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Të gjithëve atyre që dëshirojnë të kuptojnë se cilët 
jemi ne si anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit të 
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, do të dëshi-

roja t’u ofroja një pikë nisjeje të përkufizuar nga këto katër 
fjalë: Ne e kërkojmë Krishtin.

Ne kërkojmë të mësojmë nga Ai. Ta ndjekim Atë.  
Të bëhemi më shumë si Ai.

Për çdo ditë gjatë gjithë vitit, ne e kërkojmë Atë. Por 
veçanërisht në këtë kohë të vitit – në Krishtlindje, kur 
kremtojmë lindjen e Shpëtimtarit tonë të dashur – zemrat 
tona janë gjithmonë e më të prirura drejt Tij.

Si pjesë e përgatitjeve tona për ta kremtuar Krishtlind-
jen, le të marrim parasysh se në ç’mënyrë ata që jetuan 
dy mijëvjeçarë më parë, ishin gati ta mirëpritnin mbërrit-
jen e Shpëtimtarit.

Barinjtë
Ne nuk dimë shumë për barinjtë, vetëm që ata “rrinin jash-

të, në fusha, dhe natën ruanin kopenë e tyre” 1. Me më shumë 
gjasë, barinjtë ishin njerëz krejt të zakonshëm, si shumë shpir-
tra të lëvdueshëm që i kalojnë ditët duke siguruar jetesën.

Ata mund të përfaqësonin njerëzit që, dikur, mund të 
mos kenë qenë duke e kërkuar Krishtin në mënyrë aktive, 
por zemrat e tyre ndryshuan kur qiejt u hapën dhe atyre iu 
bë shpallje për Krishtin.

Këta janë ata të cilët, pasi e dëgjuan zërin e lajmëtarëve 
qiellorë, menjëherë shkuan në Bethlehem duke dashur të 
shihnin.2

Dijetarët
Dijetarët ishin studiues që kishin qenë duke studiuar 

për mbërritjen e Mesias, Birit të Perëndisë. Me anë të të 
mësuarit të tyre, ata dalluan shenjat që tregonin për lind-
jen e Tij. Kur i dalluan ato, ata i lanë shtëpitë e tyre dhe 
udhëtuan për në Jerusalem duke pyetur: “Ku është mbreti 
i Judenjve, që ka lindur?” 3

Njohuria e tyre për Krishtin nuk mbeti vetëm në teori. 
Sapo panë shenjat e lindjes së Tij, ata vepruan. Ata u nisën 
që të gjenin Krishtin.

Dijetarët mund të përfaqësonin ata që e kërkojnë 
Krishtin nëpërmjet të mësuarit dhe studimit akademik.  
Përkushtimi i tyre ndaj së vërtetës më së fundi i çon ata 
që ta gjejnë Krishtin dhe ta adhurojnë atë si Mbretin e 
mbretërve, Shpëtimtarin e njerëzimit.4

Simeoni dhe Ana
Simeoni dhe Ana mund të përfaqësonin ata që e kërkoj-

në Krishtin nëpërmjet Shpirtit. Këta shpirtra të mrekullue-
shëm ishin fetarë plot përkushtim dhe nëpërmjet agjërimit 
dhe lutjes si dhe duke jetuar jetë përkushtimi dhe bindjeje, 
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pritnin me shumë dëshirë të shihnin ditën e ardhjes së 
Birit të Perëndisë.

Nëpërmjet besnikërisë, përulësisë dhe besimit, ata e 
pritnin me durim ardhjen e Shpëtimtarit.

Përfundimisht, besnikëria e tyre u shpërblye teksa Maria 
dhe Jozefi ua paraqitën foshnjën që një ditë do të merrte 
mbi Vete mëkatet e njerëzimit.5

Besimtarët mes nefitëve dhe lamanitëve
Historia prekëse e mënyrës se si besimtarët në Botën 

e Re pritnin për shenjat e lindjes së Shpëtimtarit, gjendet 
në Librin e Mormonit.

