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Udhëzime për Mësuesit
Synimi i Seminareve dhe Instituteve të Fesë shpall: “Ne u mësojmë studentëve
doktrinat dhe parimet e ungjillit siç gjenden në shkrimet e shenjta dhe në fjalët e
profetëve” (Mësimdhënia dhe të Nxënit e Ungjillit: Një Manual për Mësuesit dhe
Udhëheqësit në Seminaret dhe Institutet e Fesë [2012], f. x). Në seminar kjo arrihet
kryesisht nëpërmjet një studimi të shkrimeve të shenjta sipas radhës, duke ndjekur
rrjedhën e natyrshme të librave dhe vargjeve të një vëllimi të shkrimit të shenjtë
nga fillimi deri në fund. Plaku Dejvid A. Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve, theksoi se “kjo është mënyra e parë dhe më themelorja për sigurimin e
ujit të gjallë” (“A Reservoir of Living Water” [Mbledhje rreth vatrës e Sistemit
Arsimor të Kishës për të rinjtë në moshë madhore, 4 shkurt 2007], f. 3, lds.org/
media-library).

Një mënyrë tjetër se si i ndihmojmë studentët ta kuptojnë, besojnë e jetojnë
doktrinën e Jezu Krishtit, është nëpërmjet Zotërimit Doktrinor. Zotërimi Doktrinor
plotëson studimin sipas radhës të shkrimeve të shenjta duke ofruar mundësi që
studentët ta studiojnë doktrinën e ungjillit të Jezu Krishtit sipas temave.

Presidenti Bojd K. Paker (1924–2015), i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha
mësim arsyen se përse kjo metodë doktrinore e studimit është gjithashtu e
dobishme: “Doktrinat individuale të ungjillit nuk shpjegohen plotësisht në një
vend të vetëm në shkrimet e shenjta, as nuk paraqiten sipas radhës ose rendit të
ngjarjeve. Ato duhet të mblidhen nga copëzat këtu dhe atje. Ato ndonjëherë
gjenden në segmente të gjata, por më së shumti janë në copëza të shpërndara në të
gjithë kapitujt dhe vargjet” (“The Great Plan of Happiness”, në Teaching Seminary:
Preservice Readings [Manual i Sistemit Arsimor të Kishës, 2004], f. 68–69).

Studimi sipas radhës i shkrimeve të shenjta dhe Zotërimi Doktrinor janë veprimtari
plotësuese dhe të dyja janë elemente të rëndësishme të përvojës së studentëve në
seminar.

Zotërimi Doktrinor ngrihet mbi përpjekjet e mëparshme në Seminaret dhe
Institutet e Fesë dhe i zëvendëson ato përpjekje, të tilla si zotërimi i shkrimeve të
shenjta dhe studimi i Doktrinave Bazë. Zotërimi Doktrinor ka për qëllim që t’i
ndihmojë studentët të arrijnë rezultatet vijuese:

1. Të mësojnë dhe të zbatojnë parime hyjnore për marrjen e njohurisë shpirtërore.

2. Të zotërojnë doktrinën e ungjillit të Jezu Krishtit dhe fragmentet e shkrimeve të
shenjta në të cilat jepet mësim ajo doktrinë. Ne do të përqendrohemi
veçanërisht në doktrinën që lidhet me nëntë temat vijuese:

• Kreun-Perëndi

• Planin e shpëtimit

• Shlyerjen e Jezu Krishtit

• Rivendosjen

• Profetët dhe zbulesën

• Priftërinë dhe çelësat e priftërisë
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• Ordinancat dhe besëlidhjet

• Martesën dhe familjen

• Urdhërimet

Organizata Seminaret dhe Institutet e Fesë ka prodhuar materiale udhëzuese për t’i
ndihmuar mësuesit dhe studentët që t’i arrijnë këto rezultate. Këto materiale
përfshijnë Dokumentin Bazë të Zotërimit Doktrinor dhe materialin e mësuesit për
Zotërimin Doktrinor. (Shënim: Materiali i mësuesit për Zotërimin Doktrinor do të
jetë në dispozicion për secilin prej katër kurseve të seminarit.)

Dokumenti Bazë i Zotërimit Doktrinor
Dokumenti Bazë i Zotërimit Doktrinor u drejtohet studentëve. Ai përbëhet nga: 1) Një
hyrje që shpjegon çfarë është Zotërimi Doktrinor dhe mënyrën se si do të jetë i
dobishëm për ta, 2) një udhëzim që u mëson atyre parime të marrjes së njohurisë
shpirtërore dhe 3) një pjesë mbi nëntë temat doktrinore të renditura më parë. Secila
temë doktrinore përfshin thënie të doktrinës që janë domethënëse në jetën e
studentëve dhe të rëndësishme për ta që t’i kuptojnë, besojnë dhe zbatojnë.

Disa prej doktrinave dhe parimeve në pjesët “Marrja e Njohurisë Shpirtërore” dhe
“Tema Doktrinore” të Dokumentit Bazë të Zotërimit Doktrinor përkrahen nga
fragmente të shkrimeve të shenjta të zotërimit doktrinor. Ka 25 fragmente të
zotërimit doktrinor për secilin kurs studimi (Dhiatën e Vjetër, Dhiatën e Re, Librin
e Mormonit dhe Doktrinën e Besëlidhjet dhe Historinë e Kishës), për një numër të
përgjithshëm prej 100 fragmentesh. Një listë e këtyre fragmenteve jepet në pjesën e
pasme të Dokumentit Bazë të Zotërimit Doktrinor. T’i ndihmoni studentët që t’i
kujtojnë e gjejnë këto fragmente dhe që të kuptojnë se si fragmentet japin mësim
për doktrinën e Shpëtimtarit, është një pjesë e rëndësishme e punës suaj si mësues/
e.

Secili prej 100 fragmenteve të zotërimit doktrinor përdoret që të përkrahë
drejtpërsëdrejti vetëm një thënie të doktrinës në Dokumentin Bazë të Zotërimit
Doktrinor. Për shembull, Joseph Smith – Historia 1:15–20 citohet në temën
doktrinore 4, “Rivendosja”, për të përkrahur të vërtetën që Perëndia, Ati, dhe Biri
i Tij, Jezu Krishti, iu shfaqën Jozef Smithit në përgjigje të lutjes së Jozefit dhe
Ata e thirrën atë që të ishte Profeti i Rivendosjes. Megjithatë, ky fragment i
zotërimit doktrinor mund të përdoret gjithashtu për të përkrahur të vërtetën në
temën doktrinore 1, “Kreu-Perëndi”, që ka tri personazhe të veçanta në
Kreun-Perëndi: Perëndia, Ati i Përjetshëm; Biri i Tij, Jezu Krishti dhe Fryma e
Shenjtë. Si rrjedhim, ky fragment i zotërimit doktrinor renditet si një referencë që
lidhet me atë temë.

Vënia në dukje se ku citohet secili fragment i zotërimit doktrinor, ju lejon ta dini se
në cilën përvojë të të mësuarit do të trajtohet ai fragment i caktuar në materialin e
mësuesit të Zotërimit Doktrinor për kursin e studimit të vitit të tanishëm. Në
shembullin paraprirës, Joseph Smith – Historia 1:15–20 do të trajtohet në përvojën
e të mësuarit për “Rivendosjen” në Materialin e Mësuesit për Zotërimin Doktrinor të
Doktrinës e Besëlidhjeve dhe të Historisë së Kishës.

Jo çdo temë doktrinore do të marrë të njëjtin nivel theksimi çdo vit. Edhe pse çdo
temë doktrinore do të zhvillohet çdo vit, vetëm thëniet e caktuara të doktrinës që
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përkrahen nga fragmente të zotërimit doktrinor, të shoqëruara me kursin e studimit
të një viti në fjalë, do të theksohen në përvojat e të mësuarit të Zotërimit Doktrinor
për atë vit.

Materiali për Mësuesin për Zotërimin Doktrinor
Programi mësimor i Zotërimit Doktrinor përbëhet nga 10 përvoja të të mësuarit që
do të zhvillohen gjatë kursit të studimit për vitin. Në shumë raste, materiali
udhëzues për secilën përvojë të të mësuarit do të nevojitet të jepet mësim gjatë më
shumë se një ore mësimore.

Përvoja e parë e të mësuarit përqendrohet te ndihma ndaj studentëve që të mësojnë
e zbatojnë parime që lidhen me marrjen e njohurisë shpirtërore. Kjo duhet të jepet
mësim brenda dy javëve të para të vitit shkollor. Ajo do t’i ndihmojë studentët të
fitojnë kuptimin e qëllimit të zotërimit doktrinor. Përveç kësaj, parimet e dhëna
mësim në këtë përvojë të të mësuarit sigurojnë një themel mbi të cilin do të vijohet
dhe i cili do të vizitohet sërish gjatë nëntë përvojave pasuese të të mësuarit, që do
të jepen mësim gjatë pjesës së mbetur të vitit.

Secila prej përvojave pasuese të të mësuarit bazohet te një nga nëntë temat
doktrinore të renditura më parë. Ato janë krijuar që t’i ndihmojnë studentët ta
kuptojnë doktrinën e Shpëtimtarit më me thellësi dhe ta zbatojnë atë më me
gatishmëri në jetën e tyre. Secila prej këtyre përvojave të të mësuarit përbëhet nga
tri pjesë kryesore: “Të Kuptuarit e Doktrinës”, “Ushtrime Praktike” dhe “Përsëritja
e Zotërimit Doktrinor”.

Të Kuptuarit e Doktrinës. Kjo pjesë e secilës përvojë të të mësuarit përfshin një
seri veprimtarish mësimore ose segmentesh që mund të jepen mësim gjatë një ose
më shumë orëve mësimore. Këto veprimtari do t’i ndihmojnë studentët të
zhvillojnë një kuptueshmëri më të thellë për secilën temë doktrinore dhe thëniet e
veçanta të doktrinës që shoqërohen me secilën temë.

Segmentet e “Të Kuptuarit të Doktrinës” zakonisht fillojnë me një studim të temës
doktrinore te Dokumenti Bazë i Zotërimit Doktrinor. Përveç kësaj, segmentet
përqendrohen mbi thënie të veçanta të doktrinës, të përkrahura nga fragmentet e
posaçme të zotërimit doktrinor të vëllimit të shkrimit të shenjtë për kursin e
studimit të vitit. Për shembull, në përvojën e të mësuarit për temën “Kreu-Perëndi”
te Zotërimi Doktrinor – Material për Mësuesin për Librin e Mormonit, mësuesit
udhëzohen t’i ndihmojnë studentët të zotërojnë 2 Nefin 26:33; 3 Nefin 11:10–11;
3 Nefin 12:48 dhe 3 Nefin 18:15, 20–21. Teksa studentët studiojnë Dhiatën e Re,
Doktrinën e Besëlidhjet dhe Historinë e Kishës gjatë viteve të tjera të përvojës së
tyre të seminarit, ata do të përqendrohen te fragmente shtesë të zotërimit doktrinor
që përkrahin thënie të tjera të doktrinës, të cilat lidhen me temën “Kreu-Perëndi”
te Dokumenti Bazë i Zotërimit Doktrinor.

Në segmentet e “Të Kuptuarit të Doktrinës”, studentët nxiten që të gjejnë,
shenjojnë dhe studiojnë fragmente të zotërimit doktrinor që të mund t’i përdorin
ato për të dhënë mësim e për të shpjeguar thëniet e doktrinës të cilat përkrahen
nga fragmentet. Ju mund të doni të shtoni veprimtari shtesë mësimore sipas
nevojës, për t’i ndihmuar studentët që t’i zotërojnë thëniet e doktrinës dhe
fragmentet e zotërimit doktrinor që i përkrahin ato.
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Ushtrime Praktike. Shumica e përvojave të të mësuarit sigurojnë të paktën një
ushtrim praktik për studentët. Këto ushtrime zakonisht përbëhen nga studime
rastesh, interpretime me role, skenarë apo pyetje në të cilat studentët mund të
marrin pjesë ose mund t’i diskutojnë së bashku në grupe të vogla apo si klasë. Këto
ushtrime janë jetike për t’i ndihmuar studentët që ta kuptojnë se si thëniet e
doktrinës që kanë mësuar, janë domethënëse për rrethanat bashkëkohore.
Ushtrimet gjithashtu theksojnë se si doktrina që kanë mësuar studentët, mund t’i
bekojë e ndihmojë ata që ta jetojnë ungjillin, ta japin mësim ungjillin dhe t’ua
shpjegojnë bindjet e tyre të tjerëve në një mënyrë jokërcënuese dhe jofyese.

