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HYRJE

QËLLIMI

Ky kurs udhëzimi është hartuar për të ndihmuar anëtarët e Kishës së
Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme të përgatiten për
të marrë rekomandimet e tempullit dhe për të frekuentuar tempullin.
Anëtarët të cilët e kanë frekuentuar më parë tempullin, gjithashtu
mund të marrin mësime për të mësuar më shumë rreth tempullit.

PJESËMARRËSIT

Pjesëmarrësit në këtë kurs duhet të dëshirojnë të shkojnë në tempull
dhe të jenë të denjë për një rekomandim tempulli. Në qoftë se akoma
nuk e kanë marrë një rekomandim, ata duhet të përgatiten për ta ma-
rrë atë.

Në qoftë se pjesëmarrësit nuk kanë bërë akoma një kurs të Shkollës
së të Dielës që diskuton manualin Parimet e Ungjillit, rekomandohet,
por nuk kërkohet, që ata ta bëjnë këtë përpara se të bëjnë këtë kurs.
Përpara se të bëjnë këtë kurs, ata duhet të kenë një kuptim të arsye-
shëm të doktrinave dhe parimeve bazë të ungjillit dhe një gatishmëri
për t’iu bindur urdhërimeve të Perëndisë, të tilla si ligji i dëlirësisë,
mbajtja e ditës së Shabatit të shenjtë, Fjala e Urtësisë dhe ligji i së
dhjetës. Denjësia dhe përpjekja për drejtësi personale janë të nevoj-
shme për pjesëmarrjen në ordinancat e tempullit.

Nën drejtimin e peshkopit ose të presidentit të degës, këshilli i lagjes
ose degës, mund të diskutojnë mënyrat për ta përdorur kursin si pjesë
të përpjekjeve të tyre për të forcuar familjet dhe për të ndihmuar me-
shkujt të përgatiten për të marrë Priftërinë Melkizedeke.

Çdo pjesëmarrës duhet të marrë një ftesë personale për të ndjekur ku-
rsin nga peshkopi, presidenti i degës ose një udhëheqës tjetër i Priftë-
risë Melkizedeke në lagje ose degë.

KOHA DHE VENDI

Klasat për këtë kurs mund të ndryshojnë në madhësi, por ato zako-
nisht duhet të zhvillohen në grupe të vogla në nivel lagjeje ose dege.
Mësimi mund të kryhet në shtëpinë e mbledhjes ose në një shtëpi.
Vendi, koha dhe shpeshtësia e udhëzimit duhet të jenë të përshtat-
shme për pjesëmarrësit dhe instruktorin.

Materiali është i ndarë në shtatë mësime. Megjithatë, në çdo mësim
instruktori duhet të harxhojë aq kohë sa kanë nevojë anëtarët e klasës.
Kjo mund të kërkojë më shumë se një periudhë kohe për çdo mësim.



MATERIALET E KLASËS

Çdo anëtar i klasës duhet të ketë kopje të shkrimeve të shenjta në
klasë. Çdo person duhet të ketë gjithashtu një kopje të broshurës Për-
gatitja për të Hyrë në Tempullin e Shenjtë (36793 101) që është material
shtesë i studentit për këtë kurs. Kësaj broshure i bëhen referime shu-
më shpesh gjatë gjithë mësimeve, dhe anëtarëve të klasës duhet t’u
kërkohet ta lexojnë atë gjatë javëve që paraqitet kursi.

INSTRUKTORËT

Individët ose çiftet e martuar mund të thirren për t’i dhënë mësim
këtij kursi. Instruktorët duhet të kenë dëshmi të fortë për ungjillin
dhe të jenë të ndjeshëm ndaj nxitjeve të Shpirtit. Ata duhet të jenë
anëtarë që kanë marrë indaumentin, të cilët kanë rekomandime të
kohëve të fundit të tempullit dhe që e kuptojnë rëndësinë dhe shenj-
tërinë e asaj që ndodh në tempull.

Kur është e mundur, instruktorët duhet të shoqërojnë pjesëmarrësit për
në tempull, kur pjesëmarrësit marrin ordinancat e tyre të tempullit.

SUGJERIME PËR INSTRUKTORËT

Përpara se anëtarët e Kishës të hyjnë në tempull, ata duhet të jenë
gati shpirtërisht. Si pjesë e kësaj përgatitjeje, ata duhet të kenë një ku-
ptim të mjaftueshëm të doktrinave në lidhje me planin e shpëtimit
dhe punën në tempull. Ju keni privilegjin të ndihmoni të tjerët në
këtë përgatitje, duke i drejtuar drejt njërës prej përvojave më të shenj-
ta të jetës së tyre. Jini të ndjeshëm ndaj nxitjeve të Shpirtit, kështu që
ju të mund të paraqisni materialin e mësimit në një mënyrë që është
më e mira për pjesëmarrësit. Kujtoni këshillën e Zotit: “Shpirti do t’ju
jepet me anë të lutjes së besimit, dhe në qoftë se ju nuk e merrni
Shpirtin, ju nuk mund të jepni mësim” (DeB 42:14).

Lexoni këtë manual nga fillimi në fund përpara mësimit të parë, kë-
shtu ju do të kuptoni se si përshtatet materiali së bashku. Përgatiteni
shumë më parë çdo mësim, kështu që ju do të kuptoni idetë dhe do
të jeni në gjendje t’i paraqisni mirë ato. Kur ju zhvilloni mësimet, si-
gurohuni që pjesëmarrësit të kuptojnë plotësisht idetë përpara se të
vazhdoni më tej. Mos nxitoni gjatë mësimeve. Jini të durueshëm dhe
i lejoni pjesëmarrësit të mendojnë për mesazhet dhe t’u përgjigjen
atyre.

Përpara çdo mësimi dhe në çdo kohë gjatë mësimeve, siguroni mu-
ndësi për anëtarët e klasës të bëjnë pyetje dhe të diskutojnë ide.
Ndihmojini ata të zbatojnë parimet që mësojnë në jetën e tyre. Për-
gjigjiuni pyetjeve duke përdorur shkrime të shenjta, mësimet e pro-
fetëve të ditëve të mëvonshme dhe udhëheqjen e Shpirtit të Zotit.

HYRJE
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Gjatë gjithë këtij kursi, kujtoni natyrën e shenjtë të ordinancave të
tempullit. Siç shpjegohet në thënien e mëposhtme, disa aspekte të
punës në tempull nuk duhet të diskutohen jashtë tempullit:

“Ne nuk i diskutojmë ordinancat e tempullit jashtë tempujve. Asnjëherë
nuk ka qenë qëllim që njohuria e këtyre ceremonive të tempullit duhet
të kufizohet në një numër të përzgjedhur personash, të cilët do të jenë
të detyruar të sigurohen që të tjerët kurrë nuk do të mësojnë për to. 
Në fakt është shumë e kundërt. Me përpjekje të madhe ne nxisim çdo
shpirt të kualifikohet dhe të përgatitet për përvojën e tempullit. . .

Ordinancat dhe ceremonitë e tempullit janë të thjeshta. Ato janë
shumë të bukura. Ato janë të shenjta. Ato mbahen konfidenciale që
të mos jepen tek ata të cilët nuk janë të përgatitur” (Përgatitja për të
Hyrë në Tempullin e Shenjtë, 2).

Punoni për të forcuar dëshminë tuaj të tempullit dhe dëshmojini
shpesh klasës suaj rreth të vërtetës së parimeve që ju mësoni. Gjitha-
shtu, siguroni mundësi për anëtarët e klasës të japin dëshmitë e tyre
kur është e përshtatshme.

Gjithmonë kujtoni rëndësinë jetësore të punës në tempull. Plaku
Boid K. Paker tha: “Ordinancat dhe besëlidhjet bëhen letrat tona kre-
denciale për t’u pranuar në praninë e Tij. Marrja e tyre me denjësi
është një kërkesë e kohës së jetës; mbajtja e tyre pas kësaj është sfida
e vdekshmërisë” (në Conference Report, prill 1987, f. 27; ose Ensign,
maj 1987, f. 24).

HYRJE
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TEMPULLI MËSON RRETH PLANIT
TË MADH TË SHPËTIMIT1
OBJEKTIVI

Të ndihmojë anëtarët e klasës të kuptojnë se plani i shpëtimit mëso-
het në tempull.

PËRGATITJA

1. Përpara se të fillojë ora e mësimit, përgatisni një ilustrim në dërrasë
ose një poster të një diagrame jo të plotë që tregon planin e shpëti-
mit (shih faqe 3). (Ju mund të doni të bëni një diagramë jo të plotë,
të ngjashme, në një copë letër, për secilin anëtar të klasës për ta
plotësuar gjatë diskutimit në klasë.)

2. Sigurohuni që secili anëtar i klasës të ketë një kopje të shkrimeve
të shenjta. Gjithashtu gjeni një kopje të broshurës Përgatitja për të
Hyrë në Tempullin e Shenjtë për çdo anëtar të klasës. Këto duhet të
porositen si pjesë e materialeve të klasës.

3. Ju mund të doni të caktoni disa anëtarë të klasës për t’ju ndihmuar
me pjesën e dytë të mësimit. Ju mund t’ia jepni referencat e shkri-
meve të shenjta të përmendura nën secilën pjesë të planit të shpë-
timit (jeta para lindjes, Rënia, etj) një anëtari të klasës dhe t’i
kërkoni atij ose asaj të vijë në klasë i përgatitur për të përmbledhur
çfarë na mësojnë shkrimet e shenjta rreth planit të shpëtimit.

4. Në qoftë se është në dispozicion videokaseta Faza 1 video (56779
101), ju mund të doni të shfaqni “Kërkimi i Njeriut për Lumturi,”
një segment prej 13-minutash.

PËRGATITJA E MËSIMIT

TEMPULLI ËSHTË NJË SHKOLLË SHPIRTËRORE

Ftoni dikë të japë një lutje të hapjes.