Ju e mbani mend se si i tallën dhe i përndoqën ata që 
kishin besim në Krisht. Të mençurit sipas botës të asaj 
kohe, i akuzuan besimtarët se po kapeshin pas paragjyki-
mesh të marra. Në fakt, jo besimtarët ishin kaq të zhurm-
shëm në talljet e tyre saqë bënë “një potere të madhe” 
në tokë (3 Nefi 1:7). Këta i shpotitnin ata që besonin se 
Shpëtimtari do të lindte.

Zemërimi dhe tërbimi i tyre u bë kaq i madh saqë 
ata u fiksuan pas [idesë] që t’ua mbyllnin gojën një herë 
e përgjithmonë atyre që besonin te Shpëtimtari. Libri i 
Mormonit shënon zgjidhjen dramatike.6

Besimtarët që jetuan në atë kohë, mund të përfaqëso-
nin ata që e kërkojnë Krishtin edhe kur të tjerët i qeshin, 
i tallin dhe i përqeshin. Ata e kërkojnë Krishtin edhe kur 
të tjerët përpiqen t’i karikaturizojnë si të pagdhendur, të 
pamësuar, ose syleshë.

Por përçmimi prej të tjerëve nuk i shkurajon besimtarët 
e vërtetë për të mos e kërkuar Krishtin.

Ne e Kërkojmë Krishtin
Gjatë gjithë vitit, dhe ndoshta posaçërisht në këtë kohë 

Krishtlindjeje, do të na sjellë dobi që ta bëjmë edhe një 
herë pyetjen: “Si po e kërkoj unë Krishtin?”

Gjatë një kohe të vështirë në jetën e tij, i madhi Mbreti 
David shkroi: “O Perëndi, ti je Perëndia im, unë të kërkoj 
në mëngjes; shpirti im është i etur për ty; ty të dëshiron 
mishi im” 7.

Ndoshta ky qëndrim i kërkimit të Perëndisë ishte një 
nga arsyet përse Davidi përshkruhet si një njeri sipas zem-
rës së Perëndisë.8

Gjatë periudhës së kësaj Krishtlindjeje dhe gjatë të gjithë 
vitit, e kërkofshim me zemrat tona dhe me shpirtrat tanë 
Shpëtimtarin tonë të dashur, Princin e Paqes, të Shenjtin e 
Izraelit. Sepse kjo dëshirë, në masë të madhe, e përkufizon 
jo vetëm se cilët jemi si anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit 
të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme por, për më tepër, 
cilët jemi ne në të vërtetë si dishepuj të Krishtit.

SHËNIME
1. Lluka 2:8.
2. Shih Lluka 2:15.
3. Shih Mateu 2:1–2.
4. Shih Mateu 2:11.
5. Shih Lluka 2:22–38.
6. Shih 3 Nefi 1.
7. Psalmeve 63:1.
8. Shih Veprat e Apostujve 13:22.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Si mund ta kërkojmë më mirë Krishtin, ashtu siç 
sugjeron Presidenti Uhtdorf? Ju mund t’i nxitni ata, 
të cilëve u jepni mësim, që t’i bëjnë vetes pyetjen: “Në 
ç’mënyrë po e kërkoj unë Krishtin?” Merrni parasysh 
t’i ftoni të fillojnë të tregojnë se në ç’mënyrë secili prej 
tyre po e kërkon Krishtin gjatë kohës së tyre të studimit 
të përditshëm familjar të shkrimeve të shenjta. Ju gjith-
ashtu mund të shikoni materialin filmik për Krishtlindje 
në Mormon .org me ata, të cilëve iu jepni mësim, dhe t’i 
ftoni të marrin pjesë në këtë mundësi të përvitshme për 
ta kërkuar Krishtin duke i ndjekur mësimet e Tij.

FËMIJËT
Vëzhgimi për Jezusin

Shumë njerëz vëzhguan dhe pritën që Jezusi të lindej. 
Tani ne vëzhgojmë dhe presim që Ai të vijë sërish! 