Përsëritja e Zotërimit Doktrinor. Secila përvojë e të mësuarit përfshin një pjesë
me ide për t’ju ndihmuar që t’i udhëhiqni studentët në një përsëritje të thënieve të
doktrinës dhe të fragmenteve të zotërimit doktrinor që lidhen me to, të cilat i kanë
mësuar gjatë gjithë vitit shkollor. Qëllimi i veprimtarive “Përsëritja e Zotërimit
Doktrinor” është që t’i ndihmojë studentët të arrijnë rezultatet në vijim të Zotërimit
Doktrinor: Njohjen se si thëniet e doktrinës jepen mësim në fragmentet e
shkrimeve të shenjta për zotërimin doktrinor dhe të qenit në gjendje për t’i kujtuar
e gjetur ato fragmente; shpjegimit të secilës thënie të doktrinës me qartësi, duke
përdorur fragmentet shoqëruese të zotërimit doktrinor; dhe zbatimit të asaj që
mësojnë, në zgjedhjet e tyre të përditshme dhe në përgjigjet e tyre ndaj çështjeve
dhe pyetjeve doktrinore, shoqërore dhe historike (shih “Hyrje në Zotërimin
Doktrinor” te Dokumenti Bazë i Zotërimit Doktrinor).

Edhe pse koha e llogaritur nuk përfshihet në veprimtaritë “Përsëritja e Zotërimit
Doktrinor”, koha ndahet për veprimtaritë e përsëritjes sipas udhëzuesit të ritmit
afër fundit të këtyre udhëzimeve. Për shembull, 150 minuta ndahen për temën e
marrjes së njohurisë shpirtërore. Për shkak se përvojat e të mësuarit për atë temë
kërkojnë me përafërsi 80 minuta, ju keni 70 minuta plus për t’i përsëritur parimet,
thëniet e doktrinës dhe fragmentet e zotërimit doktrinor që lidhen me marrjen e
njohurisë shpirtërore. Në këtë shembull, koha e ndarë për përsëritje mund të
shpërndahet midis dy ose tri javëve.

Përsëritja e vazhdueshme e thënieve të doktrinës dhe e fragmenteve të zotërimit
doktrinor që përdoren për t’i përkrahur ato, do t’i ndihmojë studentët në përpjekjet
e tyre të zotërimit. Megjithatë, jini të kujdesshëm që të mos lejoni që veprimtaritë
“Përsëritja e Zotërimit Doktrinor” ta lënë mënjanë mësimdhënien sipas radhës të
shkrimeve të shenjta ose rezultatet e synuara të Zotërimit Doktrinor.

Vënia në Jetë e Zotërimit Doktrinor
Zotërimi Doktrinor vihet në jetë në mënyra të ndryshme, në bazë të llojit të
programit të seminarit në të cilin regjistrohen studentët: seminari i përditshëm
(programet herët në mëngjes dhe në orët e lira mësimore), seminari në internet ose
seminari i studimit në shtëpi.

Zotërimi Doktrinor në Seminarin e Përditshëm
Zotërimi Doktrinor nuk e zëvendëson mësimdhënien sipas radhës të shkrimeve të
shenjta në seminar. Pritet që ju do të shpenzoni përafërsisht 30 minuta të kohës së
orës mësimore çdo javë gjatë gjithë vitit shkollor për Zotërimin Doktrinor. Vënia në
jetë e Zotërimit Doktrinor ndërkohë që jepet mësim sipas radhës Libri i Mormonit,
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do të kërkojë që ju ta filloni orën mësimore në kohë dhe ta përdorni kohën e orës
suaj mësimore me efektshmëri.

Numri i javëve të shpenzuara në secilën prej 10 përvojave të të mësuarit të
Zotërimit Doktrinor do të ndryshojë në varësi të numrit të thënieve të doktrinës
dhe të fragmenteve të zotërimit doktrinor që theksohen e studiohen për atë temë
doktrinore. Disa tema do të trajtohen siç duhet gjatë një jave, ndërkohë që të tjera
do të kërkojnë javë shtesë për t’u përfunduar (shih “Udhëzuesin e Ritmit të
Zotërimit Doktrinor për Librin e Mormonit” afër fundit të kësaj pjese).

Pjesa “Të Kuptuarit e Doktrinës” për secilën përvojë të të mësuarit të Zotërimit
Doktrinor ndahet në veprimtari mësimore (segmente) që në përgjithësi mund të
përfundohen brenda 5 deri në 10 minutash secila. Kjo lë vend për një trajtim të
ndryshueshëm të përdorimit të kohës së orës mësimore për Zotërimin Doktrinor.
Për shembull, një ditë ju mund të planifikoni që të zhvilloni një ose dy veprimtari
mësimore gjatë orës mësimore, ndërkohë që një ditë tjetër ju mund të keni nevojë
për të gjithëorën mësimore që ta trajtoni mjaftueshëm bllokun e shkrimit të
shenjtë, duke mos lënë kohë për Zotërimin Doktrinor. Disa veprimtari mësimore
kërkojnë më shumë kohë, kështu që ju mund të doni t’i bëni ato në një ditë të
mësimdhënies së ndryshueshme (shih “Udhëzuesi i Ritmit për Mësuesit e
Përditshëm” dhe “Sugjerime për Ditët e Ndryshueshme” në shtojcën e manualit
tuaj të mësuesit).

Nëse do të jepni mësim për Zotërimin Doktrinor në të njëjtën ditë që do të jepni
një mësim të radhës në bllokun e shkrimit të shenjtë, jini të kujdesshëm që të mos
lejoni që pjesa e kohës që kalohet për të dhënë mësim Zotërimin Doktrinor, të
cenojë kohën që nevojitej për t’i dhënë mësim shkrimet e shenjta sipas radhës. (Për
shembull, segmentet me nga 5 minuta për “Të Kuptuarit e Doktrinës” zakonisht
nuk duhet të zgjatin 20 minuta, duke lënë pak kohë që Libri i Mormonit të jepet
mësim sipas radhës.) Përveç kësaj, mund të jetë e dobishme që t’u shpjegoni
studentëve se ata do të punojnë me Zotërimin Doktrinor për një periudhë të
caktuar kohore (të tillë si 5 ose 10 minuta në fillim të orës mësimore) dhe më pas
do të studiojnë një bllok të caktuar të shkrimit të shenjtë (të tillë si 2 Nefi 4) për
pjesën e mbetur të orës mësimore.

Edhe pse do të ketë raste kur ju ose studentët tuaj do t’i dalloni lidhjet midis
materialit të Zotërimit Doktrinor që ju studioni, dhe një blloku të caktuar të
shkrimit të shenjtë, shmangeni imponimin e pavend të parimeve dhe thënieve të
doktrinës nga Dokumenti Bazë i Zotërimit Doktrinor në një bllok të shkrimit të
shenjtë. Bërja e kësaj mund t’i parandalojë studentët që ta kuptojnë qëllimin e
autorit të frymëzuar të bllokut të shkrimit të shenjtë.

Përveç që t’ju drejtoheni fragmenteve të shkrimeve të shenjta të zotërimit doktrinor
sipas temës, si pjesë e Zotërimit Doktrinor, ju duhet t’i theksoni po ato fragmente
teksa i hasni në studimin tuaj të shkrimeve të shenjta sipas radhës me studentët.
Bërja e kësaj gjëje do t’i ndihmojë studentët të fitojnë një kuptueshmëri më të
madhe të kontekstit dhe përmbajtjes së secilit fragment, si edhe do ta rritë
rëndësinë e të vërtetave që jepen mësim në secilin fragment.

Në seminarin e përditshëm, Zotërimi Doktrinor ngrihet mbi programin e zotërimit
të shkrimeve të shenjta dhe e zëvendëson atë program. Për ato fragmente të
zotërimit doktrinor, të përcaktuara më parë si fragmente të zotërimit të shkrimeve
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të shenjta, Manuali i Librit të Mormonit për Mësuesin e Seminarit përmban sugjerime
dhe veprimtari mësimore që do t’ju ndihmojnë t’i jepni fragmentit një theksim të
duhur në studimin tuaj të shkrimeve të shenjta sipas radhës me studentët. Atje ku
fragmentet e zotërimit doktrinor janë të reja, manuali i mësuesit nuk do t’i
përcaktojë fragmentet si të tilla; do të jetë e rëndësishme për ju që t’i theksoni
fragmentet me efektshmëri dhe siç duhet si pjesë e studimit të shkrimeve të shenjta
sipas radhës.

Disa fragmente të shkrimeve të shenjta përcaktohen në Manualin e Librit të
Mormonit për Mësuesin e Seminarit si fragmente të zotërimit të shkrimeve të shenjta,
por ato nuk janë fragmente të zotërimit doktrinor. Këto fragmente nuk duhet të
theksohen më sipas udhëzimeve të zotërimit të shkrimeve të shenjta në manual,
por duhet të trajtohen në rrjedhën e zakonshme të studimit të shkrimeve të shenjta
sipas radhës.

Për shkak se do t’ju nevojitet koha e kufizuar e orës mësimore e llogaritur për
Zotërimin Doktrinor që të përqendroheni në studimin e doktrinës dhe fragmenteve
të zotërimit doktrinor dhe t’i përfundoni ushtrimet praktike dhe veprimtaritë e
përsëritjes, me gjasë nuk do të keni kohë për veprimtaritë e të mësuarit përmendsh
në orën mësimore. Megjithatë, për shkak se të mësuarit përmendsh të fragmenteve
të shkrimeve të shenjta mund t’i bekojë studentët, ju mund t’i ftoni ata t’i mësojnë
përmendsh jashtë orës mësimore fragmentet e zotërimit doktrinor.

Udhëzuesi i Ritmit të Zotërimit Doktrinor për Librin e Mormonit
Numri i javëve të shpenzuara për secilën prej 10 përvojave të të mësuarit për Librin
e Mormonit ndryshon në varësi të numrit të thënieve kyçe të doktrinës dhe
fragmenteve të shkrimeve të shenjta që do të studiohen për temën doktrinore.
Përafërsisht 30 minuta çdo javë duhet të shpenzohen për Zotërimin Doktrinor duke
përdorur veprimtaritë mësimore që vijojnë:

• Segmentet e Të Kuptuarit të Doktrinës

• Ushtrime Praktike

• Veprimtari të Përsëritjes së Zotërimit Doktrinor

Për shembull, në udhëzuesin shoqërues të ritmit, jepen katër javë për veprimtaritë e
Zotërimit Doktrinor që lidhen me Kreun-Perëndi. Gjatë javës së parë, ju mund të
bëni tri segmentet e para të pjesës “Të Kuptuarit e Doktrinës”. Për javën e dytë, ju
mund të zgjidhni të bëni segmentet 4–6. Për javën e tretë, ju mund të bëni
segmentet 7–8. Dhe në javën e katërt, ju mund të bëni ushtrimin praktik dhe
veprimtarinë e “Përsëritjes së Zotërimit Doktrinor”.

Përsëritja e programit mësimor në Manualin e Librit të Mormonit për Mësuesin e
Seminarit për javën e ardhshme, bashkë me veprimtaritë mësimore të Zotërimit
Doktrinor, të përmbajtura në këtë manual Zotërimi Doktrinor – Material për
Mësuesin për Librin e Mormonit, do t’ju ndihmojë të planifikoni dhe të lejoni kohë
në orën mësimore për Zotërimin Doktrinor. Mund t’ju nevojitet të përcaktoni pjesë
të mësimeve që mund të përmblidhen për të krijuar kohë për veprimtaritë
mësimore dhe ushtrimet praktike të Zotërimit Doktrinor.

Udhëzuesi vijues i ritmit bazohet mbi një metodë të zhvillimit të temave doktrinore
në radhën në të cilën ato shfaqen te Dokumenti Bazë i Zotërimit Doktrinor.
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Megjithatë, për aq kohë sa përvoja e të mësuarit e “Marrjes së Njohurisë
Shpirtërore” jepet mësim në fillim, temat e tjera doktrinore mund të jepen mësim
në çfarëdo rendi. Merrini parasysh dy metodat vijuese:

• Zhvillojini temat doktrinore sipas radhës në të cilën ndodhin te Dokumenti Bazë i
Zotërimit Doktrinor (duke filluar me temën “Kreu-Perëndi” dhe duke përfunduar
me “Urdhërimet”).

• Deri në atë shkallë që është e mundur, përputheni studimin prej studentëve të
temave doktrinore me ato që do t’i studiojnë në mbledhjet e tyre të së dielës
(shih Come, Follow Me: Learning Resources for Youth [Eja, Më Ndiq: Burime
Nxënieje për Rininë] në LDS.org).

