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PERËNDIA ËSHTË ATI YT I DASHUR QIELLOR
Perëndia është Ati yt në Qiell. Ai të njeh personalisht dhe të do
më shumë nga ç’mund të arrish të kuptosh. Ai do që ti të jesh i
lumtur në këtë jetë dhe në përjetësi.

Për të përmbushur këtë qëllim,
Ati Qiellor dha një plan të quajtur
ungjilli* i Jezu Krishtit. Jezu Krishti
është Biri i Perëndisë; jeta dhe më-
simet e Tij janë një udhërrëfyes
drejt paqes në këtë jetë dhe gëzimit
në përjetësi.

UNGJILLI BEKON FAMILJET DHE INDIVIDËT
Ungjilli i Jezu Krishtit bekon të gjithë ata që e pranojnë dhe je-
tojnë sipas tij. Një prej vendeve më të mira për të mësuar dhe
zbatuar ungjillin është në familje. Perëndia ka krijuar familjet
për t’u sjellë lumturi fëmijëve të Tij, për të na lejuar të mësoj-
më parime të sakta në një atmosferë dashurie dhe për të na
përgatitur për t’u kthyer tek Ai mbas vdekjes. Edhe pse marrë-
dhëniet familjare mund të jenë të vështira ndonjëherë, Ati
Qiellor na bekon teksa përpiqemi të ndjekim mësimet e Jezu
Krishtit. Këto mësime na ndihmojnë të forcojmë familjet tona.

ATI QIELLOR ZBULON UNGJILLIN E TIJ
Si pjesë të planit të Tij, Perëndia zgjodhi profetë si, për shem-
bull, Adamin, Noeun, Abrahamin dhe Moisiun. Profetët:

• Japin mësime mbi Perëndinë dhe janë dëshmitarë të veçantë
të Birit të Tij, Jezu Krishtit.

• Marrin zbulesë ose drejtim nga Zoti.

• I mësojnë botës ungjillin dhe shpjegojnë fjalën e Perëndisë.
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*Fjalët me të kuqe janë përkufizuar në faqet 18 dhe 19.

Ungjilli i Jezu Krishtit mund ta forcojë familjen tuaj.

Ati Qiellor ka sjellë sërish—

ka rivendosur—të vërteta hyj-

nore që mund t’i mësoni dhe t’i

jetoni. Këto të vërteta iu zbu-

luan profetëve që nga fillimi.



Profetët marrin priftërinë apo autoritetin për të folur dhe ve-
pruar në emër të Perëndisë për të udhëhequr fëmijët e Tij.
Njerëzit që ndjekin profetët marrin bekimet që Perëndia ka
premtuar. Ata që refuzojnë ungjillin dhe profetët e Perëndisë, i
humbasin ato bekime dhe ndahen nga Perëndia. Ata që refuzoj-
në profetët dhe braktisin zotimin e tyre për të ndjekur
Perëndinë, ndodhen në një gjendje të quajtur braktisje.

Edhe pse shumë prej fëmijëve të Tij
e kanë refuzuar shpeshherë Atë dhe
profetët e Tij, Ati Qiellor vazhdon t’i
dojë fëmijët e Tij. Ai do të na japë
gjithçka që kemi nevojë për të qenë
të lumtur tani dhe për t’u kthyer tek

Ai mbas vdekjes. Shkrimet e shenjta japin një model veprimi
me të cilin Perëndia vazhdimisht u drejtohet fëmijëve të Tij,
edhe pse ne jo gjithmonë e dëgjojmë:

• Perëndia zgjedh një profet.

• Profeti jep mësime mbi ungjillin dhe udhëheq njerëzit.

• Perëndia i bekon njerëzit.

• Njerëzit dalëngadalë shpërfillin ose nuk u binden mësimeve
të profetit. Si përfundim, ata refuzojnë profetin dhe mësimet
e tij dhe bien në braktisje.

• Për shkak të braktisjes, njerëzit humbasin njohurinë mbi un-
gjillin. Autoriteti i priftërisë u hiqet atyre.

• Kur është koha e duhur dhe kur njerëzit janë gati për ta ndje-
kur Atë sërish, Perëndia zgjedh një profet tjetër, rivendos prif-
tërinë dhe Kishën dhe e drejton profetin që t’u mësojë të
tjerëve ungjillin.
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Profetët e Dhiatës së Vjetër shënuan fjalët e Perëndisë.

