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Si shumë të tjerë, jam frymëzuar shpesh nga vepra të 
bukura arti dhe muzike. Një rast i tillë ishte kur qën-
drova përpara një pikture mjeshtërore të krijuar nga 

artisti danez Frans Shvarc të titulluar Agonia në Kopsht 1.
Kjo pikturë e bukur gjer në dhembje, portretizon 

Shpëtimtarin të gjunjëzuar në Kopshtin e Gjetsemanit. 
Teksa Ai lutet, një engjëll qëndron pranë Tij, duke e mbë-
shtjellë Atë në krahë të dhembshur, duke ofruar ngushë-
llim, ndihmë dhe përkrahje qiellore.

Sa më shumë mendoj për këtë pikturë, aq më shumë 
zgjerohen zemra dhe mendja ime me ndjenja të pashpreh-
shme dhembshurie dhe mirënjohjeje. Unë mund të kem 
një ndjesi, në një masë të vogël, për mënyrën se si mund të 
ketë qenë të ishe i pranishëm teksa Shpëtimtari filloi punën 
e tij kulmore e të madhërishme të vdekshmërisë duke ma-
rrë mbi Vete mëkatet e botës. Unë mahnitem nga dashuria 
dhe mëshira e pafundme që Ati ka për të gjithë fëmijët e 
Tij. Jam pushtuar me mirënjohje të thellë për atë që bëri 
Biri pa mëkate për të gjithë njerëzimin dhe për mua.

Sakrifica e Birit të Perëndisë
Çdo vit, në këtë kohë, ne e përkujtojmë dhe e përsiatim 

sakrificën që Jezu Krishti bëri për të gjithë njerëzimin.
Ajo që Shpëtimtari bëri nga Gjetsemani në Golgotë për 

ne, është përtej mundësisë sime për ta kuptuar. Ai mori 
mbi Vete barrën e mëkateve tona dhe pagoi një shpërble-
së të përjetshme e lidhëse jo vetëm për shkeljen fillestare 
të Adamit por edhe për mëkatet dhe shkeljet e miliarda e 

miliarda shpirtrave që kanë jetuar ndonjëherë. Kjo sakrificë 
e përjetshme dhe e shenjtë shkaktoi që “madje Perëndi[a], 
më i madhi i të gjithëve, të dridhe[t] për shkak të dhembjes 
e t[’i] dalë gjak nga çdo por dhe të vuaj[ë] si në trup e në 
shpirt” (DeB 19:18).

Ai vuajti për mua.
Ai vuajti për ju.
Shpirti im mbushet me mirënjohje kur e sjell ndër mend 

domethënien e çmuar të kësaj sakrifice. Më përul dijenia 
se të gjithë ata që e pranojnë këtë dhuratë dhe i drejtojnë 
zemrat tek Ai, mund të falen dhe të pastrohen nga mëkatet 
e tyre, pavarësisht sa të errëta njollat e tyre dhe sa shtypë-
se barrët e tyre.

Ne mund të bëhemi të panjollë dhe të kulluar përsë-
ri. Ne mund të shëlbohemi nga sakrifica e përjetshme e 
Shpëtimtarit tonë të dashur.

Kush Do të na Ngushëllojë?
Megjithëse asnjërit prej nesh nuk do t’i duhet të përje-

tojë thellësinë e asaj që përjetoi Zoti ynë, secili prej nesh 
do të ketë orët e veta të errëta e të hidhura – kohë kur 
keqardhja dhe pikëllimi ynë mund të duken se janë më 
të mëdha nga sa mund të mbajmë. Do të ketë kohë kur 
pesha dhe brejtja e ndërgjegjes për mëkatet tona do të na 
rëndojë pa mëshirë.

Megjithatë, nëse do t’i mbanim zemrat tona të përqen-
druara te Zoti gjatë atyre kohëve, me siguri Ai do ta dijë 
dhe do ta kuptojë. Ai që vuajti me kaq vetëmohim për ne 
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në kopsht dhe në kryq, nuk do të na lërë të pangushëlluar 
tani. Ai do të na forcojë, do të na nxitë dhe do të na beko-
jë. Ai do të na rrethojë me krahët e Tij të dhembshur.