Udhëzuesi i Ritmit

Java Tema Doktrinore (me numrin e përafërt të minutave që do t’i kushtohen)

1

2

3

4

5

Marrja e Njohurisë Shpirtërore (150 minuta)

6

7

8

9

Kreu-Perëndi (120 minuta)

10

11

12

Plani i Shpëtimit (90 minuta)

13

14

15

16

17

18

Shlyerja e Jezu Krishtit (180 minuta)

19 Rivendosja (30 minuta)

20 Profetët dhe Zbulesa (30 minuta)

21 Priftëria dhe Çelësat e Priftërisë (30 minuta)

22 Ordinancat dhe Besëlidhjet (90 minuta)
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Udhëzuesi i Ritmit

Java Tema Doktrinore (me numrin e përafërt të minutave që do t’i kushtohen)

23

24

25

26

Martesa dhe Familja (60 minuta)

27

28

29

30

31

32

Urdhërimet (180 minuta)

Zotërimi Doktrinor në Seminarin në Internet
Veprimtaritë mësimore të Zotërimit Doktrinor do të ndërthuren brenda mësimeve
të seminarit në internet. Nëse jepni mësim në një klasë seminari në internet, do të
jetë e dobishme ta përsëritni pjesën e mëparshme te “Zotërimi Doktrinor në
Seminarin e Përditshëm” për t’ju ndihmuar të kuptoni parime dhe praktika të
rëndësishme që mund të përshtaten dhe zbatohen në një mjedis seminari në
internet.

Zotërimi Doktrinor në Seminarin e Studimit në Shtëpi
Në këtë kohë, materialet që i përdorin mësuesit dhe studentët e studimit në shtëpi,
nuk janë përditësuar që të përfshijnë përmbajtjen e Zotërimit Doktrinor. Si
rrjedhim, mësuesit dhe studentët duhet të vazhdojnë të përdorin materialet e
tanishme të studimit në shtëpi dhe veprimtaritë e përfshira të zotërimit të
shkrimeve të shenjta. Derisa të përditësohen materialet e studimit në shtëpi,
mësuesit nxiten që t’u japin studentëve kopje të Dokumentit Bazë të Zotërimit
Doktrinor dhe t’i nxitin ata për t’i studiuar vetë, atë dhe fragmentet e shkrimeve të
shenjta të zotërimit doktrinor.
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Marrja e Njohurisë
Shpirtërore
Shënim: Pjesët 1 dhe 2 të kësaj përvoje të të mësuarit mund të jepen mësim gjatë
kohës së dy orëve mësimore prej 40-minutash ose mund të ndërthuren dhe jepen
mësim në një orë prej 80-minutash. Nëse keni më pak se 180 ditë për
mësimdhënien, ju mund të jepni mësim pjesën 1 të kësaj përvoje të të mësuarit në
vend të mësimit 1, “Roli i Nxënësit”, te Manuali i Librit të Mormonit për Mësuesin e
Seminarit.

Pjesa 1 (40 minuta)
Rritja e Kuptueshmërisë dhe Dëshmisë Sonë për Të Vërtetën Shpirtërore
Ftojeni një student të lexojë me zë të lartë tregimin në vijim të dhënë nga Motra
Sheri L. Dju, e cila shërbeu si Këshilltare e Dytë në Presidencën e Përgjithshme të
Shoqatës së Ndihmës:

“Një e re e mrekullueshme … që ndihej shumë e shqetësuar, më telefonoi.
Ndërsa dëneste ajo shpejt tha: ‘Nuk jam më e sigurt nëse besoj se Kisha është e
vërtetë dhe jam e frikësuar. Çfarë [ndodh] nëse familja ime nuk do të jetë së
bashku përgjithmonë?’” (Sheri L. Dew, “Will You Engage in the Wrestle?” [Takim
shpirtëror në Universitetin “Brigam Jang”, Ajdaho, 17 maj 2016], byui.edu/
devotionals).

Ftojini studentët të marrin parasysh nëse ata ose dikush që njohin, ka përjetuar
shqetësime dhe ndjenja të ngjashme me ato që përjetoi e reja për të cilën foli
Motra Dju.

• Nëse kjo e re do të vinte tek ju për ndihmë, çfarë mund t’i thonit ose të bënit
për ta ndihmuar?

Ftojeni një student të vazhdojë ta lexojë me zë të lartë tregimin e Motrës Dju:

“E pyeta: ‘A dëshiron të kesh një dëshmi?’ ‘Po’, tha ajo.

‘A je e gatshme të punosh për të?’ Sërish, ‘Po’” (Sheri L. Dew, “Will You Engage in the Wrestle?”
byui.edu/devotionals).

• Si mendoni ju, përse do të kishte qenë e dobishme që ta pyetnit këtë të re a
dëshironte një dëshmi për ungjillin dhe a ishte e gatshme të punonte për të?

Shpjegoni se, gjatë përvojës së tyre në seminar, studentët do të kenë shumë
mundësi që të punojnë për ta rritur kuptueshmërinë dhe dëshminë e tyre për
ungjillin dhe që të mësojnë se si të gjejnë përgjigje për pyetjet e tyre dhe pyetjet që
mund të kenë të tjerët për Kishën – duke përfshirë mësimet dhe historinë e saj. Një
nga mundësitë që ata kanë për ta bërë këtë, është nëpërmjet Zotërimit Doktrinor.
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Zotërimi Doktrinor përfshin përpjekjen për t’i mësuar dhe zbatuar parimet e
marrjes së njohurisë shpirtërore dhe të zhvillimit të një kuptueshmërie më të thellë
për doktrinat kyç të ungjillit të Jezu Krishtit.

Perëndia Është Burimi i Gjithë së Vërtetës
Jepuni studentëve kopje të Dokumentit Bazë të Zotërimit Doktrinor dhe kërkojuni ta
hapin te pjesa “Marrja e Njohurisë Shpirtërore”. Ftojeni një student ta lexojë me zë
të lartë paragrafin e parë. Vëreni klasën ta ndjekë, duke kërkuar se çfarë jep mësim
ai për burimin e gjithë së vërtetës.

• Kush është burimi i gjithë së vërtetës? (Ftojini studentët të marrin parasysh
shenjimin e doktrinës vijuese: Perëndia i di të gjitha gjërat dhe është burimi
i gjithë së vërtetës.)

• Cili fragment i zotërimit doktrinor e përkrah këtë doktrinë? (Ju mund të doni t’i
ftoni studentët ta marrin parasysh shenjimin e Mosias 4:9 në një mënyrë të
dallueshme në shkrimet e tyre të shenjta, që të jenë në gjendje ta gjejnë atë me
lehtësi.)

Ftojeni një student ta lexojë me zë të lartë Mosian 4:9. Vëreni klasën ta ndjekë,
duke kërkuar mënyrën se si ky varg na ndihmon ta kuptojmë arsyen pse ne duhet
të shohim drejt Perëndisë ndërsa kërkojmë të vërtetën.

• Cilat fjalë ose fraza në këtë varg na ndihmojnë ta kuptojmë arsyen pse ne duhet
të shohim drejt Perëndisë ndërsa kërkojmë të vërtetën?

• Cilat përvoja ju kanë ndihmuar ta dini se Perëndia i di të gjitha gjërat dhe është
burimi i gjithë së vërtetës? (Ju mund të dëshironi t’u kujtoni studentëve që të
mos tregojnë përvoja që janë tepër të shenjta ose vetjake.)

Si të Merret Njohuri Shpirtërore
Shkruajeni në tabelë titullin vijues: Modeli që na ka dhënë Perëndia për të na ndihmuar
që të marrim njohuri shpirtërore.

• Si do ta shpjegonit se çfarë është një model? (Ndihmojini studentët ta kuptojnë
se një përkufizim për një model është një skemë që na ndihmon ta kuptojmë
mënyrën e duhur për ta bërë diçka – veçanërisht diçka që do të bëhet
vazhdimisht. Si shembull, ju mund të doni të shfaqni një model që mund të
përdoret për të bërë diçka.)

Ftojeni një student ta lexojë me zë të lartë paragrafin e dytë të pjesës “Marrja e
Njohurisë Shpirtërore” te Dokumenti Bazë i Zotërimit Doktrinor. Vëreni klasën ta
ndjekë, duke kërkuar katër gjërat që ne duhet të bëjmë për ta ndjekur modelin të
cilin na ka dhënë Perëndia për të na ndihmuar që të marrim njohuri shpirtërore.

• Bazuar në atë që lexojmë në këtë paragraf, cilat janë katër gjërat që ne duhet të
bëjmë për ta ndjekur modelin të cilin na ka dhënë Perëndia për të na ndihmuar
që të marrim njohuri shpirtërore?

Shkruajini përgjigjet e studentëve poshtë titullit në tabelë si vijon:

MARRJA E  NJOHURISË SHPIRTËRORE
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1. Të kesh dëshirë të ndershme për ta ditur të vërtetën.

2. Të jesh i gatshëm për të jetuar sipas të vërtetës që ka zbuluar Perëndia.

3. Ta kërkosh të vërtetën nëpërmjet lutjes.

4. Ta kërkosh të vërtetën nëpërmjet një studimi serioz të fjalës së Perëndisë.

Pyeteni klasën:

• Si mendoni ju, përse është e rëndësishme që ne ta zbatojmë modelin e
Perëndisë për marrjen e njohurisë shpirtërore çdo ditë dhe jo vetëm kur kemi
pyetje ose shqetësime të ngutshme? (Është e rëndësishme që ta zbatojmë këtë
model çdo ditë sepse kryerja e këtyre gjërave e fton Shpirtin e Zotit që të jetë
gjithmonë me ne dhe mund të na ndihmojë ta dallojmë ndikimin e Frymës së
Shenjtë. Duke e ndjekur vazhdimisht këtë model, ne i tregojmë Zotit dëshirën
tonë për të marrë njohuri shpirtërore gjatë gjithë kohës – jo vetëm kur kemi
pyetje ose shqetësime të ngutshme.)

Drejtojini sërish studentët te paragrafi i dytë i pjesës “Marrja e Njohurisë
Shpirtërore” te Dokumenti Bazë i Zotërimit Doktrinor.

• Cili nga fragmentet e zotërimit doktrinor në Librin e Mormonit e përkrah
modelin e Perëndisë për të marrë njohuri shpirtërore? (Kur studentët të
përgjigjen, shkruajini referencat vijuese në tabelë: Moroni 10:4–5; 2 Nefi 32:8–9;
2 Nefi 32:3; ky është rendi i shkrimeve të shenjta në paragrafin e dytë.)

Ndajini studentët në tri grupe. Caktojini çdo grupi që të studiojë një nga fragmentet
e zotërimit doktrinor nga Libri i Mormonit që renditet në tabelë, duke kërkuar fraza
nga shkrimi i shenjtë të cilat japin mësim për modelin e Perëndisë për marrjen e
njohurisë shpirtërore. Pas një kohe të mjaftueshme, ftoni një ose më shumë
studentë nga çdo grup që të raportojnë për atë që gjetën. Teksa e bëjnë këtë,
merreni parasysh të bëni pyetje si këto që vijojnë:

• Çfarë mendoni se do të thotë ta “pye[tësh] Perëndinë … me një zemër të
sinqertë, me qëllim të vërtetë” (Moroni 10:4)? (Ndihmojini studentët ta
kuptojnë se kjo frazë do të thotë se ne me të vërtetë dëshirojmë të marrim një
përgjigje nga Perëndia dhe synojmë të veprojmë sipas përgjigjes që marrim.)

Ftojeni një student ta lexojë me zë të lartë thënien vijuese nga Presidenti Rasëll M.
Nelson, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve:

“‘Qëllim i vërtetë’ do të thotë që me të vërtetë po synon të ndjekësh drejtimin
hyjnor të dhënë” (Rasëll M. Nelson, “Lypni, Kërkoni, Trokisni”, Ensign ose
Liahona, nëntor 2009, f. 82).
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• Si mendoni ju, përse është e rëndësishme që ta kërkojmë të vërtetën me një
zemër të sinqertë dhe që të synojmë me të vërtetë ta ndjekim drejtimin që na
jep Perëndia?

• Çfarë mendoni se do të thotë të “lute[sh] gjithmonë” (2 Nefi 32:9)?

• Cili mendoni se është ndryshimi midis leximit rastësor dhe “ushq[yerjes] me
bollëk me fjalët e Krishtit” (2 Nefi 32:3)?

• Si mund të na ndihmojë zgjedhja për t’u lutur gjithmonë dhe për t’u ushqyer
me bollëk me fjalët e Krishtit që të marrim njohuri shpirtërore?