*Fjalët me të kuqe janë përkufizuar në faqet 18 dhe 19.

Të vërtetat e zbuluara 

humbin kur njerëzit

refuzojnë profetët.







JEZU KRISHTI VENDOSI KISHËN E TIJ
Që nga koha e Krijimit, fëmijët e Perëndisë prisnin me padurim
ardhjen e Shpëtimtarit Jezu Krisht. Ashtu siç kishte premtuar,
Ati Qiellor dërgoi Birin e Tij, Jezu Krishtin, në tokë mbi 2000
vjet më parë.

Jezu Krishti bëri një jetë të përsosur pa mëkate. Ai vendosi
Kishën e Tij, u mësoi të tjerëve ungjillin e Tij dhe kreu shumë
mrekulli. Zgjodhi dymbëdhjetë burra për të qenë Apostujt e Tij,
duke përfshirë Pjetrin, Jakobin dhe Gjonin. I mësoi ata dhe u
dha autoritetin e priftërisë për
të mësuar në emrin e Tij dhe
për të kryer ordinanca të shenj-
ta, si pagëzimi.

Kur Jezusi vendosi Kishën e
Tij, Ai mori udhëzime nga Ati
Qiellor. Ai më pas i udhëzoi
dishepujt e Tij. Jezusi i mësoi
pasuesit e Tij se zbulesa nga
Perëndia ishte shkëmbi mbi
të cilin Ai do të ndërtonte
Kishën e Tij.

Në fund të jetës së Tij, Jezu Krishti vuajti dhe vdiq për mëka-
tet e cilitdo që ka jetuar ose që do të jetojë në tokë. Kjo sakri-
ficë është quajtur Shlyerje. Nëpërmjet vuajtjes, vdekjes dhe
Ringjalljes së Tij, Shpëtimtari bëri të mundur që ne të fale-
shim. Ata që kanë besim tek Ai, që pendohen dhe i mbajnë
urdhërimet e Tij, marrin falje të mëkateve dhe mbushen me
paqe dhe gëzim.
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Jezusi u dha priftërinë Apostujve të Tij.

*Fjalët me të kuqe janë përkufizuar në faqet 18 dhe 19.

Jezu Krishti organizoi Kishën e Tij:

• Ai thirri dhe shuguroi Apostuj.

• Ai u dha atyre autoritetin e Tij

për të mësuar dhe pagëzuar. Ky

autoritet quhet priftëri.

• Pas vdekjes dhe ringjalljes së

Tij Ai vazhdoi t’i udhëhiqte

Apostujt nëpërmjet zbulesës.



Pas Ringjalljes së Tij, Jezu Krishti i udhëhoqi Apostujt e Tij në-
përmjet zbulesës. Në Bibël janë shënuar shumë mënyra me të ci-
lat Ai vazhdon të drejtojë Kishën e Tij (shih Veprat e Apostujve
10; Zbulesa 1:1). Pra, Kisha e Jezu Krishtit u udhëhoq nga
Perëndia dhe jo nga njerëzit.

BRAKTISJA E MADHE
Pas vdekjes së Jezu Krishtit, njerëzit e këqij përndoqën dhe vranë
shumë anëtarë të Kishës. Anëtarë të tjerë të Kishës iu shmangën
parimeve të mësuara nga Jezu Krishti dhe Apostujt e Tij.

Apostujt u vranë dhe autoriteti i prif-
tërisë—duke përfshirë çelësat për të
drejtuar dhe për të marrë zbulesë për
kishën—u hoq nga toka. Për shkak se
Kisha nuk udhëhiqej më nga autoriteti
i priftërisë, fshehtas, gabimi u fut në

mësimet e Kishës. Mbetën shumë njerëz të mirë dhe një pjesë e
madhe e së vërtetës, por ungjilli siç ishte rivendosur nga Jezu
Krishti humbi. Kjo periudhë është quajtur Braktisja e Madhe.