Shpjegoni se shkrimet e shenjta do të përdoren në çdo mësim. I nxisni
anëtarët e klasës të sjellin shkrimet e shenjta në çdo orë mësimi.

Shpërndani kopje të broshurës Përgatitja për të Hyrë në Tempullin 
e Shenjtë për çdo anëtar të klasës. Shpjegoni se ky është materiali
shtesë për studentët e kursit. Materiali nga broshura do të diskutohet
gjatë gjithë mësimeve dhe secili anëtar i klasës duhet të lexojë bro-
shurën gjatë javëve që zhvillohet kursi.

“Dhe kjo është jeta
e përjetshme, të të
njohin ty, të vetmin
Perëndi të vërtetë,
dhe Jezu Krishtin 
që ti ke dërguar”
(Gjoni 17:3).
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Filloni mësimin duke shpjeguar se tempulli është një shkollë shpirtë-
rore që na ndihmon të mësojmë më shumë rreth qëllimit të jetës dhe
planit të shpëtimit.

I bëni anëtarët e klasës të lexojnë citimet e mëposhtme, të cilat shpje-
gojnë një pjesë të asaj që mësojmë në tempull:

Presidenti Gordon B. Hinklli tha se tempulli “bëhet një shkollë e
udhëzimit në gjërat e mira dhe të shenjta të Perëndisë. Këtu ne kemi
nënvizuar planin e një Ati të dashur për bijtë dhe bijat e Tij të të gji-
thë brezave. Këtu ne kemi të skicuar përpara nesh odisenë e udhëti-
mit të përjetshëm të njeriut nga jeta para lindjes, gjatë kësaj jete deri
përtej kësaj jete. Të vërteta të mëdha themelore dhe bazë mësohen
me mjaft qartësi dhe thjeshtësi brenda të të kuptuarit të të gjithëve
që dëgjojnë” (“The Salt Lake Temple,” Ensign, mars 1993, 5-6).

Presidenti Brigam Jang mësoi se ordinanca e tempullit që quhet in-
daument, na jep ne udhëzimin e nevojshëm për jetën e përjetshme:
“Indaumenti juaj është për të marrë të gjitha ato ordinanca në shtë-
pinë e Zotit, që janë të nevojshme për ju, pasi të jeni larguar nga kjo
jetë, për t’ju bërë të aftë të ktheheni te prania e Atit” (Discourses of
Brigham Young, përzgj, Xhon A. Widtsoe [1954], f. 416).

I bëni anëtarët e klasës të lexojnë Gjoni 17:3.

• Çfarë mëson ky shkrim i shenjtë rreth llojit më të rëndësishëm të
diturisë që mund të fitojmë?

Shpjegoni se në tempull, ne mësojmë më shumë rreth Atit Qiellor dhe
Jezu Krishtit dhe jemi në gjendje të rritemi më pranë Tyre. Ne mësoj-
më rreth planit të Tyre për ne, të cilit i referohen shkrimet e shenjta
me tituj të ndryshëm si plani i shëlbimit ose plani i shpëtimit.

• Çfarë ju ka ndihmuar të mësoni rreth planit të shpëtimit deri tani
në jetën tuaj?

• Si e ka ndihmuar jetën tuaj të kuptuarit e planit të shpëtimit?

NË TEMPULL NE NA MËSOHET PLANI I SHPËTIMIT

Shpjegoni se si pjesë e indaumentit të tempullit, mësohet plani i
shpëtimit. Ky seksion i mësimit do të ndihmojë anëtarët e klasës të
përgatiten të kuptojnë këto mësime në tempull.

Referojuni ilustrimit jo të plotë në dërrasë dhe rishikoni informacio-
nin e mëposhtëm, duke përdorur shkrimet e shenjta për të ndihmuar
anëtarët e klasës të kuptojnë idetë. Ndërkohë që diskutohen shkrimet
e shenjta, i shkruani ato në rreshtin e duhur në tabelë (shih tabelën e
plotësuar në faqen 5). Në qoftë se anëtarët e klasës kanë kopjet e tyre
të tabelës, i bëni ata të shtojnë shkrimet e shenjta në tabelat e tyre.

“Dhe ne do t’i
provojmë me këtë,
për të parë nëse ata
do t’i bëjnë të gjitha
gjërat që Zoti,
Perëndia i tyre, do
t’i urdhërojë” (shih
Abrahami 3:25).
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Në qoftë se keni caktuar anëtarë të klasës për t’ju ndihmuar, u kërkoni
atyre të paraqesin informacionin mbi planin e shpëtimit. Shpjegoni se
ky diskutim do të përqendrohet në pyetjet që vijonë: Nga erdhëm ne?
Pse jemi këtu në tokë? Ku do të shkojmë pas kësaj jete?

Jeta para Lindjes

1. Ne jemi fëmijë shpirtërorë të Perëndisë, Atit tonë Qiellor dhe jetu-
am me Të përpara se të vinim në tokë (shih Romakëve 8:16-17).

2. Ati Qiellor thirri një këshill të madh në qiell (shih Abrahami 
3:22-23). Ai paraqiti një plan për zhvillimin dhe lumturinë tonë 
të përjetshme, i cili quhet plani i shpëtimit. Ne zgjodhëm të ndiq-
nim planin e Tij.

3. Në harmoni me planin, Jezu Krishti, Biri i Parëlindur i Atit Qiellor,
doli vullnetar për të qenë Shpëtimtari ynë (shih Moisiu 4:2;
Abrahami 3:27).

4. Luçiferi, një tjetër bir i Perëndisë, rebeloi kundër planit të Atit
Qiellor dhe u “përpoq të shkatërrojë zgjedhjen e lirë të njeriut.”
Ai dhe pasuesit e tij u flakën nga qielli dhe iu mohuan privilegjet
e marrjes së një trupi fizik dhe që të provonin vdekshmërinë.
Gjatë kohëve, Satani, siç thirret tani Luçiferi, është përpjekur ta
bëjë gjithë njerëzimin të mjeruar siç është ai vetë, duke i tunduar
ata të jenë të liq (shih Moisiu 4:1, 3-4; 2 Nefi 2:17-18).

Rënia

1. Adami dhe Eva u zgjodhën të ishin fëmijët e parë të Atit Qiellor që
erdhën në tokë dhe u vendosën në Kopshtin e Edenit. Në atë kohë,
trupat e tyre nuk ishin të vdekshëm (shih Moisiu 3:7-8, 21-23).

2. Adami dhe Eva zgjodhën të hanin frutin që Perëndia ua kishte
ndaluar ta hanin. Si rrjedhim, ata u ndanë nga prania e Perëndisë.
Kjo ndarje quhet vdekje shpirtërore. Ata u bënë të vdekshëm, që

 

 

JETA PARA LINDJES
RËNIA

JETA E VDEKSHME

NGA VDEKJA
NË RINGJALLJE

MBRETËRITË E LAVDISË
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do të thotë se trupat e tyre fizikë në fakt do të vdisnin. Ata gjitha-
shtu u bënë të aftë të kishin fëmijë. Kthimi në të vdekshëm quhet
Rënie (shih 2 Nefi 2:19-25; DeB 29:40-41).

Jeta e Vdekshme

1. Të gjithë ata të cilët zgjedhin në jetën para lindjes të ndjekin pla-
nin e Atit Qiellor, fitojnë një trup fizik duke u lindur në këtë tokë.
Gjatë jetës sonë të vdekshme, ne testohemi për të parë nëse jemi të
gatshëm të jetojmë me anë të besimit dhe duke iu bindur urdhëri-
meve të Atit Qiellor, kur ne nuk jemi në praninë e Tij fizike (shih
Alma 34:32; Abrahami 3:24-26).

2. Në vdekshmëri, çdo person është i lirë të zgjedhë nëse ai ose ajo do
të ndjekin Perëndinë ose do të ndjekin Satanin (shih 2 Nefi 2:27).

Vdekja dhe Ringjallja

1. Kur vdesim, shpirtrat tanë shkojnë në botën e shpirtrave dhe tru-
pat tanë mbeten në tokë. Kjo periudhë e ndarjes vazhdon deri në
kohën e ringjalljes sonë. Shpirtrat e të drejtëve merren në një gje-
ndje paqeje dhe lumturie, që quhet parajsë. Shpirtrat e të ligjve ve-
ndosen në një gjendje të errësirës, që ndonjëherë referohet si burg
(shih Alma 40:9-14; shih gjithashtu 1 Pjetri 3:19).

2. Shlyerja dhe Ringjallja e Jezu Krishtit sigurojnë mënyrën për të gji-
thë njerëzimin të kapërcejë vdekjen fizike duke u ringjallur.
Ringjallje do të thotë se si shpirtrat dhe trupat tanë të përkryer do
të ribashkohen për përjetësinë (shih 1 Korintasve 15:22; 2 Nefi
9:10-13; Alma 11:42-44).

3. Shlyerja e Jezu Krishtit siguron gjithashtu për ne rrugën që të
falemi dhe pastrohemi nga mëkati, kështu që ne të banojmë në
praninë e Perëndisë. Shpëtimtari vuajti për mëkatet e të gjithë
njerëzimit në Kopshtin e Gjetsemanit dhe në kryq. Si rezultat i
Shlyerjes së Tij, ne mund të pendohemi për mëkatet tona dhe 
të marrim faljen. Kur ne e jetojmë ungjillin, ne kualifikohemi 
për të marrë dhuratën e jetës së përjetshme dhe të bëhemi si Ai
(shih Mosia 3:5-12).

Mbretëritë e Lavdisë

Në kohën e Ringjalljes, çdo person do të caktohet në një mbretëri të
lavdisë. Ata që janë të drejtë do të trashëgojnë gëzim dhe bekime më
të mëdha se sa ata që nuk u binden urdhërimeve të Perëndisë (shih
1 Korintasve 15:35, 40-42).

1. Mbretëria telestiale është për ata që nuk e marrin ungjillin e Jezu
Krishtit, ose dëshminë e Jezusit, ose profetët e Perëndisë dhe ata që
jetojnë jetë të mëkatshme (shih DeB 76:81-88, 98-103).