Ftojini studentët të tregojnë përvojat që kanë pasur me zbatimin e modelit të
Perëndisë për marrjen e njohurisë shpirtërore. Teksa e bëjnë këtë, ftojini ata të
shpjegojnë gjithashtu se çfarë bekimesh morën si rezultat. Ju mund të doni
gjithashtu ta tregoni një përvojë.

Bërja e Pyetjeve dhe Kërkimi i Përgjigjeve Është Pjesë Jetike e Përpjekjes
Sonë për ta Mësuar të Vërtetën
Kërkojuni studentëve të marrin parasysh nëse ata mendojnë se është gjë e mirë që
njerëzit të bëjnë pyetje rreth mësimeve të Kishës ose aspekteve të historisë së
Kishës që mund të jenë të vështira për t’u kuptuar.

Ftojeni një student ta lexojë me zë të lartë paragrafin e tretë të pjesës “Marrja e
Njohurisë Shpirtërore” te Dokumenti Bazë i Zotërimit Doktrinor. Kërkojuni
studentëve ta ndjekin, duke kërkuar atë që jep mësim ky paragraf rreth rolit të
bërjes së pyetjeve dhe kërkimit të përgjigjeve gjatë përpjekjes sonë për ta mësuar të
vërtetën.

• Cili është roli i bërjes së pyetjeve dhe kërkimit të përgjigjeve gjatë përpjekjes
sonë për ta mësuar të vërtetën? (Pasi studentët të përgjigjen, shkruajeni thënien
e mëposhtme për të vërtetën në tabelë: Bërja e pyetjeve dhe kërkimi i
përgjigjeve është pjesë jetike e përpjekjes sonë për ta mësuar të vërtetën.)

• Si mendoni ju, përse bërja e pyetjeve dhe kërkimi i përgjigjeve është pjesë jetike
e përpjekjes sonë për ta mësuar të vërtetën?

• Sipas asaj që mësojmë te paragrafi i tretë, përse ka rëndësi qëndrimi dhe synimi
ynë kur bëjmë pyetje? (Ndihmojini studentët ta përcaktojnë të vërtetën vijuese:
Qëndrimi dhe synimi me të cilin bëjmë pyetje dhe kërkojmë përgjigje, do
të ndikojnë shumë tek aftësia jonë për të mësuar nëpërmjet Frymës së
Shenjtë. Ju mund të doni të sugjeroni që studentët ta shenjojnë këtë parim në
kopjen e tyre të Dokumentit Bazë të Zotërimit Doktrinor.)

Silljuani ndërmend studentëve tregimin e të resë që pati kontakt me Motrën Sheri
L. Dju për shkak se u shqetësua rreth faktit nëse mësimet e Kishës janë të vërteta.
Shpjegoni se e reja vendosi të takonte peshkopin e saj dhe të tjerë – përfshirë
Motrën Dju – të cilët mund ta ndihmonin të gjente përgjigje për pyetjet e saj.

Jepini çdo studenti një kopje të fletushkës shoqëruese. Shpjegoni se kjo
fletushkë përmban tregimin e Motrës Dju për atë që ndodhi kur e reja

kërkoi përgjigje për pyetjet e saj. Ftojini disa studentë ta lexojnë me radhë me zë të
lartë tregimin. Vëreni klasën t’i ndjekë, duke kërkuar mënyrën se si qëndrimi dhe
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synimi me të cilin bëjmë pyetje dhe kërkojmë përgjigje, ndikojnë tek aftësia jonë
për të mësuar nëpërmjet Frymës së Shenjtë.

Pasi studentët t’i kenë lexuar tre paragrafët e parë, pyetini:

• Si mund të kenë ndikuar qëndrimi dhe synimi i kësaj të reje, si kërkuese e së
vërtetës, tek aftësia e saj për të gjetur përgjigje për pyetjet e veta?

Më pas, ftojini disa studentë që ta lexojnë me radhë me zë të lartë pjesën tjetër të
tregimit të Motrës Dju në fletushkë.

“I thashë [të resë]: ‘Silli me vete shkrimet e shenjta dhe çdo pyetje që ke.
Pyetjet janë gjë e mirë. Le të shohim se çfarë do të na mësojë Zoti.’

Ajo u besoi plotësisht fjalëve të mia dhe bëri njëra pas tjetrës pyetje të
vështira. Ne i hetuam shkrimet e shenjta dhe mësimet e profetëve për
përgjigje. Pak nga pak, ajo filloi ta kuptonte se vetëm për shkak se kishte
pyetje, nuk do të thoshte se nuk kishte një dëshmi. Shkrimet e shenjta janë

të mbushura me tregime të profetëve që kishin pyetje. Dhe ajo filloi ta dallonte se kur
Shpirti po i jepte asaj dëshmi – duke përfshirë dhënien e dëshmisë se profetët, shikuesit
dhe zbuluesit janë profetë të vërtetë.

Dëshmia e saj filloi të rritej dhe koha kaloi. Më pas, rreth një vit më vonë, ajo telefonoi
sërish. ‘Doja që ti të ishe një nga personat e parë që ta dish se po mbaj në duart e mia një
rekomandim tempulli. A do të vish kur ta marr dhurimin [indaumentin] tim?’ Më pas ajo
shtoi: ‘A e di se cila ishte ajo gjë që the që më ndihmoi më shumë? Ti më the se pyetjet
janë gjë e mirë dhe ajo gjë më lejoi që ta shoh veten si kërkuese dhe jo si dyshuese.’

U gëzova së tepërmi! Por dy ditë më vonë, mora një telefonatë krejt ndryshe nga [një e re]
tjetër. ‘Motra Dju’, tha ajo, ‘përpara se ta dëgjosh nga dikush tjetër, dua që ta dish se jam
shtatzënë.’ Ajo tha se për disa vite e kishte vënë në dyshim vërtetësinë e ungjillit dhe se më
në fund kishte vendosur se nuk kishte asnjë arsye që ta jetonte ligjin e dëlirësisë.

I thashë se nuk isha gjykatësja e saj dhe se e doja. Më pas e pyeta nëse do të donte të
kishte një dëshmi. ‘Jo, nuk mendoj se dëshiroj’, tha ajo.

Dallimi ishte shtangës. Pothuajse në të njëjtën kohë, këto dy të reja patën pyetje që i
kërcënuan dëshmitë e tyre. Njëra prej tyre bëri thirrje për ndihmë dhe familja, miqtë dhe
udhëheqësit ndoqën këshillën e Presidentit Monson dhe shkuan për ta shpëtuar. Vajza
tjetër e ushqeu dyshimin e saj dhe e bindi veten se zgjedhjet e saj të pamoralshme ishin të
pranueshme. …

Pyetjet e njërës vajzë e shtynë atë të bëhej një kërkuese e së vërtetës. Vajza tjetër përdori
pyetjet e veta për ta justifikuar pamoralshmërinë e vet.

Miqtë e mi të dashur, pyetjet janë gjë e mirë. Pyetjet janë gjë e mirë nëse ato janë pyetje
frymëzuese, që bëhen me besim dhe që bëhen te burimet e besueshme ku Shpirti do ta
drejtojë dhe pohojë përgjigjen. …

Asnjëri nga ne nuk e ka të drejtën për zbulesë pa përpjekje nga ana jonë. Përgjigjet nga
Perëndia nuk shfaqen në mënyrë magjike. Nëse duam të rritemi shpirtërisht, Zoti pret që ne
të bëjmë pyetje dhe të kërkojmë përgjigje. ‘Në qoftë se do të kërkosh’, premtoi Ai, ‘ti do të
marrësh zbulesë pas zbulese, dituri pas diturie’ [DeB 42:61]. Sa më shumë e qartë mund të
jetë kjo? Zotit i pëlqejnë shumë pyetjet e frymëzuara që bëhen me besim, sepse ato të
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çojnë drejt njohurisë, drejt zbulesës dhe drejt besimit më të madh” (Sheri L. Dew, “Will You
Engage in the Wrestle?” [Takim shpirtëror në Universitetin “Brigam Jang”, Ajdaho, 17 maj
2016], byui.edu/devotionals).

• Si mund të na ndihmojnë përvojat e dy të rejave për të cilat foli Motra Dju, që ta
kuptojmë rëndësinë e qëndrimit dhe synimit tonë kur bëjmë pyetje?

• Si na ndihmojnë përvojat e dy të rejave që ta kuptojmë rolin tonë në kërkimin
me zell të përgjigjeve për pyetjet tona?

Ju mund të doni të dëshmoni për rëndësinë e bërjes së pyetjeve të sinqerta dhe
kërkimit me zell të përgjigjeve. Merreni parasysh të tregoni se si keni arritur ta dini
që Zoti do t’iu përgjigjet pyetjeve tona të sinqerta.

Ftojini studentët të veprojnë sipas asaj që kanë mësuar, duke bërë pyetje të sinqerta
dhe duke kërkuar me zell përgjigje nëpërmjet zbatimit të modelit të shuguruar nga
Ati Qiellor për marrjen e njohurisë shpirtërore.

Pjesa 2 (40 minuta)
Parimet që Mund të na Ndihmojnë për t’iu Përgjigjur Pyetjeve
Ftojini studentët të marrin parasysh se çfarë pyetjesh mund të kenë për jetën ose
për Kishën dhe mësimet e historinë e saj.

Si shembull të një shqetësimi dhe pyetjeje që mund të kenë disa studentë ose që
mund të bëhen nga një person tjetër, paraqiteni ose shkruajeni sa vijon në tabelë:

Dëgjoj për njerëz të tjerë që marrin përgjigje për lutjet e tyre, por kjo gjë mua nuk
më ndodh. Thjesht nuk ndiej se Perëndia më do edhe pse po përpiqem të bëj çfarë
është e drejtë. Përse Perëndia nuk u përgjigjet lutjeve të mia?

Shpjegojuni studentëve se kjo pjesë e përvojës së të mësuarit mbi marrjen e
njohurisë shpirtërore, ka për qëllim t’i ndihmojë ata të mësojnë tri parime që mund
t’i udhëheqin kur kanë pyetje ose kur iu paraqiten pyetje nga të tjerët: veproni me
besim, shqyrtojini konceptet e pyetjet me një këndvështrim të përjetshëm dhe
kërkoni kuptueshmëri të mëtejshme nëpërmjet burimeve të caktuara në mënyrë
hyjnore.

Veproni me Besim
Ftojini disa studentë të lexojnë me radhë me zë të lartë parimin 1, “Veproni me
Besim”, në pjesën “Marrja e Njohurisë Shpirtërore” te Dokumenti Bazë i Zotërimit
Doktrinor. Vëreni klasën t’i ndjekë, duke kërkuar thëniet që shpjegojnë se çfarë
mund të bëjmë ne për të vepruar me besim kur kemi pyetje ose shqetësime. Ftojini
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studentët ta marrin parasysh shenjimin e thënieve që janë veçanërisht
domethënëse për ta.

Kërkojuni studentëve të raportojnë për atë që gjetën. Teksa e bëjnë këtë, ju mund të
doni t’u kërkoni atyre të shpjegojnë se si ndjekja e këshillës që ata identifikuan,
mund të jetë e dobishme kur kanë pyetje ose shqetësime. Vëreni në dukje thënien
vijuese të doktrinës: Kur vazhdojmë të kërkojmë përgjigje, ne duhet të jetojmë
sipas besimit – duke mirëbesuar se përfundimisht do t’i marrim përgjigjet që
kërkojmë.

• Cili fragment i zotërimit doktrinor nga Libri i Mormonit e përkrah këtë thënie të
doktrinës? (Ftojini studentët ta marrin parasysh shenjimin e Ethërit 12:6 në një
mënyrë të dallueshme në shkrimet e tyre të shenjta, që të jenë në gjendje ta
gjejnë atë me lehtësi.)

Ftojeni një student ta lexojë me zë të lartë Ethërin 12:6. Vëreni klasën ta ndjekë,
duke kërkuar fjalë ose fraza që na ndihmojnë ta kuptojmë arsyen përse është e
rëndësishme që ne të jetojmë sipas besimit ndërsa kërkojmë përgjigje për
pyetjet tona.

• Cilat fjalë ose fraza në këtë varg mund të na ndihmojnë ta kuptojmë përse është
e rëndësishme që ne të jetojmë sipas besimit ndërsa kërkojmë përgjigje për
pyetjet tona?

• Çfarë mendoni se do të thotë “ju nuk do të merrni asnjë dëshmi, deri pas
provës së besimit tuaj” (Ethëri 12:6)?

Ftojeni një student ta lexojë me zë të lartë thënien në vijim nga Presidenti Diter F.
Uhtdorf, i Presidencës së Parë. Kërkojini klasës të dëgjojë për atë që ne mund të
bëjmë me qëllim që të marrim një dëshmi ose një dëshmim për vërtetësinë e
ungjillit.