Kjo braktisje çoi në formimin e shumë kishave me mësime kon-
tradiktore. Gjatë kësaj kohe, shumë burra dhe gra kërkuan të
vërtetën, por nuk ishin në gjendje ta gjenin. Shumë njerëz të
mirë besonin tek Perëndia dhe Jezu Krishti dhe u munduan të
kuptonin dhe të mësonin të vërtetën, por ata nuk kishin ungji-
llin e plotë ose autoritetin e priftërisë. Si rrjedhim, çdo brez
trashëgoi një gjendje braktisjeje pasi njerëzit ndikoheshin nga
ato që lanë brezat e mëparshëm, duke përfshirë ndryshimet në
ungjillin e Krishtit.

Disa njerëz të frymëzuar, si Martin Luteri dhe Xhon Kalvin, e
kuptuan se praktikat dhe doktrinat kishin ndryshuar ose kishin
humbur. Ata u munduan të reformonin kishat në të cilat bënin
pjesë. Megjithatë, pa autoritetin e priftërisë ungjilli i Krishtit nuk
mund të kthehej në formën e tij të parë. Nevojitej një rivendosje.
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*Fjalët me të kuqe janë përkufizuar në faqet 18 dhe 19.

Me vdekjen e Apostujve

të Jezu Krishtit e vërteta 

humbi sërish.



Perëndia e dinte se do të kishte një 

braktisje. Me anë të një profeti të

Dhiatës së Vjetër Ai tha:

“Ja, do të vijnë ditët … gjatë të cilave

unë do të dërgoj urinë në vend, jo

uri për bukë dhe etje për ujë, por më

tepër për të dëgjuar fjalët e Zotit.

[Njerëzit] do të shkojnë duke u endur

nga një det në tjetrin, nga veriu në lindje,

do të rendin sa andej dhe këtej në kërkim të

fjalës së Zotit, por nuk do ta gjejnë.” 

Amosi 8:11–12





11

RIVENDOSJA E UNGJILLIT
Në vitin 1820, ashtu siç kishte bërë gjatë gjithë historisë, Ati
në Qiell zgjodhi sërish një profet për të rivendosur ungjillin dhe
priftërinë në tokë. Emri i profetit ishte Jozef Smith. Kur ishte
djalë i ri, Jozefi ishte i hutuar nga ndryshimet midis kishave të
shumta në zonën e tij dhe donte të dinte se cila kishë kishte të
drejtë. Duke e ditur se nuk kishte mjaft urtësi, ai ndoqi këshi-
llën që gjendet në Bibël: “Por në qof-
të se ndonjërit nga ju i mungon urtia,
le të kërkojë nga Perëndia, që u jep të
gjithëve pa kursim, pa qortuar, dhe
atij do t’i jepet” (Jakobi 1:5).

Jozef Smithi vendosi t’i kërkonte
Perëndisë mbi atë që duhet të bënte.
Kur Jozefi u lut për të ditur të vërte-
tën, Ati Qiellor dhe Jezusi iu shfaqën
atij. Jezusi i tha Jozefit të mos bashko-
hej me asnjë prej kishave, sepse “ato
ishin të gjitha të gabuara” dhe “ata
më afrohen me buzët e tyre, por ze-
mrat e tyre janë larg prej meje, ata u
mësojnë për doktrina urdhërimet e
njerëzve, duke patur një formë shenj-
tërie, por e mohojnë fuqinë e saj”
(Joseph Smith—Historia 1:19).

Ashtu si Perëndia kishte vepruar
me Adamin, Noeun, Abrahamin,
Moisiun dhe profetë të tjerë, Ai
thirri Jozef Smithin për të qenë një
profet me anën të të cilit u rivendos
ungjilli i plotë.

Ati Qiellor dhe Jezu Krishti iu shfaqën Jozef Smithit, siç përshkruhet në filmin Rivendosja.

Jozef Smithi pa Atin

Qiellor dhe Jezu Krishtin.

Për këtë përvojë ai tha:

“Unë pashë një shtyllë drite

tamam mbi kokën time, më

e shkëlqyeshme se dielli,

e cila zbriti gradualisht 

derisa ra mbi mua…

Kur drita pushoi mbi mua,

unë pashë dy Personazhe,

shkëlqimi dhe lavdia e të ci-

lëve i kapërcejnë të gjitha

përshkrimet, duke qëndruar

mbi mua në ajër. Një prej ty-

re më foli, duke më thirrur

në emër dhe tha, duke tregu-

ar tjetrin—Ky është Biri

Im i Dashur. Dëgjoje Atë!”

