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Lënda: Takimi Shpirtëror Mbarëbotëror për Muajin Shtator 2018 për Të Rinjtë në Moshë 
Madhore: Një Ngjarje Ballë për Ballë me Plakun Kuentin L. Kuk

Një Takim Shpirtëror Mbarëbotëror për Të Rinjtë në Moshë Madhore: Një Ngjarje Ballë për 
Ballë me Plakun Kuentin L. Kuk do të transmetohet drejtpërsëdrejti në sistemin satelitor të Kishës, 
LDS .org, Youtube dhe në mjete të tjera informimi ditën e diel, më 9 shtator 2018. Plakut Kuk do t’i 
bashkohen historianët e Kishës, Kejt Hollbruku dhe Met Groui. Kjo ngjarje do të përqendrohet te 
historia e Kishës dhe do të tregojë historinë e re me tregime: Shenjtorët. Ftohen të marrin pjesë të 
gjithë të rinjtë në moshë madhore (moshat 18–30 vjeç), qoftë beqarë apo të martuar, si dhe nxënësit 
që janë drejt përfundimit të shkollës së mesme ose të barasvlershmes së saj deri në fund të 2018‑ës.

Pak pas transmetimit të drejtpërdrejtë, një regjistrim i takimit shpirtëror do të arkivohet në 
devotionals .lds .org dhe ysafacetoface .lds .org. Regjistrimet mund të hapen ose shkarkohen në çdo 
kohë. Për gjuhët e vëna në dispozicion dhe hollësi të tjera, shihni programin e bashkëngjitur të 
transmetimit. Regjistrimet në të gjitha gjuhët e miratuara do të jenë në dispozicion nga dita e 
shtunë, më 22 shtator 2018.

Ju lutemi, përcaktoni një datë dhe orën e shikimit që u shërben më mirë të rinjve në moshë 
madhore në zonën tuaj. Burimet në mediat shoqërore (një mesazh ose “figurë me përshkrim” dhe 
banderolat për Facebook‑ un dhe Twitter‑ in) janë në dispozicion në devotionals .lds .org.

Përkthim i Notice, 10 August 2018: September 2018 Worldwide Devotional  
for Young Adults: A Face to Face Event with Elder Quentin L. Cook. Albanian. 16145 101

https://www.lds.org/broadcasts/worldwide-devotional-for-young-adults?lang=eng&_r=1
https://www.lds.org/broadcasts/face-to-face/cook?lang=alb&cid=rdb_v_ysa-face-2-face


Transmetim i drejtpërdrejtë nga Navuja në Ilinois
Shikojeni në LDS.org, YouTube, ose Facebook

Ju paraqitim 
Shenjtorët, 
historia e re 
me tregime  
e Kishës

#LDSDevo

© 2018 nga Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. 3/18. 3/18. Përkthim i September 2018 Worldwide Devotional for Young Adults Poster. Albanian. PD60006076 101

E diel, 9 Shtator, 2018 • ORA 18:00
Takimi Shpirtëror Mbarëbotëror për Të Rinjtë në Moshë Madhore:  

Një Ngjarje Ballë për Ballë me  

Plaku Kuentin L. Kuk,  
i Kuorumit të  
Dymbëdhjetë  

Apostujve.

Kejt Hollbruk,  
Sektori i Historisë  

së Kishës

Met Grou,  
Sektori i Historisë  

së Kishës

PLAKUN KUENTIN L. KUK, 
KEJT HOLLBRUKUN DHE MET GROUN
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Programi i Transmetimit i Kishës
Takimi Shpirtëror Mbarëbotëror për Të Rinjtë në Moshë 
Madhore: 
Një Ngjarje Ballë për Ballë me Plakun Kuentin L. Kuk
E diel, 9 shtator 2018
Kohëzgjatja e programit: 1 orë e 15 minuta

Informacion i Përgjithshëm
Orari i Shikimit
Ju lutemi, përcaktoni një datë dhe orën e shikimit 1 që u shërben më mirë të rinjve në moshë madhore 
në zonën tuaj.

Informacion për Specialistin e Kunjit për Teknologjinë
Ky transmetim mund të shihet drejtpërsëdrejti në sistemin satelitor të Kishës, devotionals .lds .org, 
ysafacetoface .lds .org, YouTube 2 dhe mjete të tjera informimi. Të gjitha shikimet e mëvonshme 
duhet të bëhen nëpërmjet hapjes ose shkarkimit të transmetimit nga devotionals .lds .org ose 
ysafacetoface .lds .org, duke bërë një kopje të transmetimit të drejtpërdrejtë dhe duke e parë atë më 
vonë, apo duke zgjedhur një nga mundësitë e tjera të shpërndarjes të renditura në këtë program 
transmetimi.
Për udhëzime mbi përgatitjen për një transmetim satelitor ose mbi marrjen në telefon për ndihmë 
teknike, drejtojuni Informacionit mbi Pajisjen Satelitore për Specialistin e Kunjit për Teknologjinë. 
Ky dokument duhet të vendoset pranë marrësit satelitor.
Për informacion teknik lidhur me satelitin, internetin ose pajisjet e tjera që përdoren për të marrë 
transmetimet e Kishës në një shtëpi mbledhjesh, shkoni te mhtech .lds .org. Nëse gjuha juaj nuk është 
në dispozicion në këtë faqe interneti, zyra e caktuar e administratës mund t’ju ofrojë ndihmë.
Shënim: Nëse lexoni dhe shkruani anglisht, ju lutemi, plotësojeni Broadcast Postevent Survey 
[Anketën për Transmetimin pas Ngjarjes] pasi të ketë mbaruar transmetimi (anketa aktualisht është 
në dispozicion vetëm në anglisht). Për të hyrë tek anketa, shkoni te mhtech .lds .org dhe kërkoni 
broadcast survey [anketë për transmetimin].

