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Një tjetër periudhë Krishtlindjeje na pret dhe me të 
agimi i një viti të ri. Megjithatë duket sikur ishte 
dje që po e kremtonim lindjen e Shpëtimtarit dhe 

po vinim qëllime vjetore.
Midis qëllimeve tona vjetore për këtë vit, a e vumë ne 

si qëllim që të kemi kohë në jetën tonë dhe vend në zem-
rat tona për Shpëtimtarin? Pavarësisht se sa të suksesshëm 
mund të kemi qenë deri tani në përmbushjen e këtij qëlli-
mi, jam i sigurt se ne të gjithë urojmë të bëjmë më mirë se 
kaq. Kjo periudhë Krishtlindjeje është koha e përsosur për 
t’i shqyrtuar hollësisht e për t’i ripërtërirë përpjekjet tona.

Në jetën tonë të ngarkuar, me përherë kaq shumë gjëra 
të tjera që hahen për [të tërhequr] vëmendjen tonë, është 
thelbësore që të bëjmë një përpjekje të ndërgjegjshme, 
të përkushtuar për ta sjellë Krishtin në jetën tonë dhe në 
shtëpitë tona. Dhe është jetike që ne, ashtu si Dijetarët nga 
Lindja, të mbetemi me sy të ngulur te ylli i Tij e të “[vijmë] 
për ta adhuruar” 1.

Më tej përgjatë brezave të kohës, mesazhi nga Jezusi ka 
qenë i njëjtë. Pjetrit dhe Andreas pranë brigjeve të Galilesë, 
Ai u tha: “Ndiqmëni” 2. Filipit iu drejtua thirrja: “Ndiqmë” 3. 
Levitit që rrinte në doganë, i erdhi udhëzimi: “Ndiqmë” 4. 
E po ta dëgjojmë, edhe juve, edhe mua, do të na bëhet e 
njëjta ftesë: “Ndiqmëni” 5.

Ndërsa i ndjekim gjurmët e hapave të Tij sot dhe ndërsa 
matemi me shembullin e Tij, ne do te kemi mundësi për ta 
bekuar jetën e të tjerëve. Jezusi na fton të japim nga vetja: 

“Vini re, Zoti kërkon zemrën dhe një mendje të gatshme” 6.
A ka ndonjë për të cilin ju do të jepni shërbim këtë 

Krishtlindje? A ka ndonjë që e pret vizitën tuaj?
Vite më parë, bëra një vizitë të shkurtër Krishtlindjeje 

në shtëpinë e një vejushe të moshuar. Ndërsa isha aty, ra 
zilja e derës. Aty në derë rrinte në këmbë një mjek shumë i 
zënë dhe i njohur. Atë nuk e kishin thirrur; përkundrazi, ai 
thjesht kishte ndier një nxitje për t’i bërë vizitë një pacien-
teje që ishte e vetmuar.

Gjatë kësaj periudhe, zemrat e atyre që janë të mbyllu-
ra, hapen dhe janë të etura për një vizitë Krishtlindjeje. Një 
Krishtlindje, ndërsa po vizitoja një qendër përkujdesjeje, u 
ula dhe fola me pesë zonja të moshuara, nga të cilat më e 
moshuara ishte 101 vjeç. Ajo ishte e verbër, prapëseprapë 
ma njohu zërin.

“Peshkop, je pak me vonesë sivjet!”, tha ajo. “Mendova 
se nuk do të vije më kurrë.”

Ne kaluam një kohë të mrekullueshme së bashku. 
Megjithatë, një paciente shikonte përmallshëm nga dritarja 
dhe përsëriste pa pushim: “E di që djali im do vijë të më 
shikojë sot”. Pyeta veten nëse do të vinte, sepse kishte 
pasur periudha të tjera Krishtlindjesh kur ai madje as nuk 
kishte telefonuar.

Ka ende kohë këtë vit për ta shtrirë dorën ndihmëse, 
zemrën e dashur dhe shpirtin e gatshëm – me fjalë të tjera, 
për të ndjekur shembullin e vendosur nga Shpëtimtari ynë 
dhe për të shërbyer ashtu si Ai do të donte të shërbenim. 
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Ndërsa i shërbejmë Atij, ne nuk do ta humbasim mundë-
sinë tonë, siç bëri hanxhiu i lashtësisë 7, për të pasur kohë 
për Të në jetën tonë dhe vend për Të në zemrat tona.