Jozef Smith—Historia 1:16–17



Rivendosja e Priftërisë
Në vitin 1828 Jozef Smithi mori të njëjtin autoritet të priftërisë
që Jezu Krishti u kishte dhënë Apostujve të Tij. Gjon Pagëzori,
i cili pagëzoi Jezusin, iu shfaq Jozef Smithit dhe i dha atij
Priftërinë Aarone ose priftërinë më të ulët. Pjetri, Jakobi dhe
Gjoni (tre prej Apostujve të parë të Jezu Krishtit) iu shfaqën
më vonë Jozef Smithit dhe i dhanë atij Priftërinë Melkizedeke
ose priftërinë më të lartë.

Pasi mori autoritetin e priftërisë, Jozef Smithi u drejtua për të
organizuar Kishën e Jezu Krishtit sërish në tokë. Me anë të tij,
Jezu Krishti thirri sërish Dymbëdhjetë Apostuj.

Ashtu si Jezu Krishti i udhëhiqte
Apostujt e Tij nëpërmjet zbulesës pas
Ringjalljes së Tij, Ai vazhdon të drej-
tojë Kishën sot nëpërmjet profetëve
dhe apostujve të gjallë. Presidenti i
Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve
të Ditëve të Mëvonshme është profeti
i zgjedhur nga Perëndia sot. Ai, këshi-

lltarët e tij dhe Dymbëdhjetë Apostujt mbajnë autoritetin e prif-
tërisë që u mbajt nga të gjithë profetët dhe apostujt e kohëve të
mëparshme. Këta burra janë profetë, shikues dhe zbulues.
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Pjetri, Jakobi dhe Gjoni —Apostujt e Jezu Krishtit—i dhanë Jozef Smithit Priftërinë Melkizedeke.

*Fjalët me të kuqe janë përkufizuar në faqet 18 dhe 19.

Jezu Krishti dërgoi Gjon

Pagëzorin dhe më pas

tre prej Apostujve të Tij

për t’i dhënë Jozef Smithit 

autoritetin e priftërisë.







LIBRI I MORMONIT
Si pjesë e Rivendosjes së ungjillit, Perëndia solli Librin e
Mormonit: Një Dëshmi Tjetër e Jezu Krishtit. Me anë të
fuqisë së Perëndisë, Jozef Smithi e
përktheu këtë libër nga një anal i la-
shtë i shkruar në fletë të arta. Libri
i Mormonit është “një anal i marrë-
dhënieve të Perëndisë me banorët e
lashtë të kontinentit Amerikan dhe
përmban, ashtu si Bibla, tërësinë e
ungjillit të përjetshëm” (parathënia
e Librit të Mormonit).

Libri i Mormonit është një dëshmi e
fuqishme për Jezu Krishtin. Ai na ndih-
mon të kuptojmë mësimet e Tij, duke
përfshirë edhe ato në Bibël.

Libri i Mormonit është provë bindëse
e Rivendosjes së ungjillit nëpërmjet
Jozef Smithit. Ju mund ta dini vetë që
Libri i Mormonit është i vërtetë. Për
ta fituar këtë njohuri ju duhet ta lexo-
ni atë, të meditoni mbi mesazhin e tij
dhe të keni dëshirë të dini nëse është
i vërtetë. Ju duhet t’i kërkoni Atit
Qiellor që t’ju konfirmojë se ai është
fjala e Tij. Ndërsa veproni kështu, Ai do t’ju zbulojë juve me
anë të Frymës së Shenjtë se ai është i vërtetë.

Ndërsa filloni të kuptoni se Libri i Mormonit është i vërtetë,
ju gjithashtu do të kuptoni me anë të Frymës së Shenjtë se
Jozef Smithi ishte një profet i Perëndisë, se ungjilli i Jezu
Krishtit u rivendos me anë të tij dhe se Kisha e Jezu Krishtit
e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme udhëhiqet sot nga një
profet dhe nga apostuj.
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*Fjalët me të kuqe janë përkufizuar në faqet 18 dhe 19.

Vizita e Jezu Krishtit në kontinentin Amerikan është shënuar në Librin e Mormonit.