Ai do të jetë më shumë se një engjëll për ne.
Ai do të na sjell ngushëllim, shërim, shpresë dhe falje  

të bekuar.
Sepse Ai është Shëlbuesi ynë.
Çlirimtari ynë.
Shpëtimtari ynë mëshirëplotë dhe Perëndia ynë i bekuar.

SHËNIM
1. Prifti që foli në varrimin e Frans Schwarz- it, tha: “Arti i tij qe i dhuru-

ar hyjnisht dhe dukej më i vlefshëm se shumë predikime” (Emmilie 
Buchanan- Whitlock, “History of Artists’ Lives Gives Greater Context  
for Exhibit”, Deseret News, 29 shtator 2013, deseretnews.com).

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Përpara se të jepni mësim, kërkoni udhërrëfimin e 
Shpirtit që t’ju ndihmojë të kuptoni nevojat e posaçme 
të atyre që u jepni mësim. Teksa thoni fragmente nga 
mesazhi i Presidentit Uhtdorf, jepni dëshmi për Shpë-
timtarin dhe sakrificën e Tij shlyese. Merrni parasysh t’i 
pyetni ata të cilëve u jepni mësim, se çfarë do të thotë 
Shlyerja për ta dhe se si e kanë ndier ngushëllimin e 
Zotit gjatë “orë[ve të tyre] të errëta e të hidhura”.

RINIA
Fitore me anë të Jezu Krishtit
Nuk jepet emri

Kisha një problem me ngrënien e tepërt. Seancat e 
mia të përsëritura të të ngrënit me babëzi shkak-

tonin një masë munduese faji, acarimi dhe zhgënjimi. 

Ndihesha aq i dobët kur përpiqesha ta mposhtja prob-
lemin tim.

Për një kohë të gjatë e shpërfilla faktin se Shlyerja e 
Shpëtimtarit jo vetëm që na shpëton, por edhe na shël-
bon e na përsos dhe se kjo gjen zbatim madje edhe  
për zakonin tim dukshëm të papërsosur të ngrënies  
së tepërt.

Vendosa t’ia jap veten Shpëtimtarit tim. U luta. E 
pranova sinqerisht dobësinë time dhe nevojën time për 
hir dhe pastaj i kërkova Atit Qiellor të më bekonte me 
ndihmën e Tij hyjnore në ditën vijuese. Atë natë ndjeva 
sigurimin e një Ati të Dashur se Ai kishte dëshirën e 
pamatshme për ta ndihmuar birin e Tij dhe fuqinë e 
padiskutueshme për ta përmbushur vullnetin e Tij.

Që nga ajo natë, ushqimi nuk ka më të njëjtin 
ndikim dërrmues mbi mua. E di se Jezu Krishti është 
arsyeja e suksesit tim. Ashtu si Pali, po mësoj se “unë 
mund të bëjë gjithçka me anë të Krishtit që më forcon” 
(Filipianëve 4:13). Dhe po përpiqem që të mos harroj 
kurrë një tjetër mësim nga Pali: “Ta falënderojmë  
Perëndinë që na jep fitoren me anë të Zotit tonë  
Jezu Krisht” (1 Korintasve 15:56).

FËMIJËT
Shpëtimtari do t’Ju Ngushëllojë

Pyeteni një pjesëtar të familjes ose një mik rreth 
një kohe kur ai ose ajo u ndje i/e ngushëlluar nga 

Shpëtimtari. Përpiquni të mendoni për një kohë kur 
Shpëtimtari ju ngushëlloi. Mund të vizatoni një figu-
rë të përvojës dhe ta varni pranë shtratit tuaj që t’ju 
kujtojë se Jezu Krishti do të jetë gjithnjë atje për t’ju 
ngushëlluar. 
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Kjo është pjesë e një serie të Mesazheve të 
Vizitave Mësimore që paraqet tipare të 
Shpëtimtarit.