“Ne besojmë se
nëpërmjet Shlyerjes
së Krishtit, i gjithë
njerëzimi mund 
të shpëtohet, me
anë të bindjes 
ndaj ligjeve dhe 
ordinancave të
Ungjillit” (Nenet 
e Besimit 1:3).
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2. Mbretëria terrestiale është për njerëzit e ndershëm të tokës, të cilët
mashtrohen dhe për ata që nuk janë të qëndrueshëm në dëshminë
e Jezu Krishtit (shih DeB 76:71-79).

3. Lavdia çelestiale rezervohet për ata të cilët iu binden urdhërimeve
dhe marrin ordinancat, kapërcejnë të gjitha gjërat me anë të
besimit në Jezu Krisht dhe bëhen të pastër në zemër (shih DeB
76:50-70).

U kërkoni anëtarëve të klasës t’u përgjigjen pyetjeve të mëposhtme:

• Çfarë mësuat ju rreth planit të shpëtimit që ju nuk e dinit më parë?

• Si ndiheni kur mendoni rreth rolit të Jezu Krishtit në këtë plan të
madh?

• Si mund t’i tregojmë Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit se jemi mirënjo-
hës për planin e Tyre?

Për të theksuar rëndësinë e madhe të Shlyerjes së Shpëtimtarit në pla-
nin e shpëtimit, shkruani nenin e tretë të besimit poshtë tabelës së
plotësuar siç tregohet.

KONKLUZION

Theksoni se tempulli na pajis me njohuri rreth këtij plani, njohuri që
sjell bekime të mëdha në jetën tonë. Jepni dëshminë tuaj rreth beki-
meve që ju keni marrë ngaqë ju kuptoni planin e shpëtimit dhe jeto-
ni parimet e ungjillit.

Ju mund të doni të përfundoni duke shfaqur videon “Kërkimi i
Njeriut për Lumturi.”

Ftoni dikë të japë një lutje të mbylljes.

 

 

JETA PARA LINDJES
RËNIA

JETA E VDEKSHME

NGA VDEKJA
NË RINGJALLJE

MBRETËRITË E LAVDISË

Romakëve 8:16-17

Abrahami 3:22-23, 27

Moisiu 4:1-4

2 Nefi 2:17-18

Moisiu 3:7-8, 21-23

2 Nefi 2:19-25

DeB 29:40-41

Alma 34:32

Abrahami 3:24-26

2 Nefi 2:27

Alma 40:9-14

1 Pjetri 3:19

1 Korintasve 15:22

2 Nefi 9:10-13

Alma 11:42-44

Mosia 3:5-12

1 Korintasve 15:35, 40-42

DeB 76:81-88, 98-103

DeB 76:71-79

DeB 76:50-70

“Ne besojmë se nëpërmjet Shlyerjes së Krishtit, i gjithë njerëzimi mund të shpëtohet, 
me anë të bindjes ndaj ligjeve dhe ordinancave të Ungjillit” (Nenet e Besimit 1:3).
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NE DUHET TË JEMI TË DENJË
PËR TË HYRË NË TEMPULL

OBJEKTIVI

Të ndihmojë anëtarët e klasës të kuptojnë se ata duhet të jenë të denjë
për të hyrë në tempull.

PËRGATITJA

1. Që më parë për këtë mësim, ftoni peshkopin ose presidentin e degës
të paraqesë informacion rreth procesit të marrjes së një rekomandi-
mi tempulli. Materiali i sugjeruar për këtë paraqitje gjendet në faqet
10-11 në seksionin “Procesi i Marrjes së një Rekomandimi Tempulli
është një Bekim.” Në qoftë se peshkopi nuk është në dispozicion,
kërkojini njërit prej këshilltarëve të tij të bëjë paraqitjen.

2. Shkruani citimin e mëposhtëm në dërrasë ose në një poster: “Unë i
ftoj të gjithë anëtarët e Kishës të jetojnë gjithnjë e me më shumë
vëmendje ndaj jetës dhe shembullit të Zotit Jezu Krisht” (Presidenti
Howard W. Hunter, në Conference Report, tetor 1994, 7; ose
Ensign, nëntor 1994, 8).

PËRGATITJA E MËSIMIT

Ftoni dikë të japë një lutje të hapjes.

I pyesni anëtarët e klasës nëse kanë ndonjë pyetje. Harxhoni kohën e
duhur për t’iu përgjigjur pyetjeve sa më mirë që të mundeni dhe siç
udhëhiqeni nga Shpirti i Zotit. Kujtoni se disa aspekte të punës në
tempull nuk duhet të diskutohen jashtë tempullit.

Shpjegoni se ata që hyjnë në tempull, duhet të tregojnë besimin e
tyre në Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin duke jetuar ungjillin dhe duke
mbajtur urdhërimet. Ata duhet të jenë moralisht të pastër, të paguaj-
në të dhjetën e plotë, t’i binden Fjalës së Urtësisë, të mbajnë ditën 
e Shabatit të shenjtë dhe të përpiqen për të jetuar me drejtësi në të
gjitha mënyrat. Ata gjithashtu duhet të intervistohen nga peshkopi
ose presidenti i degës dhe presidenti i kunjit ose misionit dhe të gje-
nden të denjë për të marrë një rekomandim tempulli. Ky mësim do
të shqyrtojë disa nga parimet dhe urdhërimet e ungjillit që anëtarët e
klasës duhet të jetojnë, në mënyrë që të jenë të denjë për të ndjekur
tempullin.

“Do të ishte dëshira
më e madhe e zem-
rës sime, që çdo
anëtar i Kishës të
ishte i denjë për 
në tempull. Unë do
të shpresoja që çdo
anëtar i rritur do të
ishte i denjë—dhe
do të mbante—një
rekomandim tem-
pulli të kohës së
fundit” (Presidenti
Howard W. Hunter).
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PASTËRTIA MORALE

Shpjegoni se Zoti dhe profetët e Tij në mënyrë të përsëritur na kanë
mësuar rëndësinë e madhe të të qenit të pastër moralisht. Presidenti
Gordon B. Hinklli na mësoi: “Ne besojmë në dëlirësinë para martesës
dhe besnikëri të plotë pas martesës. Kjo e përmbledh këtë. Kjo është
rruga drejt lumturisë gjatë jetës. Kjo është mënyra drejt kënaqësisë.
Kjo sjell paqe në zemër dhe paqe në shtëpi” (në Conference Report,
tetor 1996, f. 68; ose Ensign, nëntor 1996, f. 49).

Lexoni së bashku shkrimet e shenjta të mëposhtme:

Doktrina e Besëlidhje 42:22-24 (Zoti na ka urdhëruar të duam bashkë-
shortin (en) tonë dhe të mos kërkojmë dikë tjetër; Ai na ka urdhëruar
të mos bëjmë shkelje kurore.)

Doktrina e Besëlidhje 121:45 (Zoti na ka urdhëruar “virtyti duhet t’i
stolisë mendimet [tona] pa pushim.”)

1 Timoteut 4:12 (Ne duhet të jemi shembuj të pastërtisë.)

1 Nefi 10:21 (Asgjë e papastër nuk mund të banojë me Perëndinë.)

Nenet e Besimit 1:13 (Ne besojmë në të qenit të dëlirë dhe të virtyt-
shëm.)

• Si mendoni ju, pse Zoti vë kaq shumë theks në pastërtinë morale?

• Cilat janë disa nga rezultatet e imoralitetit që ne mund të shohim
në botën përreth nesh? Cilat janë disa nga bekimet e të jetuarit të një
jete moralisht të pastër?

Drejtoni vëmendjen e anëtarëve të klasës në citimin që ju keni shkru-
ar në dërrasë ose në poster (shih seksionin “Përgatitja” në këtë më-
sim).

• Si mund të na ndihmojë kjo këshillë ne dhe fëmijët tanë, për t’iu
rezistuar tundimeve të botës dhe për të jetuar një jetë moralisht të
pastër?

E DHJETA

I kërkoni anëtarëve të klasës të lexojnë Doktrina e Besëlidhje 119:4.

Shpjegoni se Presidencia e Parë ka dhënë shpjegimin e mëposhtëm 
të një të dhjete të duhur: “Thënia më e thjeshtë që dimë është thënia
e Zotit vetë, fjalë për fjalë, që anëtarët e Kishës duhet të paguajnë ‘një
të dhjetën e të gjitha interesave të tyre vjetore,’ që është kuptuar se
do të thotë e ardhur” (Letër e Presidencisë së Parë, 19 mars 1970).
Fondet e së dhjetës përdoren për të ndërtuar shtëpi mbledhjeje dhe
tempuj, për të mbështetur punën misionare dhe për të ndërtuar
mbretërinë e Perëndisë në tokë.

NE DUHET TË JEMI TË DENJË PËR TË HYRË NË TEMPULL
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Ndani thënien e mëposhtme nga Presidenti Xheims E. Faust:

“E dhjeta është një parim që është themelor për lumturinë dhe mirë-
qenien personale të anëtarëve të Kishës mbarëbotërore, si për të pasu-
rit dhe për të varfërit. E dhjeta është një parim i sakrificës dhe një
çelës për të hapur dritaret e qiellit . . . Anëtarët e Kishës që nuk pagu-
ajnë të dhjetën, nuk e humbin anëtarësinë e tyre; ata vetëm humbin
bekimet” (në Conference Report, tetor 1998, 73-74; ose Ensign, në-
ntor 1998, 58-59).

Rishikoni me anëtarët e klasës shkrimet e shenjta të mëposhtme:

Levitiku 27:30 (E dhjeta është e Zotit; ajo është e shenjtë për Zotin.)

Malakia 3:8-11 (Ne e vjedhim Perëndinë kur i mbajmë të dhjetat tona;
Perëndia do t’i bekojë shumë ata që paguajnë të dhjetën.)

• Çfarë bekimesh keni marrë sepse keni paguar të dhjetën?

• Përse ne e vjedhim Perëndinë kur nuk e japim të dhjetën? (Shih
DeB 104:14.)