Ju mund ta dini se ajo që

misionarët ju kanë mësuar

është e vërtetë, nëse

lexoni dhe luteni mbi

Librin e Mormonit.

“Në qoftë se ju do të kërkoni

me një zemër të sinqertë,

me qëllim të vërtetë, duke

pasur besim në Krisht, ai

do t’ju tregojë të vërtetën, 

nëpërmjet fuqisë së

Frymës së Shenjtë.

Dhe nëpërmjet fuqisë së

Frymës së Shenjtë, ju

mund të dini të vërtetën

e të gjitha gjërave.” 

Moroni 10:4–5



SI MUND TA DI UNË?
Ju mund ta dini që ky mesazh është i vërtetë. Nëse i kërkoni
Atit tuaj Qiellor me lutje, mund të merrni një përgjigje prej Tij
me anë të Frymës së Shenjtë. Fryma e Shenjtë është quajtur gji-

thashtu Shpirti i Perëndisë dhe një
nga rolet e Tij është të faktojë, ose
të japë dëshmi, për të vërtetën.

Kjo njohuri mund të jetë mahnitëse
dhe mund të ndryshojë jetën, por
zakonisht vjen si një siguri e qetë,
pa shfaqje madhështore të fuqisë së
Perëndisë. Fryma e Shenjtë konfir-
mon të vërtetën nëpërmjet ndjenja-
ve, mendimeve dhe përshtypjeve.
Siç mësohet në Bibël, “fryti i Frymës
është: dashuria, gëzimi, paqja, mirë-
dashja, mirësia, besimi, zemërbutësia
[dhe] vetëkontrolli” (Galatasve

5:22–23). Këto ndjenja nga Fryma e Shenjtë janë zbulesë vetja-
ke për ju se ungjilli i Jezu Krishtit, ashtu siç u rivendos nga
Jozef Smithi, është i vërtetë. Atëherë do t’ju duhet të zgjidhni
nëse do të jetoni në harmoni me njohurinë që keni marrë.
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Mund ta dish të vërtetën nëpërmjet lutjeve të sinqerta.

Si Të Lutem?

• Drejtoju Atit tënd Qiellor.

• Shpreh ndjenjat e zemrës

tënde (mirënjohje, pyetje,

kërkesa për të konfirmuar

vërtetësinë e Librit të

Mormonit dhe atë që të

kanë mësuar misionarët).

• Mbylle (“Në emër të

Jezu Krishtit, amen”).





LISTA E TERMAVE
Apostull Emri që Jezu Krishti u dha dymbëdhjetë burrave që Ai zgjo-
dhi si shoqëruesit e Tij më të ngushtë gjatë shërbesës së Tij në tokë
dhe të cilëve u dha autoritetin për të vepruar në emrin e Tij. Në ko-
hët moderne Jezu Krishti ka thirrur burra të tjerë për të shërbyer si
Apostujt e Tij. Ashtu si në kohët e mëparshme, një Apostull është
një dëshmitar i veçantë i Jezu Krishtit dhe ka autoritet prej Tij.

Braktisje Atëherë kur individët, Kisha ose kombe të tëra heqin dorë
ose e braktisin ungjillin e Jezu Krishtit. Braktisja çon në mosmarrëve-
shje, çrregullim dhe humbje të autoritetit të priftërisë ose të së drejtës
për të vepruar në emër të Perëndisë.

Frymë e Shenjtë I quajtur gjithashtu Shpirti i Shenjtë, Shpirti i
Perëndisë dhe Ngushëlluesi. Ai fakton ose jep dëshmi për Atin
Qiellor dhe Jezu Krishtin dhe zbulon e mëson të vërtetën.

Ordinancë Një akt i shenjtë formal i kryer nëpërmjet autoritetit të
priftërisë. Një shembull është pagëzimi.

Pagëzim Një hap thelbësor për marrjen e faljes së mëkateve. Me anë
të pagëzimit dhe të konfirmimit nëpërmjet autoritetit të priftërisë, ne
bëhemi anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të
Mëvonshme. Pagëzimi bëhet me anë të zhytjes, që do të thotë që per-
soni që po pagëzohet futet për pak çaste në ujë. Pagëzimi tregon gati-
shmërinë tonë për të ndjekur shembullin e Krishtit dhe për të bërë
besëlidhje me Perëndinë.