A mund ta kuptojmë premtimin e mrekullueshëm që 
përmban mesazhi i engjëllit dhënë barinjve që qëndro-
nin në fushë: “Unë po ju lajmëroj një gëzim të madh . . .; 
sepse sot . . . lindi për ju një Shpëtimtar, që është Krishti, 
Zoti” 8.

Ndërsa këmbejmë dhurata për Krishtlindje, e kujtof-
shim, e vlerësofshim dhe e pranofshim më të madhen e 
gjithë dhuratave – dhuratën e Shpëtimtarit dhe Shëlbuesit 
tonë që të mund të kemi jetë të përjetshme.

“Sepse çfarë dobie ka një njeri, nëse një dhuratë i jepet 
atij dhe ai nuk e pranon dhuratën? Vini re, ai nuk gëzohet 
në atë që i jepet, as nuk gëzohet në atë që është dhënësi 
i dhuratës.” 9

E ndjekshim Atë, i shërbefshim Atij, e nderofshim Atë 
dhe i pranofshim në jetën tonë dhuratat e Tij për ne, që të 
mund të jemi, me fjalët e Atë Lehit, të “rrethuar përjetësisht 
në krahët e dashurisë së tij” 10.

SHËNIME
1. Mateu 2:2.
2. Mateu 4:19.
3. Gjoni 1:43.
4. Mateu 9:9.
5. Doktrina e Besëlidhje 38:22.
6. Doktrina e Besëlidhje 64:34.
7. Shih Lluka 2:7.
8. Lluka 2:10–11.
9. Doktrina e Besëlidhje 88:33.
10. 2 Nefi 1:15.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Presidenti Monson na bën thirrje që të “bëjmë  
një përpjekje të ndërgjegjshme, të përkushtuar për 
ta sjellë Krishtin në jetën tonë dhe në shtëpitë tona”. 
Merreni parasysh ta diskutoni me ata të cilëve u jepni 
mësim, mënyrën se si ata mund ta bëjnë këtë përpjekje 
të ndërgjegjshme, secili më vete dhe si familje. Mund 
të merrni parasysh t’u kërkoni atyre të mendojnë rreth 
një personi apo familjeje të caktuar që mund të vizitoj-
në apo t’i shërbejnë këtë Krishtlindje. “Ka ende kohë 

këtë vit për ta shtrirë dorën ndihmëse, zemrën  
e dashur dhe shpirtin e gatshëm.”

RINIA
Mënyra për të Shërbyer  
në Kohën e Krishtlindjes

Presidenti Monson gjen kohën për të vizituar të 
moshuarit dhe ata që janë në qendra përkujdesjeje, 

veçanërisht në kohën e Krishtlindjes. Ai vuri re se ka 
nga ata që janë të lumtur sepse kanë pasur vizitorë, 
ndërkohë që të tjerët vetëm shpresojnë për vizitorë që 
nuk vijnë kurrë. Ka njerëz që presin për dikë – ndoshta 
këtë Krishtlindje, ju mund të jeni ai dikush.

Sa vijon është një listë me vetëm disa mënyra në të 
cilat ju mund të ndihmoni që askush të mos ndihet i 
vetmuar këtë Krishtlindje. Ndihuni të lirë për të mendu-
ar më shumë mënyra me të cilat mund t’i jepni ndihmë 
komunitetit tuaj këtë periudhë. “A ka ndonjë që e pret 
vizitën tuaj?”

• Bëni kartolina Krishtlindjeje për t’ua dërguar misiona-
rëve dhe anëtarëve beqarë e të moshuar të lagjes apo 
të degës suaj.

• Bëni punë vullnetare në një organizatë komunitare 
vendore.

• Jepuni kopje të Librit të Mormonit miqve dhe fqinjë-
ve tuaj si dhuratë Krishtlindjeje.

• Vizitojini njerëzit e moshuar në lagjen ose  
familjen tuaj.

• Bëni gostitje për t’ua çuar fqinjëve tuaj.

FËMIJËT
Ndiqeni Dritën

Pasi lindi Jezusi, Dijetarët i sollën Atij dhurata. Ata 
ndoqën një yll të ri e të shndritshëm në qiell për ta 

gjetur Atë. Çfarë dhuratash mund t’i jepni Jezusit këtë 
Krishtlindje?
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Kjo është pjesë e një serie të Mesazheve të 
Vizitave Mësimore që paraqesin tiparet 
hyjnore të Shpëtimtarit.