Ne mund të jemi gati duke mësuar për Jezusin dhe 
duke e ndjekur Atë. Si e ndjek ti Jezusin? Vizato një 
yll dhe shkruaji idetë e tua brenda tij.
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“Ne jemi të rrethuar nga ata që 
kanë nevojë për vëmendjen 

tonë, nxitjen tonë, mbështetjen 
tonë, ngushëllimin tonë, dashamirë-
sinë tonë”, tha Presidenti Tomas S. 
Monson. “Ne jemi duart e Zotit 
këtu në tokë, me autorizimin për të 
shërbyer dhe për të ngritur mora-
lisht fëmijët e Tij. Ai varet nga secili 
prej nesh.” 1

Presidenti Henri B. Ajring, Kë-
shilltar i Parë në Presidencën e Parë, 
tha: “Një ndryshim i madh filloi në 
zemrën tuaj kur erdhët në Kishë. Ju 
bëtë një besëlidhje dhe morët një 
premtim që filloi t’jua ndryshonte 
vetë natyrën tuaj. . . .

Ju premtuat se do ta ndihmonit 
Zotin që t’i bënte barrët e [të tjerëve] 
të lehta dhe që të gjenin ngushëllim. 
Juve ju dha fuqia për të ndihmuar 
që t’i lehtësoni ato barrë, kur e mo-
rët dhuratën e Frymës së Shenjtë.” 2

“Ne dëshirojmë ta përdorim 
dritën e ungjillit për t’i parë të tjerët 
ashtu siç i sheh Shpëtimtari – me 
dhembshuri, shpresë e dashuri 

Të Gatshëm të Mbajmë Barrët 
e Njëri- Tjetrit

hyjnore”, tha Xhin B. Binghami, 
Presidente e Përgjithshme e Shoqa-
tës së Ndihmës. “Dita do të vijë kur 
ne do të kemi një kuptueshmëri të 
plotë për zemrën e njerëzve të tjerë 
dhe do të jemi mirënjohëse që të 
kemi mëshirë të shtrirë drejt nesh 
– po ashtu sikurse ne ua shtrijmë 
mendimet e fjalët dashamirëse të 
tjerëve gjatë kësaj jete. . . .

Detyrimi dhe privilegji ynë është 
që të përqafojmë përmirësimin te 
çdo njeri ndërkohë që përpiqemi 
të bëhemi më shumë si Shpëtimtari 
ynë, Jezu Krishti.” 3

Teksa i mbajmë barrët e njëri- tjetrit 
dhe i mbajmë besëlidhjet tona, ne 
hapim udhën që Jezu Krishti të 
shërojë të tjerët. Plaku Xhefri R. 
Holland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 
Apostujve, dha mësim: “Duke marrë 
parasysh çmimin e paimagjinue-
shëm të Kryqëzimit dhe Shlyerjes, 
unë ju premtoj se Ai nuk do të na 
e kthejë shpinën e Tij tani. Kur Ai u 
thotë skamësve në frymë: ‘Ejani tek 
unë’, Ai do të thotë që Ai e di 

rrugëdaljen dhe Ai e di udhën drejt 
qiellit. Ai e di sepse ka ecur në atë 
udhë. Ai e di udhën sepse Ai 
është udha.” 4

Shkrime të Shenjta Shtesë
Mateu 25:40; Galatasve 6:2;  
Mosia 2:17; 18:8–9

SHËNIME
1. Thomas S. Monson, “Serve the Lord with 

Love”, Liahona, shkurt 2014, f. 4.
2. Henri B. Ajring, “Ngushëlluesi”, Liahona,  

maj 2015, f. 18.
3. Xhin B. Bingham, “Unë do ta Sjell Dritën e 

Ungjillit në Shtëpinë Time”, Liahona, nëntor 
2016, f. 6‑8.

4. Jeffrey R. Holland, “Broken Things to Mend”, 
Liahona, maj 2006, f. 71; Xhefri R. Holland, 
“Gjëra të Rrënuara për t’u Rimëkëmbur”, 
Konferenca e Përgjithshme, prill 2006, f. 104.
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Studiojeni këtë material me lutje dhe kërkoni frymëzim për të ditur se çfarë të tregoni. 
Si do t’i përgatitë kuptueshmëria e qëllimit të Shoqatës së Ndihmës bijat e Perëndisë për 
bekimet e jetës së përjetshme?

Merreni Parasysh Këtë
Në ç’mënyrë ndihma për të 
mbajtur barrët e të tjerëve dhe 
mbajtja e besëlidhjeve tona e 
hapin udhën që Jezu Krishti të 
shërojë njerëzit në nevojë?

Besim, Familje, Ndihmë