Priftëri Autoriteti dhe fuqia e Perëndisë. Perëndia ia jep këtë fuqi nje-
riut për të vepruar në emër të Tij. Priftëria Aarone iu rivendos Jozef
Smithit nga Gjon Pagëzori, i cili pagëzoi Jezusin. Priftëria Melkizedeke
u rivendos nga Pjetri, Jakobi dhe Gjoni, tre nga Dymbëdhjetë
Apostujt e Jezusit.

Priftëri Aarone Priftëria më e ulët. Kjo priftëri përmban autoritetin për të
pagëzuar dhe është quajtur sipas Aaronit në Dhiatën e Vjetër të Biblës.
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Priftëri Melkizedeke Priftëria më e lartë ose më e madhe. Është quajtur
sipas Melkizedekut në Dhiatën e Vjetër të Biblës, i cili ishte një prift i
lartë dhe mbret i drejtë.

Ringjallje Pas vdekjes fizike, ribashkimi i shpirtit me trupin fizik të
përsosur, prej mishi e kocke. Jezu Krishti ishte i pari që u ringjall.

Rivendosje Ta bësh diçka siç ishte; të rikthesh; të risjellësh. Pasi e
vërteta dhe autoriteti humbën nga toka, ungjilli u rivendos nëpërmjet
Profetit Jozef Smith. Rivendosja ndryshon nga reformimi në faktin që
të reformosh, do të thotë t’i bësh ndryshime një organizate apo një prak-
tike me përpjekjen për ta kthyer në gjendjen e saj të parë, ndërsa të
rivendosësh do të thotë të rikthesh ose risjellësh organizimin ose prak-
tikën origjinale në tërësinë e saj.

Shlyerje Ngjarja që na bën të mundur të pajtohemi me Perëndinë.
Të shlyesh do të thotë të vuash dënimin për mëkatin, duke hequr
kështu pasojat e mëkatit nga mëkatarët e penduar. Jezu Krishti ishte
i vetmi që mund të bënte një Shlyerje të përkryer për mbarë njerëzi-
min. Shlyerja e Tij përfshin vuajtjen e Tij për mëkatet tona, der-
dhjen e gjakut të Tij si dhe vdekjen dhe ringjalljen e Tij. Për shkak
të Shlyerjes të gjithë ata që kanë jetuar do të ringjallen. Shlyerja na
jep gjithashtu udhën për t’u falur për mëkatet tona dhe për të jetuar
gjithmonë me Perëndinë.

Ungjill Plani i Atit Qiellor për të na ndihmuar që të kemi paqe
në këtë jetë dhe gëzim në përjetësi. Ungjilli është përqëndruar në
Shlyerjen e Jezu Krishtit dhe kërkon që ne të kemi besim tek Ai, të
pendohemi, të pagëzohemi, të marrim Frymën e Shenjtë dhe të du-
rojmë deri në fund.

Zbulesë Komunikim midis Perëndisë dhe fëmijëve të Tij, zakonisht
me anë të Frymës së Shenjtë. Individët mund të marrin zbulesa për
të udhëhequr jetën e tyre, por vetëm profeti i zgjedhur i Perëndisë
mund të marrë zbulesë për të gjithë botën. Zbulesa vjen në shumë
forma, por më shpesh vjen si mendime, ndjenja dhe përshtypje.
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STUDIM SHTESË
Pyetjet dhe shkrimet e shenjta në vijim, do t’ju ndihmojnë të më-
soni më shumë mbi parimet në këtë broshurë dhe të mendoni mbi
to. Lista nuk është e hollësishme; shënimet në fund të faqes dhe
referimet përbrenda shkrimeve të shenjta do t’ju drejtojnë për pa-
sazhe dhe burime shtesë.