Shpjegoni se çdo vit anëtarëve u kërkohet të takohen me peshkopin
ose presidentin e degës së tyre në dhënien llogari për të dhjetën dhe 
t’i deklarojnë atij nëse ata paguajnë të dhjetë të plotë. Ky takim është
një mundësi për anëtarët për të vlerësuar se sa mirë ata po e plotësojnë
këtë urdhërim të rëndësishëm.

FJALA E URTËSISË

Shpjegoni se përpara se të mund të hyjmë në tempull, Zoti pret që 
ne të çlirohemi nga zakonet që e bëjnë jetën tonë të papastër dhe të
pashëndetshme, si shpirtërisht ashtu dhe fizikisht.

Lexoni pjesë ose të gjitha shkrimet e shenjta të mëposhtme:

1 Korintasve 3:16-17 (Trupat tanë janë tempujt e Perëndisë dhe nuk
duhet të prishen.)

Doktrina e Besëlidhje 89 (Kjo zbulesë njihet si Fjala e Urtësisë. Vargjet
1-9 diskutojnë gjërat që duhet të mos i marrim në trupat tanë; vargjet
10-17 diskutojnë gjërat që janë të mira për trupat tanë; vargjet 18-21
përshkruajnë premtimet e Zotit për ata që mbajnë urdhërimet e Tij.)

• Çfarë gjërash në botë sot na ndikojnë për të thyer urdhërimet që
na janë dhënë në Fjalën e Urtësisë?

• Si mund të ndihmojmë veten dhe fëmijët tanë të mbajnë ligjet e
shëndetit të Zotit?

U kërkoni anëtarëve të klasës të lexojnë Doktrina e Besëlidhje 29:34.

MËSIMI 2
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• Në çfarë mënyrash mendoni ju, se bindja ndaj Fjalës së Urtësisë
mund të na bekojë ne, si shpirtërisht ashtu dhe fizikisht?

• Cilat janë disa nga “thesaret e mëdha të diturisë” (DeB 89:19) që
mund të marrim duke mbajtur këto urdhërime?

Ndani thënien e mëposhtme nga Presidenti Boid K. Paker:

“Çfarë ju mësoni shpirtërisht varet në një farë shkalle, se si ju e trajto-
ni trupin tuaj. Kjo është pse Fjala e Urtësisë është kaq e rëndësishme.

“Substancat e ndaluara nga kjo zbulesë—çaj, kafe, liker, duhan—ndër-
hyjnë në ndjenjat delikate të komunikimit shpirtëror, po ashtu si dhe
drogat e tjera.

“Mos e injoroni Fjalën e Urtësisë, sepse ajo mund t’ju kushtojë ‘the-
saret e mëdha të dijes, madje thesare të fshehura’ të premtuara për
ata që e mbajnë atë. Dhe shëndeti i mirë është një bekim shtesë” (në
Conference Report, tetor 1994, f. 78; ose Ensign, nëntor 1994, f. 61).

DITA E SHABATIT

Lexoni së bashku Eksodi 20:8-11.

Shpjegoni se njerëzit e Zotit gjithmonë janë urdhëruar të mbajnë di-
tën e Shabatit të shenjtë. Zoti ka premtuar bekime të mëdha për ata
që e bëjnë këtë.

U kërkoni anëtarëve të klasës të lexojnë Doktrina e Besëlidhje 59:9-13.

• Cilat janë arsyet qendrore që janë dhënë nga Zoti për mbajtjen e
ditës së Shabatit të shenjtë?

• Në çfarë mënyrash Doktrina e Besëlidhje 59:9-13 mund të udhëhe-
që mbajtjen tonë të ditës së Shabatit?

• Cilat janë disa nga bekimet e premtuara atyre që mbajnë ashtu si
duhet Shabatin?

Si pjesë e këtij diskutimi, ndani parimet e mëposhtme, të mësuara
nga Plaku Xheims E. Faust:

“Përse na ka kërkuar Perëndia të nderojmë ditën e Shabatit? Arsyet
mendoj unë, janë të paktën tre. E para ka të bëjë me nevojat fizike
për pushim dhe për rinovim . . .

Arsyeja e dytë është, sipas opinionit tim, e një rëndësie më të madhe.
Ka të bëjë me nevojën për rigjenerimin dhe forcimin e qenies sonë
shpirtërore . . .

Arsyeja e tretë mund të jetë më e rëndësishmja nga të treja. Ka të bëjë
me bindjen ndaj urdhërimeve si një shprehje e dashurisë sonë për
Perëndinë. Të bekuar janë ata që nuk kanë nevojë për arsye tjetër
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përveç dashurisë së tyre për Shpëtimtarin që të mbajnë urdhërimet 
e tij“ (në Conference Report, tetor 1991, 46-47; ose Ensign, nëntor
1991, f. 35).

• Cilat janë disa bekime që kanë ardhur në jetën tuaj sepse keni
mbajtur ditën e Shabatit të shenjtë?

U kërkoni anëtarëve të klasës të zotohen për të jetuar sipas urdhëri-
meve të diskutuara sot: mbjatjen e pastërtisë morale, të dhjetën,
Fjalën e Urtësisë dhe ditën e Shabatit. Kështu ata do të jenë të për-
gatitur më mirë për të frekuentuar tempullin dhe do t’i marrin beki-
met e Zotit më me bollëk.

PROÇESI I MARRJES SË NJË REKOMANDIMI TEMPULLI ËSHTË NJË BEKIM

Shpjegoni se, përpara se anëtarët të mund të shkojnë në tempull, ata
duhet të gjenden secili i denjë për të marrë një rekomandim tempulli.
Siç shpjegohet në thënien e mëposhtme, proçesi i marrjes së këtij re-
komandimi mund të bekojë jetën e çdo njeriu:

“Peshkopi ka përgjegjësi në bërjen e pyetjeve për denjësinë tonë pe-
rsonale. Kjo intervistë është e një rëndësie të madhe për ju si një anë-
tar i Kishës, sepse është një rast për të eksploruar, me një shërbëtor 
të shuguruar të Zotit, modelin e jetës suaj. Në qoftë se diçka është
gabim në jetën tuaj, peshkopi do të jetë në gjendje t’ju ndihmojë 
ta rregulloni atë. Përmes kësaj proçedure, ndërsa këshilloheni me gjy-
katësin e përbashkët në Izrael, ju mund të deklaroni ose mund të ndi-
hmoheni për të ngritur denjësinë tuaj për të hyrë në tempull me
miratimin e Zotit” (Përgatitja për të Hyrë në Tempullin e Shenjtë, 3).

Shpjegoni se peshkopi ose presidenti i degës dhe presidenti i kunjit
ose misionit i intervistojnë të gjithë ata që kërkojnë një rekomandim
tempulli për herë të parë dhe ata që planifikojnë të martohen në
tempull. Këshilltarët e peshkopit dhe presidencia e kunjit mund të
intervistojnë ata që kërkojnë rinovim të rekomandimeve të tyre të
tempullit.

Në këtë kohë, i kërkoni peshkopit ose presidentit të degës, ose njërit
prej këshilltarëve në këshillin e peshkopit, të bëjë paraqitjen e tij
rreth rekomandimeve të tempullit. Ai nuk duhet të lexojë pyetjet ko-
nkrete të intervistës në grup, por ai mund të paraqesë ide rreth 
asaj që anëtarët e klasës mund të presin kur intervistohen për një 
rekomandim tempulli. Thëniet e mëposhtme mund të përdoren si
udhëzues:

Anëtarët që kërkojnë një rekomandim tempulli duhet të kenë dëshmi
për Atin Qiellor, për Zotin Jezu Krisht dhe për Frymën e Shenjtë. Ata
duhet të mbështesin profetin e Zotit, Autoritetet e tjera të Përgjith-
shme dhe udhëheqësit e tyre lokalë të Kishës. Ata nuk duhet të si-

“Unë . . . i ftoj anë-
tarët e Kishës të
ndërtojnë tempullin
e Zotit si simbolin
më të madh të anë-
tarësisë së tyre dhe
kompletin më të
madh për besëlidhjet
e tyre më të shenjta”
(Presidenti Howard
W. Hunter). 
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mpatizojnë ose të bashkohen me grupe ose individë që e kanë brakti-
sur Kishën dhe mësimet ose praktikat e të cilëve janë në kundërshtim
me ungjillin.

Ata që kërkojnë rekomandime duhet të ndjekin me besnikëri mble-
dhjet e sakramentit, mbledhjet e priftërisë dhe mbledhje të tjera të
Kishës. Ata duhet të jenë të ndërgjegjshëm për kryerjen e thirrjeve të
tyre, të dhëna nga autoriteti i priftërisë. Ata duhet të përpiqen të
mbajnë të gjitha urdhërimet e Zotit, duke përfshirë pagimin e një 
të dhjete të plotë, duke qenë i ndershëm në fjalë dhe veprim dhe 
duke mos përdorur çaj, kafe, alkol, duhan dhe lëndë të tjera të dëm-
shme dhe që bëhen vese.

Ata duhet të jetojnë jetë të pastra dhe të virtytshme dhe duhet të jenë
të bindur ndaj ligjit të dëlirësisë të Zotit, i cili përjashton marrëdhëni-
et seksuale me ndonjë njeri tjetër përveç bashkëshortit (es) me të cilin
ata janë martuar ligjërisht. Ata duhet të jenë në harmoni me parimet e
ungjillit si në marrëdhëniet shpirtërore edhe në ato fizike me anëtarët
e tjerë të familjeve të tyre. Ata nuk duhet të përfshihen në një abuzim
shpirtëror, fizik, mendor ose emocional ndaj të tjerëve.