“Kur e ushtroni besimin tuaj, duke zbatuar parimet e ungjillit çdo ditë në çfarëdo
rrethanash, ju do t’i shijoni frytet e ëmbla të ungjillit dhe nëpërmjet këtij fryti ju
do të dini për të vërtetën e tij” (Dieter F. Uchtdorf, “The Reflection in the Water”
[Mbrëmje rreth vatrës e Sistemit Arsimor të Kishës për të rinjtë në moshë
madhore, 1 nëntor 2009], LDS.org).

• Sipas kësaj thënieje nga Presidenti Uhtdorf, çfarë mund të bëjmë me qëllim që
të marrim dëshmi vetjake për vërtetësinë e ungjillit ose ta forcojmë atë?

• Si mendoni ju, përse Zoti pret që ne ta ushtrojmë besimin tonë përpara se të
marrim një dëshmi ose dëshmim për vërtetësinë e ungjillit?

• Cila është një e vërtetë për të cilën keni marrë një dëshmi duke zgjedhur që ta
ushtroni besimin tuaj nëpërmjet zbatimit të parimeve të ungjillit ditë pas dite?
Si erdhi ajo dëshmi te ju? (Ju gjithashtu mund të doni të tregoni një përvojë.)

Shpjegoni se disa njerëz mund ta vënë në dyshim nëse kanë një dëshmi ose e
pyetin veten përse dëshmia e tyre nuk është më e fortë, edhe pse kanë kërkuar ta
ushtrojnë besimin e tyre duke jetuar sipas urdhërimeve të Zotit.
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Vërini në dukje dy thëniet e fundit të doktrinës për parimin 1, “Veproni me Besim”
nga pjesa “Marrja e Njohurisë Shpirtërore” te Dokumenti Bazë i Zotërimit Doktrinor:
Kur jemi besnikë ndaj së vërtetës dhe dritës që tashmë i kemi marrë, ne
vërtet do të marrim më shumë. Përgjigjet ndaj pyetjeve dhe lutjeve tona
shpesh vijnë “rresht pas rreshti, parim pas parimi”. Ftojini studentët ta marrin
parasysh shenjimin e këtyre të vërtetave.

• Si mund ta ndihmojnë këto të vërteta një person ta kuptojë arsyen përse
dëshmia e tij ose e saj për ungjillin nuk është rritur më shpejt?

• Cili fragment i zotërimit doktrinor i përkrah këto dy të vërteta? (Ftojini
studentët ta marrin parasysh shenjimin e 2 Nefit 28:30 në një mënyrë të
dallueshme.)

Ftojeni një student ta lexojë me zë të lartë 2 Nefin 28:30. Vëreni klasën ta ndjekë,
duke kërkuar fraza që i përkrahin të vërtetat te Dokumenti Bazë i Zotërimit Doktrinor.
Ftojini studentët të raportojnë për atë që gjejnë.

Shpjegoni se Plaku D. Tod Kristoferson, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve,
përshkroi përvojën e tij me lutjen ndërsa ai dhe familja e tij u përballën me një sfidë
që zgjati disa vite. Ftojeni një student ta lexojë me zë të lartë thënien vijuese nga
Plaku Kristoferson. Kërkojini klasës të dëgjojë arsyet përse Zoti mund të zgjedhë që
të mos t’u përgjigjet disa prej pyetjeve dhe lutjeve tona menjëherë ose në mënyrën
si ne dëshirojmë.

“U luta për ndonjë ndërhyrje të mrekullueshme që të na çlironte. Ndonëse e bëra
atë lutje shumë herë me dëshirë të sinqertë dhe me zell, përgjigjja në fund ishte
‘jo’. Më në fund, mësova të lutem siç u lut Shpëtimtari: ‘Megjithatë mos u bëftë
vullneti im, por yti’ (Lluka 22:42). Kërkova ndihmën e Zotit për çdo hap të vogël
përgjatë rrugës drejt një zgjidhjeje përfundimtare.

… Më tepër se një herë u gjunjëzova përpara Atit tim Qiellor, duke iu përgjëruar
në lot për ndihmën e Tij. Dhe Ai vërtet më ndihmoi. Nganjëherë nuk qe më shumë se një ndjesi
paqeje, një ndjenjë sigurie se gjërat do të zgjidheshin. …

Ndonëse vuajta atëherë, jam mirënjohës tani që nuk pati një zgjidhje të shpejtë për problemin
tim. Fakti që qeshë i detyruar t’i drejtohesha Perëndisë për ndihmë thuajse çdo ditë gjatë një
periudhe të zgjatur vitesh, më mësoi se si të lutesha me të vërtetë e të merrja përgjigje për lutjen
dhe më mësoi në një mënyrë shumë praktike që të kisha besim te Perëndia. Unë arrita ta njoh
Shpëtimtarin tim dhe Atin tim Qiellor në një mënyrë dhe në një shkallë që, përndryshe, mund të
mos kishte ndodhur ose për të cilën mund të më ishte dashur shumë më tepër kohë. … Mësova
t’i mirëbesoj Zotit me gjithë zemrën time. Unë mësova të eci me Të ditë pas dite” (D. Todd
Christofferson, “Recognizing God’s Hand in Our Daily Blessings”, Ensign, janar 2012, f. 18–19).

• Në bazë të asaj që mësuat nga kjo thënie, cilat janë disa arsye përse Perëndia
mund të zgjedhë që të mos t’u përgjigjet disa prej pyetjeve dhe lutjeve tona
menjëherë ose në mënyrën si ne dëshirojmë? (Pasi studentët të përgjigjen, ju
mund të doni të vini në dukje se Perëndia gjithashtu mund t’u përgjigjet lutjeve
tona menjëherë, në mënyra shumë të drejtpërdrejta dhe të fuqishme.)

Drejtojuni shqetësimit dhe pyetjes në tabelë.
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• Nëse do të kishit këtë shqetësim dhe pyetje, si mund të zgjidhnit që të vepronit
me besim?

Shqyrtojini Konceptet e Pyetjet me një Këndvështrim të Përjetshëm
Kërkojuni studentëve të mendojnë rreth rasteve kur ata mund të kenë vënë re se
bindjet e tyre fetare dhe pikëpamjet e tyre mbi jetën ishin të ndryshme nga disa prej
bindjeve dhe pikëpamjeve të miqve dhe kolegëve të tyre që nuk janë anëtarë të
Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.

Ftojeni një student ta lexojë me zë të lartë thënien vijuese nga Plaku Dallin H.
Ouks, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve. Kërkojini klasës të dëgjojë arsyen
përse shenjtorët e ditëve të mëvonshme shpesh i shohin pyetjet e lidhura me jetën
dhe temat fetare në mënyrë të ndryshme nga ajo që mund t’i shohin të tjerët.

“Për shumë tema të rëndësishme hamendësimet tona [ose bindjet tona] … janë
të ndryshme nga [ato të] shumë prej miqve dhe kolegëve tanë. Ato janë
gjithashtu të ndryshme nga shumë hamendësime që përdoren aktualisht në
mjetet e informimit. … Për shembull, për shkak se shenjtorët e ditëve të
mëvonshme e dinë planin e Atit tonë Qiellor për fëmijët e Tij, ne e dimë se kjo
jetë në vdekshmëri nuk është një dramë me një akt që ndodh midis një të

shkuare të panjohur dhe një të ardhmeje të pasigurt. Kjo jetë është si akti i dytë në një dramë me
tri akte. Qëllimi i saj përcaktohet nga ajo që zbulohet për ekzistencën tonë shpirtërore në aktin e
1-rë dhe vendmbërritjen tonë të përjetshme në aktin e 3-të. Për shkak të njohurisë sonë për këtë
plan dhe të vërtetave të tjera që Perëndia i ka zbuluar, ne fillojmë me supozime të ndryshme nga
ata që nuk kanë të njëjtën njohuri si ne. Si rrjedhim, ne arrijmë në përfundime të ndryshme për
shumë tema të rëndësishme që të tjerët i gjykojnë vetëm sipas opinioneve të tyre për jetën në
vdekshmëri” (Dallin H. Oaks, “As He Thinketh in His Heart” [mbrëmje me një Autoritet të
Përgjithshëm, 8 shkurt 2013], lds.org/broadcasts).

• Sipas Plakut Ouks, përse shenjtorët e ditëve të mëvonshme i shohin pyetjet e
lidhura me jetën tonë në tokë dhe temat fetare në mënyrë të ndryshme nga ajo
si mund t’i shohin të tjerët? (Kur studentët të përgjigjen, vizatojeni diagramin e
mëposhtëm në tabelë.)

Mbulojini pjesët për aktet 1 dhe 3 dhe bëni pyetjen e mëposhtme:

• Cili është shembulli i një teme të rëndësishme që ne mund ta shihnim në një
mënyrë të ndryshme nëse nuk do të kishim njohuri për jetën tonë para lindjes
ose jetën pas vdekjes? (Studentët mund të përmendin një numër temash, të tilla
si vlera që ne i japim jetës njerëzore ose që ne do të marrim pasoja të dhëna nga
Perëndia për zgjedhjet tona në Gjykimin Përfundimtar.)
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Ftojeni një student ta lexojë me zë të lartë thënien në vijim nga Plaku Ouks.
Shpjegoni se ai po u fliste mësuesve të seminarit dhe institutit të fesë. Kërkojini
klasës ta dëgjojë atë që ai tha se studentët duhet të bëjnë kur iu paraqitet një
koncept ose pyetje e vështirë.

“Sugjeroj që mund të jetë e pëlqyeshme që të rinjtë tanë të përmbahen nga bërja
e debateve me të njohurit e tyre. … Shpesh do të jetë më mirë që ata të
përgjigjen duke përcaktuar se cilat janë premisat ose hamendësimet sipas botës
te pohimet që hasin dhe pastaj, duke përcaktuar cilat janë hamendësimet ose
premisat e ndryshme që e drejtojnë të menduarin e shenjtorëve të ditëve të
mëvonshme” (Dallin H. Oaks, “As He Thinketh in His Heart”, lds.org/broadcasts).

• Bazuar te sugjerimi i Plakut Ouks, çfarë mund të bëjmë kur na paraqitet një
koncept ose pyetje e vështirë? (Juve mund t’ju duhet t’i ndihmoni studentët ta
kuptojnë se një premisë është një ide që përdoret për të mbështetur një
përfundim dhe që një pohim është një deklaratë e pozicionit, pikëpamjes ose
opinionit të një personi.)

Për ta ilustruar mënyrën se si bindjet ose hamendësimet e një personi mund të
ndikojnë në përgjigjet që arrin ai ose ajo, vendosni ose vizatoni një kornizë të
thjeshtë përreth shqetësimit dhe pyetjes së shkruar në tabelë.

Shpjegoni se kjo kornizë e thjeshtë
përfaqëson bindjet ose hamendësimet
që mund të ketë një person që bën këtë
pyetje, nëse ai ose ajo nuk e sheh
pyetjen në kontekstin e asaj që ne dimë
rreth Atit Qiellor, planit të Tij për
shpëtimin dhe mësimeve të Jezu
Krishtit. Vëreni në dukje se, kur i
marrim parasysh bindjet ose
hamendësimet e një personi, ne duhet
ta bëjmë këtë me mirësi dhe respekt,
duke qenë të ndjeshëm ndaj ndjenjave
të personit dhe ndaj udhërrëfimit nga Fryma e Shenjtë.

• Cilat janë disa bindje ose hamendësime që mund të mos jenë të sakta dhe që
mund të ndikojnë te një person që e ka këtë shqetësim dhe pyetje?

Shkruajini përgjigjet e studentëve në tabelë përreth kornizës. Këto mund të
përfshijnë sa vijon:

Perëndia u përgjigjet lutjeve të gjithsecilit në të njëjtën mënyrë.

Perëndia i do disa nga fëmijët e Tij, por Ai nuk më do mua me të vërtetë.

Perëndia nuk më do mua nëse nuk u përgjigjet lutjeve të mia në mënyrën si unë
shpresoj dhe pres.
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Nëse po përpiqem të bëj atë që është e drejtë, atëherë Perëndia duhet t’u përgjigjet
të gjitha lutjeve të mia menjëherë.

• Si mendoni ju, përse është e rëndësishme të mendojmë për bindjet ose
hamendësimet që ne mund të kemi ose të tjerët mund të kenë kur bëjnë pyetje
rreth Perëndisë, jetës sonë në tokë ose Kishës dhe mësimeve e historisë së saj?
(Ndihmojini studentët ta kuptojnë se bërja e kësaj mund të na ndihmojë t’i
kuptojmë më mirë shqetësimet themelore ose këndvështrimin e kufizuar ku
mund të bazohet pyetja.)