“Në shkrimet e shenjta, dhemb-
shuri do të thotë fjalë për fjalë 

‘të vuash me’. Gjithashtu do të thotë 
të tregosh simpati, keqardhje dhe 
mëshirë për një tjetër.” 1

“Jezusi na dha shumë shembuj 
të shqetësimit të dhembshur”, tha 
Presidenti Tomas S. Monson. “Burri 
i gjymtuar në pellgun e Betesdës; 
gruaja e zënë në shkelje kurore; 
gruaja në pusin e Jakobit; e bija e 
Jairit; Llazari, vëllai i Maries dhe 
Martës – secili përfaqësonte një 
fatkeqësi në udhën për në Jeriko. 
Secili kishte nevojë për ndihmë.

Të gjymtuarit në Betesda, Jezusi 
i tha: ‘Çohu, merr vigun tënd dhe 
ec’. Gruas mëkatare i erdhi këshilla: 
‘Shko dhe mos mëkato më’. Për ta 
ndihmuar atë që erdhi të mbushte 
ujë, Ai siguroi një pus uji ‘që gufon 
në jetë të përjetshme’. Bijës së vde-
kur të Jairit i erdhi urdhri: ‘Vajzë, ty 
po të them: Çohu’. Llazarit të varro-
sur: ‘Eja jashtë’.

Tiparet Hyjnore të Jezu Krishtit:  
I Dhembshur dhe Dashamirës

Shpëtimtari ka treguar gjithnjë 
aftësi të pakufizuara për dhemb-
shuri. . . . Le t’i hapim dyert e zem-
rave tona, që Ai – shembulli i gjallë i 
dhembshurisë së vërtetë – të mund 
të hyjë.” 2

Shkrime të Shenjta Shtesë
Psalmeve 145:8; Zakaria 7:9; 1 Pjetër 
3:8; Mosia 15:1, 9; 3 Nefi 17:5–7

Nga Shkrimet e Shenjta
“Bashkëshorti im dhe unë u 

gjunjëzuam në krahë të vajzës sonë 
17- vjeçare dhe u lutëm që jeta e 
saj të kursehej”, tha Linda S. Rivs, 
këshilltare e dytë në presidencën 
e përgjithshme të Shoqatës së 
Ndihmës. “Përgjigjja qe ‘jo’ por. . . . 
ne kemi arritur të dimë . . . se . . . 
[Shpëtimtari] ndien dhembshuri për 
ne gjatë pikëllimeve . . . tona.” 3

“Një ndër historitë e mia të para-
pëlqyera nga jeta e Shpëtimtarit, ësh-
të ajo e Llazarit. Shkrimet e shenjta 
na tregojnë se ‘Jezusi e donte Martën, 
motrën e saj [Marian] dhe [vëllanë e 
tyre] Llazarin’.” 4 Jezusit i çuan fjalë 

se Llazari qe shumë sëmurë por, kur 
Ai mbërriti, Llazari kishte vdekur 
tashmë. Maria vrapoi drejt Jezusit, 
i ra ndër këmbë dhe qau. Jezusi, kur 
pa se Maria po qante, “psherëtiu në 
frymë dhe . . . qau” (Gjoni 11:33, 35).

“Kjo është detyra jonë. Ne duhet 
të ndiejmë dhe të shohim për veten 
tonë, dhe më pas t’i ndihmojmë të 
gjithë fëmijët e Atit Qiellor të ndiejnë 
dhe të shohin e të dinë se Shpëtimta-
ri ynë ka marrë mbi Vete jo vetëm të 
gjitha mëkatet tona por edhe dhimb-
jet, vuajtjet dhe hidhërimet tona në 
mënyrë që Ai të mund të dijë se çfarë 
ndiejmë dhe se si të na ngushëllojë.” 5

SHËNIME
1. Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, 

“Dhembshuri”.
2. Thomas S. Monson, “The Gift of Compassion”, 
Liahona, mars 2007, f. 4–5, 8.

3. Linda S. Rivs, “Zoti nuk Ju ka Harruar Juve”, 
Liahona, nëntor 2012, f. 120.

4. Linda S. Rivs, “Zoti nuk Ju ka Harruar Juve”, 
f. 118.

5. Linda S. Rivs, “Zoti nuk Ju ka Harruar Juve”, 
f. 120.
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Merreni Parasysh Këtë

Kush mund të bekohet nga 
dhembshuria juaj?

Studiojeni këtë material me lutje dhe kërkoni të dini se çfarë të tregoni. Në ç’mënyrë 
të kuptuarit e tipareve hyjnore 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