Ata duhet të jenë të gatshëm të rrëfejnë mëkatet e tyre dhe t’i brakti-
sin ato. Mëkatet serioze, të tilla si shkeljet morale, abuzimi me anëta-
rët e familjes, bashkimi me grupe ose praktika që kanë braktisur
besimin, ose dhunime serioze të ligjeve të tokës, duhet të rrëfehen 
te peshkopi ose presidenti i degës përpara intervistës për një rekoma-
ndim tempulli. Në qoftë se ndërgjegjja e një njeriu, që është Drita e
Krishtit dhënë të gjithë njerëzve, ngre një pyetje në mendjen e tij në-
se diçka duhet të diskutohet me peshkopin ose presidentin e degës,
kjo ndoshta duhet të diskutohet.

Ata që janë të divorcuar do të kenë nevojë të sqarojnë peshkopin 
ose presidentin e degës dhe presidentin e kunjit ose misionit përpara
marrjes së një rekomandimi tempulli. Ata duhet t’i përmbahen ma-
rrëveshjeve të dokumentit të divorcit, duke përfshirë të qenit në
rregull me bërjen e pagesave për mbështetje.

Anëtarët që kërkojnë një rekomandim tempulli duhet të intervisto-
hen nga një anëtar i presidencisë së kunjit ose nga presidenti i misio-
nit pasi të jetë intervistuar nga një anëtar i këshillit të peshkopit ose
presidenti i degës. Disa mund të mendojnë përse kjo është e nevoj-
shme. Kur kërkojmë një rekomandim tempulli, ne në të vërtetë kë-
rkojmë leje nga Zoti për të hyrë në tempull. Ne kemi privilegjin të
provojmë denjësinë tonë përpara dy dëshmitarëve që janë shërbëtorë
të autorizuar të Zotit. Është bekim për ne të pohojmë përpara shërbë-
torëve të Zotit denjësinë tonë për të hyrë në tempullin e shenjtë.

NE DUHET TË JEMI TË DENJË PËR TË HYRË NË TEMPULL
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KONKLUZION

Për të theksuar rëndësinë e të qenit të denjë për të frekuentuar tem-
pullin dhe për të mbajtur gjithmonë një rekomandim tempulli të 
kohës së fundit, rishikoni thënien e mëposhtme nga Presidenti
Hauard W. Hanter:

“Unë . . . i ftoj anëtarët e Kishës të ndërtojnë tempullin e Zotit si
simbolin më të madh të anëtarësisë së tyre dhe kompletin më të
madh për besëlidhjet e tyre më të shenjta. Do të ishte dëshira më e
madhe e zemrës sime, që çdo anëtar i Kishës të jetë i denjë për në
tempull. Unë do të shpresoja që çdo anëtar i rritur do të ishte i de-
një—dhe do të mbante—një rekomandim tempulli të kohës së fundit,
edhe pse largësia nga një tempull nuk e lejon ta përdorë atë menjëhe-
rë ose shpesh” (cituar nga Jay M. Todd, “President Howard W.
Hunter,” Ensign, korrik 1994, 5).

Jepni dëshminë tuaj për bekimet që kanë ardhur në jetën tuaj, kur ju
keni jetuar të denjë për të frekuentuar tempullin.

Ftoni dikë të japë një lutje të mbylljes.

MËSIMI 2

12



13

PUNA NË TEMPULL SJELL BEKIME
TË MËDHA NË JETËN TONË

OBJEKTIVI

Të ndihmojë anëtarët e klasës të kuptojnë se ata që ndjekin tempu-
llin me denjësi do të marrin bekime të mëdha nga Zoti.

PËRGATITJA

1. Shqyrtoni me kujdes shkrimet e shenjta të përdorura në këtë më-
sim, kështu që ju do të përgatiteni të udhëhiqni klasën në diskuti-
min rreth tyre.

2. Ju mund të doni të përgatisni anëtarët e klasës të këndojnë një
himn rreth punës në tempull, të tillë si: “Ne e Duam Shtëpinë
Tënde, O Perëndi”, ose rreth natyrës së përjetshme të së vërtetës, 
të tilla si “Oh Thuaj, Çfarë Është e Vërtetë?” (Hymns, no. 272).

3. Në qoftë se është në dispozicion Video Shtesë 2 e Mbrëmjes Familjare
të Shtëpisë (56736 101) ju mund të doni të shfaqni “Tempujt Janë
për Besëlidhje të Përjetshme,” një segment gjashtë minutësh.

PARAQITJA E MËSIMIT

Ftoni dikë të japë një lutje të hapjes.

I pyesni anëtarët e klasës nëse ata kanë ndonjë pyetje. Harxhoni ko-
hën e duhur për t’iu përgjigjur pyetjeve sa më mirë që të mundeni
dhe siç udhëhiqeni nga Shpirti i Zotit. Kujtoni se disa aspekte të pu-
nës në tempull nuk duhet të diskutohen jashtë tempullit.

PUNA NË TEMPULL KA EKZISTUAR QË NË KOHËT E LASHTA

Ju mund të doni të filloni duke kënduar së bashku një himn rreth
punës në tempull ose rreth natyrës së përjetshme të së vërtetës.

Shpjegoni se Zoti gjithmonë e ka urdhëruar popullin e Tij të ndërtojë
tempuj. Ai e ka zbuluar punën që duhet të bëhet në tempuj.

• Cilët tempuj dhe tabernakuj përmenden në shkrimet e shenjta?

I ftoni anëtarët e klasës të shqyrtojnë indekset e shkrimeve të shenjta
për të gjetur referenca në lidhje me tempujt dhe tabernakujt. Ju
mund të doni të bëni një listë të përgjigjeve të anëtarëve të klasës

“Dhe ne të kërko-
jmë, Atë i Shenjtë,
që shërbëtorët e tu
të mund të largohen
nga kjo shtëpi të ar-
matosur me fuqinë
tënde dhe që emri
yt të mund të jetë
mbi ta e lavdia jote
të jetë përreth tyre”
(DeB 109:22).
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në dërrasë. Ju gjithashtu mund të doni të lini anëtarët e klasës të
rishikojnë shkrimet e shenjta të mëposhtme:

Tabernakulli i Moisiut: Eksodi 40:1-2, 34-38

Tempulli i Solomonit: 2 Kronikasve 3:1-2; 5:1

Tempulli i Herodit: Mateu 21:12-15

Tempujt nefitë: 2 Nefi 5:16, Mosia 1:18; 3 Nefi 11:1

Shpjegoni se për shkak të braktisjes, të gjithë këta tempuj në fakt hu-
mbën qëllimet e tyre të vërteta dhe u shkatërruan. Puna në tempull
në plotësinë e saj është rivendosur në ditën tonë nëpërmjet Profetit
Jozef Smith, duke sjellë bekime të mëdha në jetën tonë.

Plaku Brus R. Mekonki tha: “Ngritja e frymëzuar dhe përdorimi i du-
hur i tempujve është një nga provat më të mëdha të hyjnisë së punës
së Zotit . . . Atje ku janë tempujt, me shpirtin e zbulesës duke pushu-
ar tek ata që administrojnë brenda tyre, atje do të gjenden njerëzit e
Zotit; atje ku këto nuk janë, Kisha, mbretëria dhe e vërteta e qiellit
nuk janë” (Mormon Doctrine, bot. 2 [1966], 781).

ATYRE QË FREKUENTOJNË TEMPULLIN ME DENJËSI U PREMTOHEN BEKIME
TË MËDHA

Tempulli, ose shtëpia e Zotit, është vendi ku ne shkojmë për t’u për-
gatitur për ekzaltimin në mbretërinë çelestiale. Atje ne mësojmë më
shumë rreth Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit. Ne bëjmë besëlidhje me 
Ta dhe Ata na premtojnë bekime të mrekullueshme.

Në Doktrina e Besëlidhje, Zoti ka përshkruar disa nga bekimet që u
vijnë atyre që frekuentojnë tempullin dhe jetojnë të denjë ndaj besë-
lidhjeve të bëra atje. Disa nga këto bekime përshkruhen në seksionin
109, që është lutja dhënë në përkushtimin e Tempullit të Kirtlandit.
Fjalët e kësaj lutjeje iu dhanë Jozef Smithit me anë të zbulesës.

Presidenti Hauard W. Hanter tha se kjo lutje “vazhdon të përgjigjet
mbi ne personalisht, mbi familjet tona dhe mbi ne si një popull për
shkak të fuqisë së priftërisë që Zoti na ka dhënë për ta përdorur në
tempujt e Tij të shenjtë” (“The Great Symbol of Our Membership,”
Ensign, tetor 1994, f. 4).

Presidenti Hauard W. Hanter pastaj citoi disa nga vargjet e seksionit
109. U kërkoni anëtarëve të klasës të lexojnë këto vargje: Doktrina e
Besëlidhje 109:10-12, 22-23, 59, 67, 72, 75. U kërkoni atyre të kërkoj-
në bekimet e përmendura nga Zoti.

Pas leximit, u kërkoni anëtarëve të klasës të bëjnë një listë të bekime-
ve që ata kanë gjetur. Shkruani komentet në dërrasë. Bekimet e për-
mendura mund të përfshijnë si vijon më poshtë:

MËSIMI 3
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1. Lavdia e Zotit do të jetë mbi njerëzit e Tij.

2. Shërbëtorët e Zotit do të largohen nga tempulli me fuqinë, emrin
dhe lavdinë e Zotit dhe engjëjt do të kenë përgjegjësi mbi ta.

3. Shërbëtorët e Zotit do të kenë të vërtetën e ungjillit nga tempulli
deri në fundet e tokës.

4. Kunjat do të organizohen kështu që të mund të mblidhet populli i
Zotit.

5. I gjithë Izraeli i shpërndarë do të mësojë të vërtetën dhe do të gë-
zohet.

6. Familjet e shenjtorëve dhe gjithë të sëmurët e të vuajturit e tyre do
të kujtohen përpara Zotit.

7. Mbretëria e Zotit do të mbushë gjithë tokën.

8. Shërbëtorët e Zotit një ditë do të mblidhen për të takuar Zotin dhe
do të jenë me Të përgjithmonë.

• Si ndiheni ju kur merrni parasysh këto bekime të mrekullueshme të
premtuara për ata që frekuentojnë tempullin me denjësi dhe nderoj-
në besëlidhjet e tyre?