• Si mund ta tregojnë bindjet ose hamendësimet në tabelë se personi mund të
jetë duke e parë pyetjen me një këndvështrim të kufizuar?

Ftojeni një student ta lexojë me zë të lartë parimin 2: “Shqyrtojini Konceptet e
Pyetjet me një Këndvështrim të Përjetshëm”, në pjesën “Marrja e Njohurisë
Shpirtërore” te Dokumenti Bazë i Zotërimit Doktrinor. Vëreni klasën ta ndjekë, duke
kërkuar mënyrën se si mund t’i shqyrtojmë konceptet e pyetjet me një
këndvështrim të përjetshëm.

Kërkojuni studentëve të raportojnë për atë që gjejnë. Ftojini studentët ta marrin
parasysh shenjimin e të vërtetës vijuese: Për t’i shqyrtuar konceptet doktrinore,
pyetjet dhe çështjet shoqërore me një këndvështrim të përjetshëm, ne i
marrim ato parasysh në kontekstin e planit të shpëtimit dhe të mësimeve të
Shpëtimtarit. Zbulojini pjesët për aktet 1 dhe 3 në tabelë.

Për t’i ndihmuar studentët të kuptojnë se si t’i marrin parasysh konceptet
dhe pyetjet në kontekstin e planit të shpëtimit dhe mësimeve të

Shpëtimtarit, merreni parasysh shfaqjen e materialit filmik “Shqyrtimi i Pyetjeve
me një Këndvështrim të Përjetshëm” (02:55), që është në dispozicion në LDS.org.
Kërkojini klasës të shohë se si një e re e quajtur Loren gjeti kohë për të menduar
për bindjet ose hamendësimet që mund të kenë ndikuar në pyetjen e shoqes së saj
për Perëndinë dhe se si Lorena më pas e shqyrtoi pyetjen me një këndvështrim të
përjetshëm.

Pasi studentët ta kenë parë materialin filmik, pyetini:

• Si mendoni ju, përse ishte e dobishme që Lorena të mendonte për bindjet ose
hamendësimet që mund të kenë ndikuar në pyetjen e shoqes së saj për
Perëndinë?

• Çfarë ndodhi pasi Lorena e shqyrtoi pyetjen e shoqes së saj me një
këndvështrim të përjetshëm?

Për t’i ndihmuar studentët ta ushtrojnë shqyrtimin e koncepteve dhe pyetjeve me
një këndvështrim të përjetshëm, drejtojuni shqetësimit dhe pyetjes në kornizën në
tabelë dhe pyetini:

• Çfarë dimë për Atin Qiellor, planin e Tij dhe mësimet e Shpëtimtarit, që mund
të na ndihmojnë ta shohim këtë pyetje ndryshe dhe të gjejmë përgjigje bazuar
në të vërtetën e përjetshme?
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Ndërsa studentët përgjigjen, fshijini thëniet përreth kornizës dhe zëvendësojini ato
me përgjigjet që japin studentët. Këto mund të përfshijnë përgjigje të tilla si të
mëposhtmet:

Perëndia mund t’u përgjigjet lutjeve tona në mënyrë të ndryshme, bazuar në
njohurinë e Tij për nevojat tona individuale dhe në atë që është më e mira për ne.

Perëndia i do të gjithë fëmijët e Tij, përfshirë edhe mua.

Perëndia më do mua madje edhe kur Ai nuk u përgjigjet lutjeve të mia në mënyrën
si unë shpresoj dhe pres.

Edhe nëse po përpiqem të bëj atë që është e drejtë, Perëndia mund të mos u
përgjigjet të gjitha lutjeve të mia menjëherë. Kjo më jep mundësi që të rritem
shpirtërisht.

Hiqeni ose fshijeni kornizën e thjeshtë rreth shqetësimit dhe pyetjes në tabelë dhe
zëvendësojeni atë me një kornizë më të bukur.

Shpjegoni se kjo kornizë e re
përfaqëson të vërtetat që ne dimë për
Atin Qiellor, planin e Tij të shpëtimit
dhe mësimet e Shpëtimtarit.

• Si na lejon shqyrtimi i kësaj pyetjeje
në kontekstin e asaj që dimë për
Atin Qiellor, planin e Tij dhe
mësimet e Shpëtimtarit, që ta
shohim ndryshe pyetjen?

Ftojini studentët të tregojnë se si ata
ishin në gjendje ta kuptonin më mirë
një koncept, mësim ose shqetësim kur e morën parasysh atë nga një këndvështrim
i përjetshëm. Ju gjithashtu mund të doni të tregoni një përvojë nga vetja juaj.

Kërkoni Kuptueshmëri të Mëtejshme nëpërmjet Burimeve të Caktuara në
Mënyrë Hyjnore
Ftojini studentët të mendojnë se te cilat burime mund të drejtohen kur kanë një
pyetje rreth Kishës ose kanë nevojë për ndihmë kur marrin një vendim të
rëndësishëm.

Ftojeni një student ta lexojë me zë të lartë thënien e mëposhtme nga Plaku M.
Rasëll Ballard, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve:
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“Jakobi nuk tha: ‘Por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të kërkojë në
Google!’” (M. Rasëll Ballard, “Mundësitë dhe Përgjegjësitë e Mësuesve të
SAK-ut në Shekullin e 21-të” [mbrëmje me një Autoritet të Përgjithshëm, 26
shkurt 2016], lds.org/broadcasts).

• Sipas Jakobit [Bibël] 1:5, çfarë dha mësim Apostulli Jakob? (“Por në qoftë se
ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të kërkojë nga Perëndia.”)

• Kur kemi një pyetje ose shqetësim, përse mendoni se është e rëndësishme që
në radhë të parë t’i drejtohemi Perëndisë për ndihmë?

Ftojeni një student ta lexojë me zë të lartë paragrafin e parë të parimit 3: “Kërkoni
Kuptueshmëri të Mëtejshme nëpërmjet Burimeve të Caktuara në Mënyrë Hyjnore”,
në pjesën “Marrja e Njohurisë Shpirtërore” te Dokumenti Bazë i Zotërimit Doktrinor.
Vëreni klasën ta ndjekë, duke kërkuar atë që Perëndia na ka dhënë për të na
ndihmuar që ta zbulojmë dhe kuptojmë të vërtetën. Ftojini studentët ta marrin
parasysh shenjimin e asaj që gjejnë.

• Çfarë na ka dhënë Perëndia për të na ndihmuar që ta zbulojmë dhe kuptojmë të
vërtetën? (Si pjesë e këtij diskutimi, ju mund të doni t’i ftoni studentët ta marrin
parasysh shenjimin e thënies së mëposhtme: Si pjesë e procesit të caktuar
nga Zoti për marrjen e njohurisë shpirtërore, Ai ka krijuar burime
nëpërmjet të cilave zbulon të vërtetën dhe jep udhërrëfim për fëmijët e
Tij.)

• Çfarë bekimesh mund të marrim kur drejtohemi te burimet e së vërtetës të
caktuara në mënyrë hyjnore nga Zoti?

Drejtojuni shqetësimit dhe pyetjes në kornizën në tabelë.

• Cilat janë disa burime të caktuara në mënyrë hyjnore tek të cilat mund të
drejtoheni nëse do ta kishit këtë shqetësim dhe pyetje?

Për t’i ndihmuar studentët që të jenë në dijeni për burimet shtesë që mund t’i
ndihmojnë të gjejnë burimet e caktuara në mënyrë hyjnore, merreni parasysh t’u
flisni (dhe, nëse është e mundur, t’u tregoni ose t’i ftoni që ta gjejnë në pajisjet e
tyre elektronike) për faqen zyrtare të Kishës në internet . Shpjegoni se në këtë faqe
interneti, Kisha e qartëson informacionin për sa u përket çështjeve të ndryshme me
interes publik që lidhen me Kishën, dhe e korrigjon informacionin e pjesshëm apo
të pasaktë që raportohet në mjetet e informimit. Gjithashtu, merreni parasysh t’u
tregoni studentëve faqen Gospel Topics [Tema të Ungjillit] të Kishës te lds.org/
topics. Esetë e Gospel Topics [Temave të Ungjillit] përmbajnë informacion të
vlefshëm dhe të hapur mbi shumë çështje të vështira historike dhe doktrinore.

Ftojini studentët të tregojnë shembuj për mënyrën se si janë bekuar kur janë
drejtuar te burime hyjnore për përgjigje, kur u ndeshën me një pyetje ose një
çështje. Ju mund të doni të jeni të përgatitur për të treguar një shembull nga
vetja juaj.

Ftojeni një student ta lexojë me zë të lartë paragrafin e dytë të parimit 3: “Kërkoni
Kuptueshmëri të Mëtejshme nëpërmjet Burimeve të Caktuara në Mënyrë Hyjnore”,
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në pjesën “Marrja e Njohurisë Shpirtërore” te Dokumenti Bazë i Zotërimit Doktrinor.
Vëreni klasën ta ndjekë, duke kërkuar atë që ky paragraf jep mësim rreth burimeve
të informacionit që nuk janë prodhuar nga Kisha.

• Përse është e rëndësishme që të jemi të kujdesshëm ndaj burimeve të pasigurta
të informacionit?

• Si mund ta dallojmë të vërtetën te burimet e informacionit që nuk janë
prodhuar nga Kisha? (Ndihmojini studentët ta kuptojnë se Fryma e Shenjtë
mund të na ndihmojë ta dallojmë të vërtetën ose gabimin te çfarëdo burimi ku
mund ta gjejmë atë [shih Moroni 10:5].)

Shpjegoni se, gjatë vitit shkollor, përveç studimit të mësimeve të Librit të Mormonit
sipas radhës, studentët gjithashtu do të studiojnë nëntë temat doktrinore nga
Dokumenti Bazë i Zotërimit Doktrinor (të cilat u përkasin temave në programin
mësimor të së dielës për rininë). Ata gjithashtu do të studiojnë fragmentet e
zotërimit doktrinor nga Libri i Mormonit që lidhen me secilën temë. Teksa
studiohet çdo temë, ata do t’i përdorin parimet e marrjes së njohurisë shpirtërore,
të diskutuara në këtë mësim, që të marrin parasysh pyetje, çështje dhe mundësi
reale për zbatimin vetjak.

Jepeni dëshminë tuaj rreth rëndësisë së zbatimit të parimeve të marrjes së njohurisë
shpirtërore kur ndeshemi me koncepte ose pyetje të vështira. Sigurojini studentët
se Zoti dëshiron t’i mësojë ata nëpërmjet Shpirtit të Tij. Kur veprojmë me besim, i
shqyrtojmë konceptet e pyetjet me një këndvështrim të përjetshëm dhe kërkojmë
kuptueshmëri të mëtejshme nëpërmjet burimeve të caktuara në mënyrë hyjnore,
Perëndia do të na japë përgjigje dhe do të sigurojë drejtim në jetën tonë.

Përsëritja e Zotërimit Doktrinor
Merreni parasysh ta përdorni veprimtarinë vijuese gjatë një ore të veçantë
mësimore për t’i ndihmuar studentët që t’i përsëritin fragmentet e zotërimit
doktrinor nga Libri i Mormonit, të paraqitura në pjesët 1 e 2 të kësaj përvoje të të
mësuarit mbi marrjen e njohurisë shpirtërore.

Përpara orës mësimore, shkruajini në tabelë referencat për fragmentet vijuese të
zotërimit doktrinor: 2 Nefi 28:30; 2 Nefi 32:3; 2 Nefi 32:8–9; Mosia 4:9; Ethëri 12:6;
Moroni 10:4–5.

Ndajini studentët në dyshe. Kërkojuni atyre ta shqyrtojnë doktrinën e dhënë
mësim në fragmentet në tabelë duke e vënë një student në secilën dyshe që ta
përdorë Doctrinal Mastery Reference Guide [Udhëzuesin e Referencave të Zotërimit
Doktrinor] dhe, në një rend të rastësishëm, ta lexojë me zë të lartë frazën kyç për
secilën prej atyre fragmenteve të zotërimit doktrinor. Kur të lexohet fraza kyç,
studenti tjetër tregon se cili fragment në tabelë lidhet me frazën kyç. Pas disa
minutash, vërini studentët t’i ndërrojnë rolet me partnerët e tyre.