Titrat
Titrat për personat me probleme dëgjimi janë në dispozicion në sistemin satelitor të Kishës në shumë 
zona. Titrat janë në dispozicion edhe në internet për pajisjet elektronike që i nxjerrin ato. Për këtë 
ngjarje, titrat janë në dispozicion vetëm në anglisht.

 1. Data, ora dhe gjuhët e transmetimit i nënshtrohen ndryshimit. Shih events .lds .org për përditësime në anglisht. Për përditësime në gjuhë të 
tjera, vihuni në kontakt me zyrën e caktuar të administratës.

 2. Të gjithë emrat e produkteve apo kompanive dhe pajisjet, logot, ikonat, grafikët ose skicat, të cilat përmenden në këtë dokument, janë 
marka të regjistruara të pronarëve të tyre përkatës dhe ekspozohen vetëm në një mënyrë të tillë siç synohet të bëhet për përfitimin e këtyre 
pronarëve të markave të regjistruara. Prania ose mungesa e emrave të produkteve, shërbimeve, kompanive, organizatave, faqeve kryesore 
apo faqeve të internetit në këtë dokument, nuk nënkupton asnjë financim, miratim ose mungesë miratimi nga Kisha e Jezu Krishtit e 
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.

https://www.lds.org/help/support/meetinghouse-technology/?lang=eng
https://www.lds.org/church/events?lang=eng
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Programi i Transmetimit: Takimi Shpirtëror Mbarëbotëror – 
Ballë për Ballë për Të Rinjtë në Moshë Madhore

Riprodhimi i Materialit Pamor
Riprodhimi i materialit pamor për këtë transmetim autorizohet vetëm për përdorim nga Kisha. 
Specialisti i kunjit për teknologjinë mund të bëjë një kopje për secilën bibliotekë të shtëpive të 
mbledhjeve. Ai duhet ta vendosë shënimin e mëposhtëm mbi të drejtat e autorit në etiketën e secilit 
regjistrim filmik:

Takimi Shpirtëror Mbarëbotëror për Të Rinjtë në Moshë Madhore: 
Një Ngjarje Ballë për Ballë me Plakun Kuentin L. Kuk 
9 shtator 2018 
© 2018 nga Intellectual Reserve, Inc. 
All rights reserved.

Ky transmetim do të arkivohet edhe në devotionals .lds .org dhe ysafacetoface .lds .org.

Transmetim i Drejtpërdrejtë
Transmetimi i drejtpërdrejtë është në dispozicion në sistemin satelitor të Kishës, devotionals .lds .org, 
ysafacetoface .lds .org, mormonchannel .org, kanalin Mormon Channel për platformën Roku, faqen 
në Facebook të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, faqen në Facebook 
të Instituteve SHDM të Fesë dhe programin në celular Mormon Channel.

Transmetim i drejtpërdrejtë  MDT: E diel, 9 shtator 2018, ora 18:00 3

 UTC: E hënë, 10 shtator 2018, ora 00:00

Gjuhët në dispozicion për transmetimin e drejtpërdrejtë në sistemin satelitor të Kishës, 
devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org dhe Mormon Channel për platformën Roku:
anglisht (me titra)
frëngjisht

gjuha amerikane e 
shenjave 4

portugalisht
spanjisht

Gjuhët për transmetimin e drejtpërdrejtë pamor për faqen në Facebook të Kishës së Jezu Krishtit të 
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhe faqen në Facebook të Instituteve SHDM të Fesë:
anglisht portugalisht spanjisht

Gjuhët për transmetimin e drejtpërdrejtë pamor dhe vetëm zanor për mormonchannel .org dhe 
gjuhët për transmetimin e drejtpërdrejtë pamor për programin në celular Mormon Channel:
anglisht (me titra) gjuha amerikane e 

shenjave
spanjisht

 3. Orët e fillimit të programit renditen sipas orës në zonën e shtatë orare sipas ndërrimit të orës (MDT) dhe Orës Universale të Koordinuar 
(UTC). MDT është ora në Solt‑Lejk‑Siti të Jutës, me ndërrimin e orës (ose orën e verës) në fuqi. UTC është ora ndërkombëtare e 
standardizuar.