Presidenti Hauard W. Hanter tha: “A ka patur ndonjëherë një popull
premtime kaq nxitëse dhe kaq të mrekullueshme! Nuk është çudi që
Zoti dëshiron që pasuesit e Tij të drejtohen drejt shembullit të Tij dhe
drejt tempujve të Tij” (Ensign, tetor 1994, f. 5).

Zoti gjithashtu bëri premtime lidhur me tempujt në Doktrina e
Besëlidhje 97. U kërkoni anëtarëve të klasës të lexojnë Doktrina e
Besëlidhje 97:15-21.

• Çfarë na mësojnë vargjet 15-17 rreth asaj se ç’duhet të bëjë populli
i Zotit për t’u kualifikuar për bekimet e Zotit në tempujt e Tij? (Të je-
në të pastër në zemër dhe të mos lejojnë asgjë të papastër të hyjë
në tempuj.)

Shpjegoni se ata që janë të pastër në zemër quhen Sion. Vargjet 15-21
na mësojnë se ne mund të ndihmojmë në ndërtimin e Sionit duke
frekuentuar me denjësi tempullin dhe duke u përpjekur të jemi të pa-
stër në zemër dhe të padëmtuar nga djalli.

• Cilat bekime u premtohen në këto vargje njerëzve të denjë për t’u
thirrur Sion?

Shpjegoni se në kohët e lashta ekzistonte një qytet i quajtur Sion. 
Ky qytet u ndërtua nga profeti Enok dhe populli e tij. Ai u mor në
qiell për shkak të drejtësisë së popullit të tij (shih DeB 38:4; Moisiu
7:18-21, 69).

“Po, dhe prania 
ime do të jetë 
[në shtëpinë time],
sepse unë do të 
hyj në të, dhe 
gjithë të kulluarit
në zemër që do të
hyjnë në të, do ta
shohin Perëndinë”
(DeB 97:16). 

PUNA NË TEMPULL SJELL BEKIME TË MËDHA NË JETËN TONË
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Sioni do të ekzistojë gjithashtu në ditët e mëvonshme. Në nenin e
dhjetë të besimit, Zoti premton se një qytet i quajtur Sion do të ndër-
tohet në kontinentin Amerikan. U kërkoni anëtarëve të klasës të le-
xojnë këtë nen të besimit. Shpjegoni se populli i shpërndarë i Izraelit
do të mblidhet në këtë qytet të madh (shih DeB 103:11-13).

Sot, anëtarët e Kishës këshillohen të bëhen të denjë për të frekuentu-
ar tempullin e shenjtë dhe për të ndërtuar Sionin atje ku ata jetojnë
në botë. Ne duhet t’i bëjmë shtëpitë tona si tempujt—vende të pa-
stërtisë, dashurisë dhe zbulesës personale.

• Çfarë mund të bëjmë për t’u bërë më të pastër në zemër?

• Në çfarë mënyrash na e vështirëson bota ndonjëherë të mbetemi të
pastër në zemër?

• Në çfarë mënyrash mund të ndihmoni familjen, degën ose lagjen
tuaj për t’u bërë të pastër në zemër?

Shpjegoni se ata që i bëjnë dhe mbajnë besëlidhjet e tempullit dhe
përpiqen gjatë gjithë jetës së tyre për t’u bërë të pastër në zemër, janë
ata që mund të ndihmojnë në ndërtimin e Sionit.

KONKLUZION

Jepni dëshminë se ata që ndjekin me denjësi tempullin, do të marrin
bekime të mëdha nga Zoti, duke përfshirë bekimet e të qenit një po-
pull i Sionit. Ne duhet të bëjmë gjithçka mundemi për t’u bërë të de-
një për këto bekime dhe për t’u bërë të pastër në zemër.

Ju mund të doni të shfaqni videon “Tempujt Janë për Besëlidhje të
Përjetshme.”

Ftoni dikë të japë lutjen e mbylljes.

MËSIMI 3
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MARRJA E ORDINANCAVE DHE
BESËLIDHJEVE TË TEMPULLIT

OBJEKTIVI

Të ndihmojë anëtarët e klasës të kuptojnë rëndësinë e ordinancave
dhe besëlidhjeve të tempullit.

PËRGATITJA

1. Në qoftë se është në dispozicion në zonën tuaj, ju mund të doni të
shfaqni videon Together Forever (Së Bashku Përgjithmonë) (53411).
Paraqitja zgjat afërsisht 27 minuta.

2. Ju mund të doni të përgatiteni për të bërë anëtarët e klasës të kën-
dojnë “Më Shumë Shenjtëri më Jep” (Hymns, no. 131).

PARAQITJA E MËSIMIT

Ftoni dikë të japë një lutje të hapjes.

I pyesni anëtarët e klasës nëse ata kanë ndonjë pyetje. Harxhoni ko-
hën e duhur për t’iu përgjigjur pyetjeve sa më mirë që të mundeni
dhe siç udhëhiqeni nga Shpirti i Zotit. Kujtoni se disa aspekte të pu-
nës në tempull nuk duhet të diskutohen jashtë tempullit.

NË TEMPULL NE MARRIM ORDINANCA DHE BËJMË BESËLIDHJE

Shpjegoni se në tempull ne marrim ordinancat që do të na bëjnë 
të aftë të kthehemi te prania e Perëndisë. Ne gjithashtu bëjmë besë-
lidhje për të jetuar ligjet e ungjillit. Materiali i mëposhtëm do të japë
informacion rreth ordinancave dhe besëlidhjeve në përgjithësi dhe
ordinancave dhe besëlidhjeve të tempullit në veçanti.

Ordinancat

Shpjegoni se një ordinancë është një ceremoni e shenjtë që ka një
domethënie dhe ndikim shpirtëror.

U kërkoni anëtarëve të klasës të thonë disa nga ordinancat e Kishës.
(Ata mund të përmendin vënien e emrit dhe bekimin e foshnjeve,
pagëzimin, konfirmimin, sakramentin, shugurimin e priftërisë dhe
ordinancat e tempullit.)

“Dhe pa ordinancat
e saj dhe pa au-
toritetin e priftërisë,
fuqia e perëndish-
mërisë nuk u mani-
festohet njerëzve në
mish” (DeB 84:21).
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Shpjegoni se ordinancat e kryera me anë të fuqisë së priftërisë janë
thelbësore për ekzaltimin tonë. Është nëpërmjet këtyre ordinancave
që ne marrim fuqinë e Perëndisë në jetën tonë.

U kërkoni anëtarëve të klasës të lexojnë Doktrina e Besëlidhje 84:19-21.

• Çfarë është e domosdoshme që fuqia e perëndishmërisë të na trego-
het në jetën tonë? (Ordinancat e Priftërisë Melkizedeke. “Priftëria më
e madhe” që përmendet në këto vargje është Priftëria Melkizedeke.)

U kërkoni anëtarëve të klasës të hapin faqen 29 në librin Përgatitja për
të Hyrë në Tempullin e Shenjtë. U kërkoni anëtarëve të klasës të lexojnë
thënien e mëposhtme me zë të lartë:

“Sa të rëndësishme janë ordinancat për ne si anëtarë të Kishës?

A mund të jeni të lumtur, a mund të shëlbeheni, a mund të ekzalto-
heni pa to? Përgjigjja: Ato janë më shumë se të këshillueshme ose 
më shumë se të dëshirueshme, madje më shumë se të domosdoshme.
Madje shumë më thelbësore ose jetësore. Ato janë vendimtare për
secilin prej nesh.”

Besëlidhjet

Theksoni se një besëlidhje është një marrëveshje e shenjtë midis
Perëndisë dhe një personi ose një grupi njerëzish. Perëndia vendos
kushte specifike dhe Ai premton të na bekojë kur ne u bindemi këty-
re kushteve. Kur ne zgjedhim që të mos mbajmë besëlidhjet, ne nuk
mund të marrim bekime, dhe në disa raste, ne vuajmë një dënim si
pasojë e mosbindjes sonë. Ordinancat e shpëtimit të priftërisë janë
gjithmonë të shoqëruara me besëlidhjet.

• Çfarë besëlidhjesh keni bërë ju me Zotin deri në këtë moment të
jetës suaj? (Anëtarët e klasës mund të përmendin besëlidhjen e pagë-
zimit, e cila rinovohet sa herë që marrim sakramentin.)

• Çfarë besëlidhjesh bëjmë kur pagëzohemi? (Shih Mosia 18:8-10;
DeB 20:37.)

Theksoni se kur ne bëjmë besëlidhje me Perëndinë, ne shprehim
dëshirën tonë t’i shërbejmë Perëndisë dhe gatishmërinë tonë për 
t’iu binduar gjithçkaje që kërkohet prej nesh. Si kthim, Perëndia na
premton shumë bekime të mrekullueshme. Ne duhet të bëjmë dhe 
të mbajmë besëlidhjet në mënyrë që të përparojmë drejt jetës së 
përjetshme.

Ordinancat dhe Besëlidhjet e Tempullit

Shpjegoni se ordinancat e tempullit përfshijnë indaumentin dhe 
vulosjet (martesën në tempull dhe vulosjen e prindërve më fëmijët) 
si për të gjallët dhe për të vdekurit. Ordinanca e pagëzimit për të vde-

“Ne besëlidhim 
të japim burimet 
tona në kohë, 
para dhe talente—
gjithçka që jemi 
dhe gjithçka që
zotërojmë—për 
interesin e
mbretërisë së
Perëndisë në tokë”
(Përgatitja për të
Hyrë në Tempullin
e Shenjtë, 35).
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kurit kryhet në tempuj, ashtu si dhe ordinancat e tjera të priftërisë.
Në ordinancat e tempullit, ne bëjmë besëlidhje solemne për t’i dhënë
veten tonë Perëndisë dhe për të ndihmuar në ndërtimin e mbretërisë
së Tij në tokë.