Më pas, për t’i ndihmuar studentët të njihen me tekstin e shkrimit të shenjtë të
fragmenteve të zotërimit doktrinor, lexojeni me zë të lartë fragmentin pa ua treguar
studentëve referencën. Ftojini studentët të shohin nëse mund ta gjejnë fragmentin
dhe ta lexojnë së bashku me ju me zë të lartë përpara se ta keni mbaruar leximin e
fragmentit. Pasi të lexohet fragmenti, ftojini një ose më shumë studentë ta
shpjegojnë me vetë fjalët e tyre doktrinën ose parimin e dhënë mësim në fragment.
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Përsëriteni këtë veprimtari për secilin prej fragmenteve të zotërimit doktrinor që
renditet në tabelë.
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Kreu-Perëndi
Shënim: Veprimtaritë vijuese të zotërimit doktrinor mund të bëhen përgjatë disa
orëve mësimore ose një ore të vetme mësimore.

Të Kuptuarit e Doktrinës (75 minuta)
Segmenti 1 (10 minuta)
Shkruajeni thënien vijuese në tabelë dhe ftojeni një student ta lexojë atë me zë të
lartë: Perëndia nuk më njeh me të vërtetë ose nuk do t’ia dijë se çfarë po kaloj.

• Si mundet kjo mungesë kuptueshmërie ta vështirësojë për dikë ushtrimin e
besimit në Perëndi?

Kërkojuni studentëve të drejtohen tek tema doktrinore 1, “Kreu-Perëndi”, te
Dokumenti Bazë i Zotërimit Doktrinor. Ftojini studentët t’i lexojnë me një partner
fragmentet poshtë kësaj teme, duke kërkuar të vërtetat rreth karakterit dhe tipareve
të anëtarëve të Kreut-Perëndi. Kërkojuni atyre të diskutojnë me partnerët e tyre
mënyrën se si disa prej të vërtetave që zbuluan, mund t’i ndihmojnë ata ta
korrigjojnë ose sqarojnë thënien e shkruar në tabelë.

Pas një kohe të mjaftueshme, ftojini disa studentë t’i shpjegojnë klasës atë që
diskutuan me partnerët e tyre. Dëshmoni se, ndërsa e mësojmë dhe e kuptojmë më
mirë doktrinën e Kreut-Perëndi, besimi dhe mirëbesimi ynë në Atin Qiellor, në Jezu
Krishtin dhe në Frymën e Shenjtë do të rriten.

Segmenti 2 (10 minuta)
Bëjuni studentëve pyetjen që vijon:

• Çfarë ndryshimesh mund të vënë re disa njerëz tek të tjerët që mund t’i çojnë
ata në gjykimin e atyre njerëzve si më të ulët sesa ata vetë? (Disa gjëra që
studentët mund të përmendin, janë ndryshimet në gjendje ekonomike, pamje të
jashtme, aftësi, kulturë, gjuhë, fe, gjini ose përkatësi etnike.)

Ftojini studentët të drejtohen tek tema doktrinore 1, “Kreu-Perëndi”, te Dokumenti
Bazë i Zotërimit Doktrinor dhe t’i hedhin një sy të shpejtë paragrafit poshtë titullit
“Perëndia, Ati”, duke kërkuar një të vërtetë që përshkruan se si ndihet Perëndia për
të gjithë fëmijët e Tij. Kërkojuni të raportojnë për atë që gjejnë, dhe shkruajeni në
tabelë thënien vijuese të doktrinës: Perëndia e do përsosurisht secilin nga
fëmijët e Tij dhe të gjithë janë njësoj para Tij. Ftojini studentët ta marrin
parasysh shenjimin e kësaj thënieje në kopjet e tyre të Dokumentit Bazë të Zotërimit
Doktrinor.

• Cili fragment i zotërimit doktrinor e përkrah këtë të vërtetë? (Ftojini studentët
ta marrin parasysh shenjimin e 2 Nefit 26:33 në një mënyrë të dallueshme në
shkrimet e tyre të shenjta, që të jenë në gjendje ta gjejnë atë me lehtësi.)

Për t’i ndihmuar studentët ta kuptojnë kontekstin e këtij fragmenti, shpjegoni se te
2 Nefi 26, profeti Nefi profetizoi për ditët e fundit dhe i ftoi të gjithë njerëzit që të
vijnë te Jezu Krishti.
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Ftojeni një student ta lexojë me zë të lartë 2 Nefin 26:33. Vëreni klasën ta ndjekë,
duke kërkuar fjalë dhe fraza që ndihmojnë për ta dhënë mësim thënien e doktrinës
së shkruar në tabelë. Kërkojuni studentëve të raportojnë për atë që gjejnë.

• Çfarë mendoni se do të thotë “të gjithë janë njësoj para Perëndisë”?

• Çfarë përvojash keni pasur që ju kanë ndihmuar ta dini se Perëndia e do secilin
nga fëmijët e Tij përsosurisht dhe se të gjithë janë njësoj në sytë e Tij? (Ju
gjithashtu mund të doni të tregoni një përvojë nga vetja juaj.)

• Si mund të ndikojë të kuptuarit e kësaj të vërtete te mënyra se si i shohim dhe i
trajtojmë njerëzit e tjerë?

Për t’i ndihmuar studentët ta kuptojnë një zbatim të kësaj të vërtete, ftojeni një
student ta lexojë me zë të lartë thënien në vijim:

“Kisha e kundërshton pa asnjë mëdyshje racizmin, përfshirë çfarëdo racizëm dhe të gjithë
racizmin e së shkuarës, nga individë si jashtë, ashtu edhe brenda Kishës. Në vitin 2006, Gordon B.
Hinkli, presidenti i atëhershëm i Kishës, shpalli se ‘asnjë njeri që bën vërejtje përçmuese lidhur me
njerëzit e racave të tjera, nuk mund ta konsiderojë veten një dishepull të vërtetë të Krishtit. As
nuk mund ta konsiderojë veten të jetë në harmoni me mësimet e Kishës. Le ta pranojmë të gjithë
se secili prej nesh është një bir ose bijë e Atit tonë në Qiell, i cili i do të gjithë fëmijët e Tij’”
(“Race and the Church: All Are Alike unto God”, 29 shkurt 2012, mormonnewsroom.org).

Segmenti 3 (10 minuta)
Paraqitini figurat Jesus Christ Appears
to the Nephites [Jezu Krishti u Shfaqet
Nefitëve] (lds.org/media-library) dhe
Jezusi Jep Mësim në Hemisferën
Perëndimore (Libri i Figurave Artistike
të Ungjillit [2009], nr. 82; shih edhe
lds.org/media-library).

Kërkojini një studenti ta përmbledhë
shkurt për klasën tregimin nga shkrimi i
shenjtë që përshkruhet në këto figura.

Bëjuani të ditur studentëve se 3 Nefi
11:10–11, i cili përmban fjalët e para që
Shpëtimtari u foli nefitëve kur iu shfaq
atyre, është një fragment i zotërimit
doktrinor. Ju mund të doni të sugjeroni
që ata ta shenjojnë fragmentin në një
mënyrë të dallueshme.

Ftojeni një student ta lexojë me zë të
lartë 3 Nefin 11:10–11. Vëreni klasën ta ndjekë, duke kërkuar të vërtetat që
Shpëtimtari u dha mësim nefitëve për Veten.

• Si mendoni ju, kujt i drejtohet fraza: “Unë kam pirë nga ajo kupë e hidhur”
(3 Nefi 11:11)? (Hidhësisë së vuajtjes që duroi Ai gjatë sakrificës së Tij shlyese.)
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• Çfarë ju mësojnë këto vargje për
marrëdhënien midis Atit Qiellor dhe
Birit të Tij, Jezu Krishtit?

• Çfarë të vërtetash mund të mësojmë
për Shpëtimtarin nga këto vargje?
(Pasi studentët të përgjigjen,
shkruajini në tabelë thëniet vijuese të doktrinës që gjenden tek tema doktrinore
1, “Kreu-Perëndi”, te Dokumenti Bazë i Zotërimit Doktrinor: Jezu Krishti bën
vullnetin e Atit në të gjitha gjërat. Ai jetoi një jetë të pamëkatë dhe shleu
për mëkatet e të gjithë njerëzimit. Ftojini studentët ta marrin parasysh
shenjimin e këtyre thënieve të doktrinës në kopjet e tyre të Dokumentit Bazë të
Zotërimit Doktrinor dhe ta shkruajnë thënien e parë në shkrimet e tyre të shenjta
pranë 3 Nefit 11:10–11.)

Për t’i ndihmuar studentët që t’i kuptojnë më mirë këto doktrina, ftojeni gjysmën e
klasës ta lexojë në heshtje Llukën 22:39–44 dhe gjysmën tjetër ta lexojë në heshtje
Moisiun 4:1–2. Vërini ata të kërkojnë shembuj të mënyrës se si Jezu Krishti iu
nënshtrua vullnetit të Atit në të gjitha gjërat. Ftojini studentët të raportojnë për atë
që gjejnë.

• Çfarë mund të mësojmë nga shembulli i Shpëtimtarit rreth mënyrës se si ta
forcojmë vetë marrëdhënien tonë me Atin Qiellor?

Segmenti 4 (10 minuta)
Nëse nuk e keni bërë këtë ende, shkruajini thëniet vijuese të doktrinës në tabelë:

Perëndia e do përsosurisht secilin nga fëmijët e Tij dhe të gjithë janë njësoj para Tij.

Jezu Krishti bën vullnetin e Atit në të gjitha gjërat. Ai jetoi një jetë të pamëkatë dhe
shleu për mëkatet e të gjithë njerëzimit.

Ftojini studentët të gjejnë fragmente të zotërimit doktrinor në Librin e Mormonit
që i përkrahin këto doktrina. (Nëse studentët e kanë të vështirë t’i mbajnë mend
këto fragmente, nxitini t’u hedhin një sy të shpejtë fragmenteve poshtë pjesëve
“Perëndia, Ati” dhe “Jezu Krishti” në temën doktrinore 1, “Kreu-Perëndi”, te
Dokumenti Bazë i Zotërimit Doktrinor.) Pasi t’i gjejnë 2 Nefin 26:33 dhe 3 Nefin
11:10–11, ftojeni një dyshe studentësh t’i lexojë me zë të lartë këto fragmente.

Shkruajeni në tabelë pyetjen vijuese: Si e ilustron sakrifica shlyese e Jezu Krishtit
dashurinë e përsosur të Perëndisë për secilin nga fëmijët e Tij dhe si e ilustron që të gjithë
janë njësoj para Tij?

Ftojini studentët ta shkruajnë përgjigjen për pyetjen në fletoret e klasës apo ditarët
e tyre të studimit. Pas një kohe të mjaftueshme, ftojini disa studentë që t’ia tregojnë
klasës përgjigjet e tyre.
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Segmenti 5 (5 minuta)
Ftojini studentët të mendojnë për njerëz që i shohin si shembuj të mirë dhe të
mendojnë se çfarë i bën këta individë shembuj të mirë për t’u ndjekur.

Ftojini studentët t’i hedhin një sy të shpejtë paragrafit të dytë në pjesën e titulluar
“Jezu Krishti” të temës doktrinore 1, “Kreu-Perëndi”, te Dokumenti Bazë i Zotërimit
Doktrinor. Vërini që të kërkojnë një thënie që na mëson se jetën e kujt mund ta
kërkojnë si shembull të gjithë njerëzit. Ftojini studentët të raportojnë për atë që
gjejnë. Më pas shkruajeni thënien vijuese të doktrinës në tabelë: Jeta e Jezu
Krishtit është shembulli i përsosur i mënyrës se si ne duhet të jetojmë.

• Cili fragment i shkrimit të shenjtë e përkrah këtë doktrinë? (3 Nefi 12:48.)

Për t’i ndihmuar studentët ta kuptojnë kontekstin e 3 Nefit 12:48, shpjegoni se, pasi
Jezu Krishti iu shfaq nefitëve, Ai u dha mësim për mënyrën se si të vijnë tek Ai dhe
se çfarë kërkohej për të hyrë në mbretërinë e qiellit.

Ftojeni një student ta lexojë me zë të lartë 3 Nefin 12:48. Vëreni klasën ta ndjekë,
duke kërkuar urdhërimin e Shpëtimtarit për njerëzit.

• Cili ishte urdhërimi i Shpëtimtarit për njerëzit?

• Cilat janë disa mënyra se si ne mund të përpiqemi fort për t’iu bindur këtij
urdhërimi për të qenë të përsosur? (Vini në dukje se mënyra për të qenë të
përsosur si Ati Qiellor dhe Jezu Krishti, është të bëhemi si Ata. Ndërsa
përpiqemi fort për ta ndjekur Shpëtimtarin, ne mund të bëhemi të përsosur
nëpërmjet Tij dhe sakrificës së Tij shlyese. Përsosja është një proces që vazhdon
edhe në jetën tjetër.)