 4. Gjuha amerikane e shenjave (ASL) është në dispozicion në sistemin satelitor të Kishës vetëm në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada. 
Transmetimet ASL përqendrohen te transmetuesi i gjuhës së shenjave dhe folësit e mbledhjes shfaqen në një dritare të vogël në ekran. 
Transmetimi zanor në anglisht transmetohet së bashku me gjuhën amerikane të shenjave (ASL). Nëse ju duhet të filloni të merrni sinjalin 
ASL nëpërmjet satelitit, ju lutemi vihuni në kontakt me grupin tuaj të administrimit të godinave të paktën dy javë përpara transmetimit; 
mund të kërkohen pajisje të tjera.

https://www.mormonchannel.org/
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Programi i Transmetimit: Takimi Shpirtëror Mbarëbotëror – 
Ballë për Ballë për Të Rinjtë në Moshë Madhore

Orari i transmetimit të drejtpërdrejtë është e vetmja kohë kur ky transmetim do të jetë në dispozicion 
në frëngjisht, portugalisht dhe spanjisht në kanalin Mormon Channel për platformën Roku dhe e 
vetmja kohë që do të jetë në dispozicion në spanjisht në mormonchannel .org dhe në programin në 
celular Mormon Channel. Duke filluar me transmetimin e drejtpërdrejtë, takimi shpirtëror mund të 
shihet në çdo kohë në devotionals .lds .org dhe ysafacetoface .lds .org në gjuhët e renditura më sipër.

Arkivat
Arkivat janë në dispozicion në devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org, mormonchannel .org, kanalin 
Mormon Channel për platformën Roku dhe programin në celular Mormon Channel.

Gjuhët e arkivave pamore dhe vetëm zanore për devotionals .lds .org dhe ysafacetoface .lds .org:
anglisht (me titra)
armenisht
bullgarisht
çekisht
danisht
estonisht
finlandisht
fixhianisht
frëngjisht
gjermanisht

gjuha amerikane e 
shenjave

holandisht
hungarisht
indonezisht
italisht
japonisht
kamboxhiane
kantoneze
kebuanisht
koreane

kroatisht
letonisht
lituanisht
malagazisht
mandarine
mongolisht
norvegjisht
polonisht
portugalisht
rumanisht
rusisht

samoane
spanjisht
suedisht
shqip
tagalogisht
tahitisht
tajlandisht
tonganisht
ukrainisht

Materialet pamore të transmetimit të drejtpërdrejtë do të arkivohen në devotionals .lds .org dhe 
ysafacetoface .lds .org pak pas transmetimit. Materialet vetëm zanore dhe materialet e tjera pamore 
do t’u shtohen arkivave duke filluar nga dita e shtunë, më 22 shtator 2018. Për këtë transmetim nuk 
do të publikohen materiale me tekst.

Gjuhët për arkivin pamor të mormonchannel .org, kanalit Mormon Channel për platformën Roku 
dhe programit në celular Mormon Channel:
anglisht (me titra) gjuha amerikane e 

shenjave

Brenda pak ditësh nga transmetimi i drejtpërdrejtë, programi do të shtohet te seritë e materialeve 
pamore Takimet Shpirtërore Mbarëbotërore për Të Rinjtë në Moshë Madhore te mormonchannel .org 
dhe tek arkivat në Mormon Channel për platformën Roku dhe te programi në celular Mormon 
Channel.
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Programi i Transmetimit: Takimi Shpirtëror Mbarëbotëror – 
Ballë për Ballë për Të Rinjtë në Moshë Madhore

Mundësi të Tjera Shpërndarjeje
Televizioni dhe Radioja
Ky transmetim do të jetë në dispozicion drejtpërsëdrejti, aty ku është e mundur, në stacione të 
ndryshme televizive dhe radioje kudo në botë, duke përfshirë stacionet transmetuese kabllore, 
satelitore dhe në internet dhe në radion Mormon Channel HD Radio. Kontrollojeni renditjen e 
programeve vendore që janë në dispozicion në zonën tuaj, ose vizitoni mormonchannel .org apo 
byutv .org për më shumë informacion.

Programi në Celular Gospel Library [Biblioteka e Ungjillit]
Programi në celular Gospel Library [Biblioteka e Ungjillit] është në dispozicion në një larmi gjuhësh 
dhe larmi pajisjesh telefonike, përfshirë kompjutera dore dhe telefona inteligjentë, që përdorin 
sistemet operative Apple (iOS) dhe Android. Vizitojeni mobile .lds .org ose kontrollojeni dyqanin e 
programeve kompjuterike të pajisjes suaj për të mësuar më shumë.
Regjistrimet pamore dhe vetëm zanore për pjesën më të madhe të gjuhëve në dispozicion, do të jenë 
të mundshme brenda një muaji nga koha e transmetimit.

Shpërndarjet zanore përmes internetit [podcasts]
Shpërndarjet zanore përmes internetit janë në dispozicion në devotionals .lds .org.
Gjuhët për shpërndarjet pamore dhe vetëm zanore:
Kontrollojeni devotionals .lds .org për gjuhët e vëna në dispozicion.