Çfarë do të thotë për ju që Perëndia është Ati juaj Qiellor?
Malakia 2:10 (Bibla, Dhiata e Vjetër)
Hebrenjve 12:9–10 (Bibla, Dhiata e Re)

Cili është roli i një profeti? Përse ka rëndësi që të dimë se
Perëndia u flet profetëve?
Amosi 3:7 (Bibla, Dhiata e Vjetër)
Jakobi 4:4–6 (Libri i Mormonit, faqe 148)

Çfarë do të thotë të kesh autoritetin e priftërisë? Në ç’mënyrë
e merr dikush këtë autoritet?
Mateu 10:1 (Bibla, Dhiata e Re)
Gjoni 15:16 (Bibla, Dhiata e Re)

Çfarë ndodh kur ai autoritet humb?
Amosi 8:11–12 (Bibla, Dhiata e Vjetër)
1 Nefi 13:24–29 (Libri i Mormonit, faqe 29–30)
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A e dinin Apostujt e Jezusit se do të ndodhte një braktisje?
Veprat e Apostujve 20:28–31 (Bibla, Dhiata e Re)
2 Thesalonikasve 2:2–3 (Bibla, Dhiata e Re)
2 Timoteu 4:3–4 (Bibla, Dhiata e Re)

Çfarë do të thotë për ju që ungjilli i Jezu Krishtit është
rivendosur nëpërmjet Jozef Smithit?
Dëshmia e Profetit Jozef Smith (broshurë)

Çfarë është Libri i Mormonit? Në ç’mënyrë është ai një dëshmi
e thirrjes së Jozef Smithit si profet?
Faqja titulluese të Librit të Mormonit
Parathënia e Librit të Mormonit

Cili është roli i Frymës së Shenjtë?
Alma 5:45–47 (Libri i Mormonit, faqe 263–264)
Alma 10:3–5 (Libri i Mormonit, faqe 277)
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ADHURO ME NE

EJA DHE SHIH SE SI UNGJILLI I RIVENDOSUR
MUND TË BEKOJË JETËN TËNDE

Mbledhja e sakramentit është shërbesa kryesore e adhurimit.
Zakonisht zgjat pak më shumë se një orë dhe normalisht për-
mban sa vijon:

Himne: Të kënduara nga kongregacioni. (Librat e himneve vihen
në dispozicion.)

Lutje: Të bëra nga anëtarët e Kishës lokale.

Sakramenti: Buka dhe uji bekohen dhe i shpërndahen kongregacionit
në kujtim të Shlyerjes së Jezu Krishtit.

Folësit: Zakonisht një ose dy anëtarë të paracaktuar të kongregacionit
flasin mbi tema të ungjillit.

Veshja: Burrat dhe djemtë zakonisht veshin kostume ose pantallona
serioze me këmishë dhe kravatë. Gratë dhe vajzat veshin fustane
ose funde.

Dhurimet nuk kërkohen gjatë shërbesave të adhurimit.

�
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Ju ftojmë gjithashtu të merrni pjesë në takime të mëtejshme, sipas
interesave dhe grupmoshës suaj. Radha dhe mundësia e zhvillimit
të këtyre takimeve mund të jetë e ndryshme.

Shkolla e së Dielës: Orë mësimore për studimin e shkrimeve të
shenjta dhe doktrinave të ungjillit.

Mbledhjet e priftërisë: Orë mësimore për burra dhe djem nga mosha
12 vjeç e sipër.

Shoqata e Ndihmës: Orë mësimore për gra nga mosha 18 vjeç e sipër.

Të Rejat: Orë mësimore për vajza nga mosha 12 deri në 18 vjeç.

Fillorja: Shërbim grupi dhe orë mësimore për fëmijë nga mosha 3
deri 11 vjeç. Një kujdestare për fëmijë nga 18 muaj deri në 3 vjeç
është zakonisht në gatishmëri.

Orari i mbledhjes së sakramentit:

Adresa e Kishës:
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Çfarë Duhet të Bëj?
• Lexo Librin e Mormonit.

Lexime të sugjeruara:

• Lutu që të dish se Jozef Smithi ishte një profet dhe se Libri

i Mormonit është fjala e Perëndisë.

• Merr pjesë në kishë.

• Vendos nëse do të ndjekësh Shpëtimtarin duke u pagëzuar. 

Data e pagëzimit:

• Vizito faqen e internetit www.mormon.al për të mësuar më shu-

më mbi ungjillin e rivendosur të Jezu Krishtit.

• Vazhdo të takohesh me misionarët për të mësuar më shumë 

mbi të vërtetat që Perëndia ka rivendosur nëpërmjet profetëve 

të ditëve të mëvonshme.

Takimi tjetër:

Emri dhe numri i telefonit të misionarëve:

www.mormon.al