Plaku Xheims E. Talmixh tha rreth besëlidhjeve që ne bëjmë në in-
daument:

“Ordinancat e indaumentit personifikojnë detyrime të caktuara nga
ana e individit, të tilla si besëlidhja dhe premtimi për të zbatuar ligjin
e virtytit të rreptë dhe dëlirësisë, për të patur dashuri hyjnore, për 
të qenë dashamirës, tolerantë dhe të pastër; për t’i përkushtuar si
talentin dhe mjetet materiale përhapjes së të vërtetës dhe ngritjes
morale të racës; për të ruajtur përkushtimin ndaj kauzës së të vërtetës
dhe për të kërkuar në çdo mënyrë të kontribuojmë në përgatitjen e
madhe që toka të mund të bëhet gati për të pritur Mbretin e saj—
Zotin Jezu Krisht. Me marrjen e çdo besëlidhjeje dhe plotësimin e
secilit detyrim, një bekim i premtuar shqiptohet, i mundshëm në rast
mbajtjeje me besnikëri të kushteve” (The House of the Lord, rev. ed.
[1976], 84).

Ju mund të doni të rishikoni besëlidhjet e sapo përshkruara duke i
shkruar ato në dërrasë. Theksoni se ne bëjmë besëlidhje për të qenë
të drejtë dhe të pastër dhe gjithashtu ne bëjmë besëlidhje për të dhë-
në gjithçka kemi për ndërtimin e mbretërisë së Zotit. Lexoni thënien
e mëposhtme:

“Ne jemi një popull i besëlidhjes. Ne japim besën të japim nga buri-
met tona në kohë, para dhe talente,—gjithçka jemi dhe gjithçka zotë-
rojmë—për të mirën e mbretërisë së Perëndisë në tokë” (Përgatitja për
të Hyrë në Tempullin e Shenjtë, f. 35).

• Në çfarë mënyrash mund të japim ne “gjithçka jemi dhe gjithçka
që zotërojmë” për mbretërinë e Perëndisë?

• Çfarë gjërash i pengojnë nganjëherë anëtarët të japin gjithçka kanë
për mbretërinë e Zotit?

Ju mund të doni të ndani dëshminë tuaj rreth bekimeve që kanë
ardhur në jetën tuaj, sepse ju keni bërë dhe mbajtur besëlidhjet e
tempullit. Ose ju mund të doni t’i kërkoni një personi tjetër që ka
marrë indaumentin të ndajë dëshminë e tij ose të saj.

NE DUHET TË JEMI BESNIKË NDAJ BESËLIDHJEVE QË NE BËJMË NË
TEMPULL

Shpjegoni se Zoti tha: “Kujt iu dha shumë, do t’i kërkohet shumë”
(Lluka 12:48).

• Si mendoni ju se zbatohet ky varg për besëlidhjet që ne bëjmë në
tempull?
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Shpjegoni se Zoti ka dhënë ordinancat dhe besëlidhjet e tempullit, 
që fëmijët e Tij të mund të kuptojnë qëllimin e kësaj jete dhe të për-
gatiten për mundësitë e lavdishme të jetës së përjetshme. Kur ne ma-
rrim këto bekime, ne bëhemi të përgjegjshëm për të jetuar të denjë
për diturinë dhe mundësitë tona të rritura. Theksoni se ne duhet të
jemi besnikë ndaj besëlidhjeve të bëra në tempull.

• Përse është kaq e rëndësishme të jemi besnikë ndaj besëlidhjeve që
ne bëjmë në tempull?

U kërkoni anëtarëve të klasës të lexojnë Doktrina e Besëlidhje 82:10.

Presidenti Jozef Fillding Smith tha: “Unë ju them se Zoti nuk është i
lidhur, në qoftë se ju nuk e mbani besëlidhjen. Zoti kurrë nuk e shkel be-
sëlidhjen e tij. Kur ai bën besëlidhje me një prej nesh, ai nuk do ta
shkelë atë. Në qoftë se do të shkelet, ne do ta bëjmë shkeljen. Por kur
shkelet, ai nuk është nën detyrimin për të na dhënë bekimin dhe ne
nuk do ta marrim atë” (Doctrines of Salavation, përmbledhje Bruce R.
McConki vëll. 3 [1954-56], 2:256-57).

BESNIKËRIA NDAJ BESËLIDHJEVE TONA DO TË SJELLË PAQE DHE SIGURI

Shpjegoni se tempulli është një vend paqeje dhe një vend i shenjtë
në një botë të trazuar. Kur ne ndjekim rregullisht tempullin dhe jemi
besnikë ndaj besëlidhjeve tona, ne do të gjejmë paqe, siguri dhe drej-
tim në jetën tonë.

Plaku Nill A. Maksuell tha: “Në qoftë se do të mbajmë besëlidhjet 
tona, besëlidhjet do të na mbajnë të sigurtë shpirtërisht” (në
Conference Report, prill 1987, f. 87; ose Ensign maj 1987, f. 71).

• Në çfarë mënyrash ju kanë ndihmuar besëlidhjet që keni bërë deri
tani, për të qenë të sigurtë shpirtërisht?

Vini në dukje se në tempull ne lidhim besën të jetojmë të denjë për
t’u kthyer te prania e Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit. Ndonjëherë, në
mes të përpjekjeve të përditshme, ne mund të vrasim mendjen nëse
një jetesë e tillë është e mundshme.

U kërkoni anëtarëve të klasës të lexojnë 1 Nefi 17:3, 13.

• Çfarë na mësojnë këto shkrime të shenjta se si Zoti do të na ndih-
mojë kur ne përpiqemi të kthehemi tek Ai? Si i keni parë këto shkrime
të shenjta të plotësohen në jetën tuaj?

Plaku Boid K. Paker tha: “Kur ju vini në tempull, merrni indaumentin
tuaj, gjunjëzoheni tek altari dhe vuloseni, ju mund të jetoni një jetë të
zakonshme dhe të jeni një shpirt i zakonshëm—duke luftuar kundër
tundimit, duke dështuar dhe duke u penduar, dhe duke dështuar dhe
duke u penduar përsëri, por gjithmonë të vendosur për të mbajtur be-
sëlidhjet tuaja . . . Atëherë dita do të vijë kur ju do të merrni bekimin:

“Unë, Zoti, premtoj
kur ju bëni çfarë ju
them; por kur nuk e
bëni çfarë ju them,
ju nuk keni prem-
tim” (DeB 82:10). 
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‘Të lumtë, shërbëtor i mirë dhe besnik; ti u tregove besnik në gjëra të
vogla, unë do të të vë mbi shumë gjëra; hyr në gëzimin e zotit tënd’
(Mateu 25:21)” (Let Not Your Heart Be Troubled [1991], 257).

Presidenti Hauard W. Hanter na ftoi të shkojmë në tempull shpesh
“për bekimin personal të adhurimit në tempull, për shenjtërinë dhe
sigurinë që jepet brenda atyre mureve të shenjtëruara dhe të përku-
shtuara. Tempulli është një vend i bukurisë, ai është një vend i zbule-
sës, ai është një vend i paqes. Ai është shtëpia e Zotit. Ai është i
shenjtë për Zotin. Ai duhet të jetë i shenjtë për ne” (cituar në Jay M.
Todd, “President Howard W. Hunter,” Ensign, korrik 1994, 5).

KONKLUZION

U kërkoni anëtarëve të klasës të ndajnë ndjenjat e tyre rreth bekime-
ve të marrjes së ordinancave të tempullit dhe të bërjes së besëlidhjeve
me Atin Qiellor.

Në qoftë se e lejon koha dhe në qoftë se është në dispozicion në zo-
nën tuaj, ju mund të doni të shfaqni videon Së Bashku Përgjithmonë.

Ju mund të doni të bëni anëtarët e klasës të këndojnë “Më Shumë
Shenjtëri më Jep.” Jepni dëshmi rreth bekimeve të marrjes së ordina-
ncave të tempullit dhe të privilegjit të hyrjes në besëlidhje me Atin
Qiellor.

Ftoni dikë të japë lutjen e mbylljes.
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MËSIMI NGA ZOTI ME ANË TË SIMBOLEVE

OBJEKTIVI

Të ndihmojë anëtarët e klasës të kuptojnë dhe të vlerësojnë përdori-
min e simboleve në tempull.

PËRGATITJA

1. Sillni një flamur të vendit tuaj ose një fotografi të flamurit të ven-
dit tuaj.

2. I kërkoni një anëtari të klasës të përmbledhë historinë se si një nga
vëllezërit iu përgjigj një pyetjeje rreth veshjeve të brendshme të
tempullit. Historia gjendet në faqet 20-21 dhe 23 te Përgatitja për 
të Hyrë në Tempullin e Shenjtë.

Shënim për mësuesin: Ordinancat dhe besëlidhjet e tempullit janë të
shenjta dhe diskutimi rreth tyre kryesisht kufizohet brenda tempullit.
Si rrjedhim, diskutimi i klasës duhet të kufizohet me shpjegimet e
dhëna në këtë manual.

PARAQITJA E MËSIMIT

Ftoni dikë të japë një lutje të hapjes.

I pyesni anëtarët e klasës nëse ata kanë ndonjë pyetje. Harxhoni ko-
hën e duhur për t’iu përgjigjur pyetjeve sa më mirë që të mundeni
dhe siç udhëhiqeni nga Shpirti i Zotit. Kujtoni se disa aspekte të pu-
nës në tempull nuk duhet të diskutohen jashtë tempullit.

SIMBOLET JANË TË RËNDËSISHME NË JETËN TONË TË PËRDITSHME

Shpjegoni se simbolet përdoren vazhdimisht në jetën tonë të përdit-
shme. Vizatoni simbolet e mëposhtme ose të tjera të përshtatshme në
dërrasë. U kërkoni anëtarëve të klasës të përshkruajnë se çfarë do të
thotë çdo simbol.