Durimi shpesh mendohet si një 
tipar i qetë e pësor por, sikur-

se tha Presidenti Diter F. Uhtdorf, 
Këshilltari i Dytë në Presidencën e 
Parë: “Durimi nuk është dorëheqje 
pasive as nuk është të mos veprosh 
për shkak të druajtjeve tona. Durim 
do të thotë pritje dhe qëndrueshmë-
ri aktive. Do të thotë këmbëngulje 
te diçka . . . edhe kur dëshirat e 
zemrave tona vonohen. Durim nuk 
është thjesht të qëndrosh, ai është  
të qëndrosh mirë!”

Në jetën tonë paratokësore, Ati 
ynë Qiellor përgatiti një plan për 
ne – fëmijët e Tij shpirtërorë – dhe 
ne lëshuam britma gëzimi prej 
mundësisë për të ardhur në tokë 
(shih Jobit 38:7). Teksa zgjedhim ta 
përputhim vullnetin tonë me të Tijin 
gjatë jetës sonë tokësore, Ai “do 
t[ë na] bëj[ë] një mjet në duart e [Tij] 
për shpëtimin e shumë shpirtrave” 
(Alma 17:11).

Presidenti Uhtdorf vazhdoi: 
“Durim do të thotë të pranojmë atë 
që nuk mund të ndryshohet, dhe ta 
përballojmë atë me kurajë, mirësi 

Tiparet e Jezu Krishtit:  
I Durueshëm dhe I Duruar

dhe besim. Do të thotë të jemi të 
‘gatshëm t’u nënshtrohe[mi] të gjitha 
gjërave që Zoti i sheh të përshtat-
shme të shkaktojë mbi [ne], madje 
sikurse një fëmijë i nënshtrohet atit 
të tij’ [Mosia 3:19]. Së fundi, durim 
do të thotë të jemi ‘[të] vendosur 
dhe [të] qëndrueshëm dhe [të] pa-
tundur në zbatimin e urdhërimeve 
të Zotit’ [1 Nefi 2:10] çdo orë të çdo 
dite, edhe kur është e vështirë ta 
bëjmë këtë.” 1

Shkrime të Shenjta të Tjera
Psalmeve 40:1; Galatasve 5:22–23; 
2 Pjetër 1:6; Alma 17:11

Nga Shkrimet e Shenjta
Shkrimet e shenjta na thonë se 

në jetën tonë tokësore ne duhet të 
“j[emi] të duruar në mundime, sepse 
do të ke[mi] shumë”. Perëndia pastaj 
na jep këtë premtim ngushëllues: 
“Duroji ato, pasi, vër re, unë jam me 
ty, madje deri në mbarim të ditëve 
të tua” (DeB 24:8).

Historia vijuese nga Bibla është 
një shembull durimi dhe besimi.

“Dhe një grua që kishte një fluks 
gjaku prej dymbëdhjetë vjetësh . . . 
preku cepin e rrobës së [Krishtit] 

dhe në atë çast iu pre fluksi  
i gjakut. 

Dhe Jezusi tha: . . . ‘Dikush më 
preku, sepse e ndjeva që një fuqi 
doli prej meje’.

Atëherë gruaja, duke parë se 
nuk mbeti e padiktuar, erdhi, duke 
u dridhur e tëra, dhe i ra ndër 
këmbë dhe i deklaroi në prani të 
gjithë popullit, përse e kishte pre-
kur dhe si ishte shëruar në çast.

Dhe ai i tha: ‘Merr zemër, bijë; 
besimi yt të shëroi; shko në 
paqe!’” (Lluka 8:43–48).

Si ajo, ne mund të gjejmë 
bekime e ngushëllim dhe madje 
shërim, ndërsa i afrohemi Jezu 
Krishtit – Shlyerja e të cilit mund 
të na shërojë. 
SHËNIM
1. Diter F. Uhtdorf, “Vazhdoni me Durim”, 

Liahona, maj 2010, f. 57, 59.
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Merreni Parasysh Këtë

Nga tregimi te Lluka 8, si u 
shpërblyen vitet e durimit dhe  
më pas besimi i kësaj gruaje te  
Jezu Krishti?

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, shkoni 
te reliefsociety.lds.org.

Besim, Familje, Ndihmë




