisë e mbushëshim botën me 
dritën e dashurisë dhe fuqisë së Tij shëruese.

SHËNIM
1. Shih Glen L. Rudd, Pure Religion: The Story of Church Welfare since 

1930 (1995), f. 352–353; shih edhe Glen L. Rudd, “A Bowl of Oatmeal”, 
Church News, 2 dhjetor 2006, f. 16.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Presidenti Uhtdorf jep mësim që ne duhet të ndjekim 
modelin e Shpëtimtarit për të dhënë. Merrni parasysh t’u 
kërkoni njerëzve që vizitoni, që ta bëjnë me radhë duke 
thënë një dhunti që Shpëtimtari u ka dhënë atyre, dhe 
të diskutojnë se si mund ta përdorin atë dhunti për t’u 

shërbyer të tjerëve. Për shembull, nëse një anëtar është 
bekuar me talent muzikor, ai ose ajo mund të shkojë e 
të këndojë disa këngë Krishtlindjeje te fqinjët. Ju mund 
të ofroni që të gjunjëzoheni në lutje me ata që vizitoni, 
duke kërkuar frymëzim se cilat dhunti të ndani, si t’i nda-
ni ato dhe me cilin. Ndiqni çfarëdo frymëzimi që merrni.

RINIA
Mësoni nga Përvojat e të Tjerëve

Presidenti Uhtdorf flet nga përvoja vetjake kur jep 
mësim se “Krishtlindjet më të paharrueshme mund 

të jenë ato që janë më të thjeshtat”. Mund të mësojmë 
kaq shumë nga brezat më të moshuar; shumë të rritur 
kanë jetuar në kohë lufte, papunësie, sëmundjeje ose 
sprovash të tjera. Kërkojuni anëtarëve më të moshuar 
të lagjes ose degës suaj që t’ju tregojnë rreth Krisht-
lindjeve të tyre më kuptimplote. Ju mund t’i shkruani 
historitë e tyre. Përpiquni të mësoni nga shembulli i 
tyre duke u përqendruar më shumë këtë Krishtlindje 
te dhënia e shërbimit të sinqertë dhe të kujtuarit e 
Shpëtimtarit.

FËMIJËT
Dhurata nga Jezu Krishti

Disa njerëz përdorin një pemë Krishtlindjeje për të 
festuar lindjen e Jezu Krishtit. Ndonjëherë njerëzit 

vendosin nën pemë dhurata për të tjerët. Çfarë dhura-
tash ju ka dhënë juve Shpëtimtari? Vizatoni pemën tuaj 
të Krishtlindjes me pesë dhurata nën të. Lexoni shkri-
met e shenjta më poshtë dhe ngjyrosni një dhuratë për 
secilin shkrim të shenjtë. Ju mund t’ia ktheni dhuratat 
Jezusit duke gjetur mënyra për të ndihmuar të tjerët.

Psalmeve 33:6

Gjoni 14:27

Gjoni 15:9

2 Nefi 2:8

3 Nefi 15:9
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Besim, Familje, Ndihmë

Kjo është pjesë e një serie të Mesazheve të 
Vizitave Mësimore që përmban aspekte të 
misionit të Shpëtimtarit.

“Shpëtimtari është burimi i 
paqes së vërtetë”, tha Plaku 

Kuentin L. Kuk, i Kuorumit të Dy-
mbëdhjetë Apostujve. “Madje edhe 
me sprovat e jetës, në saje të Shlyer-
jes së Shpëtimtarit dhe të hirit të Tij, 
jetesa e drejtë do të shpërblehet me 
paqe vetjake.” 1 Të kuptuarit se Jezu 
Krishti është Princi i Paqes mund 
të na ndihmojë të gjejmë paqe të 
brendshme dhe ta rritim besimin 
tonë tek Ai.

Jezu Krishti tha: “Jua kam thënë 
këto gjëra, që ta keni paqen në 
mua; në botë do të keni mundime, 
por merrni zemër, unë e munda 
botën” (Gjoni 16:33). Duke dhënë 
dëshmi për atë të vërtetë, Linda S. 
Rivs, këshilltare e dytë në presiden-
cën e përgjithshme të Shoqatës së 
Ndihmës, tha: “Zoti ka qenë i më-
shirshëm me mua dhe ka ndihmuar 

Misioni Hyjnor i Jezu Krishtit:  
Princi i Paqes
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, shih te 
reliefsociety.lds.org.

që barrët e mia të bëhen të lehta. 
Ai më ka ndihmuar të ndiej paqe të 
madhe.” 2

Plaku Riçard G. Skot, i Kuorumit 
të Dymbëdhjetë Apostujve, dha 
mësim: “Vendi i përsosur për . . . 
paqe është brenda mureve të vetë 
shtëpive tona, ku ne kemi bërë 
gjithçka mundemi për ta bërë Zotin 
Jezu Krisht përqendrimin kryesor.” 3

Shkrime të Shenjta të Tjera
Isaia 9:6; Lluka 2:14; Gjoni 14:27; 

1 Nefi 13:37; Doktrina e Besëlidhje 
59:23

Nga Shkrimet e Shenjta
Isaia profetizoi për lindjen e Jezu 

Krishtit, Princit të Paqes (shih Isaia 
9:6). Në Amerikë, Samuel Lamaniti 
tregoi për shenjat që do ta shoqë-
ronin lindjen e Krishtit pesë vite 
më vonë (shih Helamani 14:3, 5). 
Ndërsa afrohej dita e profetizuar, 
mosbesuesit kërcënuan se do t’i 

ekzekutonin të gjithë të krish-
terët nëse ato shenja nuk do të 
ndodhnin. Profeti Nefi “iu lut 
Zotit atë ditë me fuqi; dhe vini re, 
zëri i Zotit i erdhi, duke thënë: 
. . . Nesër unë do të vij në këtë 
botë” (3 Nefi 1:12–13). Shenjat u 
shfaqën dhe, me lindjen e Krishtit, 
“njerëzit filluan të kishin përsëri 
paqe në tokë” (vargu 23).

Në Bethlehem, Maria “lindi dja-
lin e saj të parëlindur, e mbështo-
lli me pelena dhe e vendosi në 
një grazhd” (Lluka 2:7).
SHËNIME
1. Kuentin L. Kuk, “Paqja Vetjake: Shpërblimi 

i Drejtësisë”, Liahona, maj 2013, f. 35.
2. Linda S. Rivs, “Kërkoni Bekimet e Besë-

lidhjeve Tuaja”, Liahona, nëntor 2013, f. 
120.

3. Riçard G. Skot, “Për Paqe në Shtëpi”, Lia-
hona, maj 2013, f. 29.

Merreni Parasysh Këtë
Në çfarë mënyrash Shpëtimtari sjell 
paqe në jetën tuaj?
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