Ftojini studentët ta marrin parasysh shenjimin e fragmentit të zotërimit doktrinor
3 Nefi 12:48 në një mënyrë të dallueshme dhe të marrin parasysh shkrimin e
pohimit “Jeta e Jezu Krishtit është shembulli i përsosur i mënyrës se si ne duhet të
jetojmë” në krah të këtij vargu në shkrimet e tyre të shenjta.

Segmenti 6 (10 minuta)
Lexojeni me zë të lartë si klasë 3 Nefin 12:48. Kërkojini një studenti t’i kujtojë
klasës doktrinën që e përkrah këtë fragment të zotërimit doktrinor. (Jeta e Jezu
Krishtit është shembulli i përsosur i mënyrës se si ne duhet të jetojmë.)

Për t’i ndihmuar studentët ta kuptojnë më tej këtë doktrinë, shfaqeni
materialin filmik “Christlike Attributes” [“Tiparet si të Krishtit”] (02:54), që

është në dispozicion në LDS.org. Kërkojuni atyre të vëzhgojnë tiparet e
Shpëtimtarit që mund të kërkojmë t’i zhvillojmë në vetë jetën tonë. Pas materialit
filmik, ftojini studentët t’i përmendin këto tipare dhe t’i renditin sugjerimet e tyre
në tabelë. (Nëse materiali filmik nuk është në dispozicion, merreni parasysh
alternativën e mëposhtme: Kërkojuni studentëve të përmendin disa prej tipareve të
Shpëtimtarit që ne mund të kërkojmë të zhvillojmë dhe renditini sugjerimet e tyre
në tabelë. Këto mund të përfshijnë tipare të tilla si përulësia, bindja dhe mirësia. Ju
mund të merrni parasysh diskutimin shkurtimisht për shembujt nga jeta e
Shpëtimtarit për t’i ilustruar disa prej këtyre tipareve.)

• Cila është një përvojë në të cilën u bekuat nga dikush që e ndoqi shembullin e
Shpëtimtarit në një nga këto mënyra?
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• Cila është një përvojë në të cilën ju ishit në gjendje ta ndihmonit dikë tjetër
sepse ju u përpoqët të zbatonit një nga këto tipare?

Ftojeni një student ta lexojë me zë të lartë thënien vijuese nga Presidenti Hauard
W. Hanter (1907–1995):

“Le ta ndjekim Birin e Perëndisë në të gjitha udhët dhe fushat e jetës. Le ta bëjmë
Atë shembullin tonë dhe udhërrëfyesin tonë. Ne duhet në çdo rast të pyetim
veten: ‘Çfarë do të bënte Jezusi?’ dhe pastaj të jemi më guximtarë për të vepruar
sipas përgjigjes. Ne duhet të ndjekim Krishtin, në kuptimin më të mirë të kësaj
fjale. Ne duhet të merremi me punën e Tij siç u mor Ai me punën e të Atit. …
Deri në masën që e lejojnë fuqitë tona të vdekshme, ne duhet të bëjmë çdo

përpjekje për t’u bërë si Krishti – ai shembull i përsosur dhe pa mëkat që ka parë ndonjëherë kjo
botë” (Mësime të Presidentëve të Kishës: Hauard W. Hanter [2015], f. 314).

Ftojini studentët të përsiatin disa mënyra se si mund ta ndjekin shembullin e
Shpëtimtarit në jetën e tyre të përditshme. Ndërkohë që përsiatin, shkruajeni në
tabelë thënien e paplotë vijuese: Unë do ta ndjek më mirë shembullin e
Shpëtimtarit duke …

Ftojini studentët ta plotësojnë thënien në fletoret e klasës apo ditarët e tyre të
studimit. Nxitini ata të veprojnë sipas synimeve që shkruan, dhe të kenë guxim për
ta ndjekur shembullin e Jezu Krishtit.

Segmenti 7 (10 minuta)
Ftojeni një student ta lexojë me zë të lartë 3 Nefin 18:15, 20–21. Vëreni klasën ta
ndjekë, duke kërkuar këshillën që Shpëtimtari u dha nefitëve. Vini në dukje se ky
është një fragment i zotërimit doktrinor. Ftojini studentët ta marrin parasysh
shenjimin e këtij fragmenti në një mënyrë të dukshme.

• Çfarë i këshilloi Shpëtimtari të bënin nefitët?

Vini në dukje udhëzimin e përsëritur të Shpëtimtarit te 3 Nefi 18:20–21 për t’u lutur
“në emrin tim”.

• Si mendoni ju, përse Shpëtimtari na urdhëron që t’i lutemi gjithnjë Atit Qiellor
në emrin e Tij?

Për t’i ndihmuar studentët ta kuptojnë një arsye përse ne lutemi në emrin e Jezu
Krishtit, vizatojeni ilustrimin e mëposhtëm në tabelë:
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Vizatoni një vijë vertikale në tabelë midis figurës që na përfaqëson ne dhe imazhit
që përfaqëson praninë e Atit Qiellor.

• Çfarë na veçon ne nga Ati ynë Qiellor dhe fuqia e bekimet e Tij?

Pasi studentët të përgjigjen, shkruani Rënia dhe Mëkati Vetjak në tabelë në krah të
vijës. Pastaj vendosni një figurë të Shpëtimtarit në tabelë përgjatë vijës dhe
shkruajeni fjalën Ndërmjetës poshtë figurës.

• Çfarë është një ndërmjetës? (Dikush që ndërfutet mes individëve ose grupeve
me qëllim që të zgjidhë ndryshimet dhe t’i bashkojë sërish.)

• Në ç’mënyrë Jezu Krishti është Ndërmjetësi ynë me Atin Qiellor? (Nëpërmjet
sakrificës së Tij shlyese, Shpëtimtari siguron një mënyrë që të gjithë njerëzit t’i
mposhtin pasojat negative të Rënies, të pendohen për mëkatet e tyre, të
pajtohen me Atin Qiellor dhe të marrin bekimet e shpëtimit. Kjo është një arsye
përse ne i lutemi Atit në emrin e Jezu Krishtit.)

Ilustroni se si Shpëtimtari ka siguruar një mënyrë që ne të pajtohemi me Atin
Qiellor duke vizatuar një shigjetë nga figura që na përfaqëson deri tek imazhi që
përfaqëson praninë e Atit Qiellor.

• Përveç lutjes, çfarë tjetër urdhërohemi që të bëjmë në emrin e Jezu Krishtit?
(Renditini përgjigjet e studentëve në tabelë.)

Shkruajeni në tabelë thënien vijuese të doktrinës: Ngaqë Jezu Krishti është
Shpëtimtari ynë dhe Ndërmjetësi ynë me Atin, të gjitha lutjet, bekimet dhe
ordinancat e priftërisë duhet të bëhen në emrin e Tij. Ftojini studentët ta marrin
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parasysh shenjimin e kësaj thënieje në pjesën e titulluar “Jezu Krishti” të temës
doktrinore 1, “Kreu-Perëndi”, në kopjet e tyre të Dokumentit Bazë të Zotërimit
Doktrinor dhe ta shkruajnë atë në shkrimet e tyre të shenjta në krah të 3 Nefit
18:15, 20–21.

Segmenti 8 (10 minuta)
Shkruajeni në tabelë thënien vijuese të doktrinës: Ngaqë Jezu Krishti është
Shpëtimtari ynë dhe Ndërmjetësi ynë me Atin, të gjitha lutjet, bekimet dhe ordinancat e
priftërisë duhet të bëhen në emrin e Tij. Kërkojuni studentëve ta gjejnë fragmentin e
zotërimit doktrinor që ndihmon për ta përkrahur këtë doktrinë (3 Nefi 18:15,
20–21). Ftojeni studentin e parë që gjen fragmentin, të fillojë ta lexojë atë me zë të
lartë dhe ftojini studentët e tjerë të bashkohen për ta lexuar atë me zë të lartë
ndërsa e gjejnë fragmentin.

Shpjegoni se përdorimi i emrit të Jezu Krishtit në lutjet, bekimet dhe ordinancat e
priftërisë kërkon autoritetin dhe fuqinë e Tij hyjnore (shih Abraham 1:18).

Ndajini studentët në grupe me nga dy ose tre veta. Shkruajini referencat vijuese të
shkrimeve të shenjta në tabelë dhe caktojini secilit grup një ose më shumë
referenca: Veprat e Apostujve 2:37–38; Veprat e Apostujve 3:2–8; Doktrina e Besëlidhje
84:66–70; Moisiu 1:21–22.

Ftojini studentët t’i lexojnë fragmentet nga shkrimet e shenjta caktuar atyre në
grupet e tyre përkatëse, duke kërkuar disa prej rezultateve të lutjeve, bekimeve dhe
ordinancave të priftërisë që bëhen në emrin e Jezu Krishtit. Pas një kohe të
mjaftueshme, kërkojini një pjesëtari nga secili grup të raportojë atë që ai ose
ajo gjeti.

Ftojini studentët të përsiatin se si jeta e tyre është bekuar nëpërmjet lutjeve,
bekimeve të priftërisë dhe ordinancave të priftërisë që kryen në emrin e Jezu
Krishtit. Kërkojuni disa studentëve t’ia tregojnë klasës përvojat e tyre.

Ushtrim Praktik (15 minuta)
Kërkojuni studentëve të drejtohen te pjesa “Marrja e Njohurisë Shpirtërore” te
Dokumenti Bazë i Zotërimit Doktrinor. Rishikojini tri parimet: “Veproni me Besim”,
“Shqyrtojini Konceptet e Pyetjet me një Këndvështrim të Përjetshëm” dhe
“Kërkoni Kuptueshmëri të Mëtejshme nëpërmjet Burimeve të Caktuara në Mënyrë
Hyjnore”.

Shfaqini ose shkruajini në tabelë pyetjet vijuese:

Si e ndihmoi e motra vajzën që të vepronte me besim?

Si e ndihmoi e motra vajzën që ta shqyrtonte situatën me një këndvështrim të
përjetshëm?

Si e ndihmoi e motra vajzën që të kërkonte kuptueshmëri nëpërmjet burimeve të
caktuara në mënyrë hyjnore?
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Ndajeni klasën në dyshe dhe jepini secilës dyshe një kopje të fletushkës së
bashkëbisedimit me mesazhe në celular midis dy motrave në fund të kësaj

përvoje të të mësuarit. Kërkojuni atyre ta lexojnë skenarin dhe të diskutojnë për
pyetjet e shkruara në tabelë.

Pasi studentët t’i kenë diskutuar përgjigjet e tyre në dyshe, ftojini disa prej tyre t’ua
shpjegojnë klasës përgjigjet e tyre. Jepni dëshminë tuaj se Ati Qiellor i do
përsosurisht të gjithë fëmijët e Tij dhe se të gjithë jemi njësoj para Tij. Ftojini
studentët të përpiqen t’i shohin të tjerët në mënyrën si i sheh Ati Qiellor.

Përsëritja e Zotërimit Doktrinor
Veprimtaria e mëposhtme mund t’i ndihmojë studentët t’i shqyrtojnë të gjitha
fragmentet e zotërimit doktrinor që ata kanë mësuar gjatë kursit të seminarit për
studimin e Librit të Mormonit.

Shkruajini në tabelë fragmentet e zotërimit doktrinor nga Libri i Mormonit që i
keni studiuar tashmë. Jepuni studentëve 5 deri në 7 minuta kohë për të përgatitur
një mendim të shkurtër për shkrimin e shenjtë që mund t’ia tregojnë klasës duke
përdorur njërin nga ato fragmente të zotërimit doktrinor. Kërkojuni atyre të bëjnë
sa vijon ndërsa tregojnë mendimet e tyre lidhur me shkrimet e shenjta:

1. Ta lexojnë fragmentin e zotërimit doktrinor që ata zgjodhën.

2. Ta shpjegojnë mënyrën se si fragmenti i shkrimit të shenjtë na e mëson ose e
përkrah thënien e doktrinës te Dokumenti Bazë i Zotërimit Doktrinor.

3. Të shpjegojnë se çfarë kuptimi ka doktrina për ta.

4. Të tregojnë se përse ata mendojnë se doktrina është e rëndësishme që të
kuptohet nga rinia.

5. Ta shprehin bindjen ose dëshminë e tyre për atë doktrinë.

Gjatë javës së ardhshme, ftojini disa studentë t’i tregojnë klasës mendimet e tyre
lidhur me shkrimet e shenjta si pjesë e takimit shpirtëror ose në fillim apo në fund
të orës mësimore, si ta lejojë koha.
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