“Unë do t’u jap
fëmijëve të njerëzve
rresht pas rreshti,
parim pas parimi,
pak këtu dhe pak
atje; dhe të bekuar
janë ata që dëgjojnë
parimet e mia”
(2 Nefi 28:30).
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I tregoni klasës flamurin e vendit tuaj ose një fotografi të flamurit
dhe u kërkoni atyre të përshkruajnë se çfarë domethënie ka për ta
flamuri.

• Cilat janë disa nga objektet e tjera ose disa nga veprimet që tregoj-
në patriotizmin tonë? (Një këngë, një uniformë, një copë rrobë, një
ditë feste ose një kremtim.)

Vini në dukje se këto gjëra janë simbole që tregojnë ose përfaqësojnë
patriotizëm.

• Cilat janë disa simbole për dashurinë dhe respektin? (Një dhuratë
ose një unazë, një puthje ose një përqafim, një formë zemre.)

• A transmetojnë simbolet të njëjtin mesazh për të gjithë njerëzit?
Përse po ose përse jo?

• Përse i përdorim simbolet?

I lejoni anëtarët e klasës të diskutojnë. Ata mund të sugjerojnë ide të
tilla si më poshtë:

1. Simbolet mund të na ndihmojnë të kujtojmë gjërat e rëndësishme.

2. Simbolet mund të na mësojnë të vërteta abstrakte që mund të jenë
të vështira për t’u mësuar në forma të tjera.

3. Simbolet mund të përfaqësojnë ndjenja.

4. Simbolet mund të na mësojnë parime të ndryshme sipas gatishmë-
risë sonë personale për të mësuar.

Shpjegoni se kur simbolet përsëriten, ne mësojmë t’i kuptojmë ato
më mirë.

JEZU KRISHTI DHE PROFETËT E TIJ PËRDORËN SIMBOLE

Shpjegoni se Shpëtimtari në mënyrë të përsëritur përdori simbole kur
Ai mësoi njerëzit.

• Cilat janë disa raste kur Zoti mësoi duke përdorur simbole?

Anëtarët e klasës mund të përmendin gjëra të tilla si delja e humbur
(shih Mateu 18:12-14); një farë të sinapit (shih Mateu 13:31-32); ose
një perlë me vlerë të madhe (shih Mateu 13:45-46).

• Përse mendoni ju Shpëtimtari përdori simbole kur Ai mësoi njerëzit?

I lejoni anëtarët e klasës të diskutojnë. Pastaj rishikoni thënien e më-
poshtme:

“Zoti Vetë, Mësuesi Mjeshtër, në mësimin e Tij dhënë dishepujve të
Tij, mësoi vazhdimisht me shembëlltyra, një mënyrë me fjalë për 
të paraqitur në mënyrë simbolike gjërat që përndryshe mund të
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jenë të vështira për t’u kuptuar. Ai foli për përvoja të zakonshme të
nxjerra nga jeta e dishepujve të Tij dhe Ai foli për pula e zogj, shpen-
dë, lule, dhelpra, pemë, hajdutë, kusarë, perëndime dielli, të pasur
dhe të varfër . . . Ai foli për farën e sinapit, për perlën. Ai donte t’i
mësonte dëgjuesit e Tij, kështu që foli për gjëra të thjeshta në një ku-
ptim simbolik. Asnjë nga këto gjëra nuk është misterioze ose e errët
dhe të gjitha ato janë simbolike” (Përgatitja për të Hyrë në Tempullin e
Shenjtë, f. 8).

Shpjegoni se profetët dhe apostujt shpesh përdorën simbole për t’i
mësuar njerëzit për Jezu Krishtin dhe sakrificën e Tij shlyese. Shlyerja
e Jezu Krishtit është baza e ungjillit dhe e gjithë bekimeve që marrim.
Ajo e bën të mundur shpëtimin. Prandaj, shumica e simboleve në
shkrimet e shenjta na mësojnë rreth Shpëtimtarit dhe sakrificës së Tij.

U kërkoni anëtarëve të klasës të lexojnë Moisiu 6:63.

• Çfarë gjërash në tokë japin dëshmi për Shpëtimtarin?

U kërkoni anëtarëve të klasës të lexojnë Alma 13:16.

• Në çfarë mënyrash ordinancat e priftërisë japin dëshmi për
Shpëtimtarin?

Vini në dukje se përpara se Shpëtimtari të kryente Shlyerjen, populli i
Tij i besëlidhjes sakrifikoi kafshë si simbol të sakrificës së Tij shlyese
(shih Moisiu 5:4-8). Kjo praktikë përfundoi me vdekjen dhe Ringjalljen
e Shpëtimtarit. Tani Zoti na urdhëron të “ofrojmë si sakrificë për [Të]
një zemër të thyer dhe një shpirt të brengosur” (3 Nefi 9:20). Dhe ordi-
nancat e priftërisë vazhdojnë të na ndihmojnë të kujtojmë sakrificën
shlyese të Shpëtimtarit. Plaku Rasëll M. Nellson tha:

“Ordinancat thelbësore të ungjillit simbolizojnë Shlyerjen. Pagëzimi
me anë të zhytjes është simbol i vdekjes, varrimit dhe Ringjalljes së
Shëlbuesit. Marrja e sakramentit rinovon besëlidhjet e pagëzimit dhe
gjithashtu rinovon kujtesën tonë të mishit të copëtuar të Shpëtimtarit
dhe gjakut të derdhur nga Ai për ne. Ordinancat e tempullit simboli-
zojnë bashkimin tonë me Zotin dhe vulosjen e familjeve së bashku
përgjithmonë” (në Conference Report, tetor. 1996, f. 47; ose Ensign,
nëntor 1996, f. 35).

SIMBOLET NA MËSOJNË TË VËRTETËN, NËSE JEMI TË NDJESHËM
SHPIRTËRISHT

Shpjegoni se kur Shpëtimtari jetoi në tokë, dishepujt e Tij e pyetën
Atë përse Ai mësonte me anë të shëmbëlltyrave. Shëmbëlltyrat janë
histori që mësojnë të vërteta të rëndësishme, shpesh duke përdorur
gjuhë simbolike. I bëni anëtarët e klasës të lexojnë Mateu 13:10-12
për të mësuar se çfarë tha Shpëtimtari.

MËSIMI 5

24



• Çfarë mendoni ju donte të thoshte Shpëtimtari kur Ai e tha këtë?

Shpjegoni se Zoti ia zbulon të vërtetat atyre që janë shpirtërisht të
gatshëm t’i kuptojnë ato. Ata që marrin të vërtetën me besim dhe bi-
ndje, vazhdojnë të marrin më shumë të vërtetë. Ata që nuk janë të
përgatitur shpirtërisht dhe që dështojnë në marrjen e së vërtetës ose 
e marrin atë me një zemër të dyshimtë do të humbasin gradualisht 
të vërtetën që kanë.

Historitë me simbole përfaqësojnë të vërtetën në një mënyrë të tillë
që ata që janë shpirtërisht të përgatitur të kuptojnë domethënien e si-
mboleve. Ata që nuk janë të përgatitur nuk e kuptojnë domethënien.

Disa njerëz në kohën e Shpëtimtarit i kuptuan mesazhet në shëmbëll-
tyrat e Tij, por shumë nuk i kuptuan. E njëjta gjë është e vërtetë sot.
Ka shumë nivele të të kuptuarit shpirtëror midis anëtarëve të denjë
të Kishës.

I bëni anëtarët e klasës të lexojnë 2 Nefi 28:30 dhe Doktrina e
Besëlidhje 42:49-50.

• Çfarë na mësojnë këto shkrime të shenjta rreth mënyrës si mësoj-
më të vërtetën nga Perëndia?

Shpjegoni se është e mundur për të gjithë ne të zhvillohemi shpirtë-
risht në një nivel ku mund të kuptojmë domethënien e simboleve 
të përdorura në ungjill, në shkrimet e shenjta dhe veçanërisht në
tempull.

MËSIMET MË TË SHENJTA SIMBOLIKE MERREN NË TEMPULL

Shpjegoni se mësimet më të shenjta simbolike në tokë merren në
tempull. Në një mënyrë simbolike, mësimet dhe ritualet e tempullit
na çojnë ne nëpër një udhëtim gjithnjë në ngjitje drejt jetës së përjet-
shme, duke mbaruar me një hyrje simbolike në praninë e Perëndisë.
Karakteristikat e zgjedhura, vendosja fizike, rrobat e veshura, shenjat
e dhëna dhe të gjitha ngjarjet që ndodhin në tempull janë simbolike.
Kur ato kuptohen, ato do të ndihmojnë secilin person të njohë të
vërtetën dhe të rritet shpirtërisht.

Disa nga simbolet janë të drejtpërdrejta dhe domethënia e tyre është
tepër e dukshme. Tempulli vetë është simbol:

“Në qoftë se keni parë një nga tempujt natën, të ndriçuar plotësisht,
ju e dini se çfarë pamje mbresëlënëse mund të jetë ajo. Shtëpia e
Zotit, e larë në dritë, duke spikatur në errësirë, bëhet simboli i fuqisë
dhe i frymëzimit të ungjillit të Jezu Krishtit, duke qëndruar si një
fanar ndriçues në botën e cila zhytet më tej në errësirën shpirtërore”
(Përgatitja për të Hyrë në Tempullin e Shenjtë, 10).

“Të gjitha gjërat
kanë ngjashmërinë
e tyre dhe të gjitha
gjërat krijohen e
bëhen për të dhënë
dëshmi për mua, 
si gjërat që janë
tokësore, ashtu 
dhe gjërat që janë
shpirtërore” 
(Moisiu 6:63).
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Veshja e tempullit është gjithashtu simbolike. Kur hyjmë në tempull,
ne ndryshojmë nga veshjet e rrugës në rrobat e bardha të tempullit
që janë simbol i pastërtisë. Presidenti Xheims E. Faust tha:

“Thelbësore në adhurimin në tempull është parimi se ‘Perëndia nuk
tregohet i anshëm.’ [Veprat e Apostujve 10:34.] Brenda mureve të
shenjta të tempujve, nuk ka preferencë ndaj pozitës, pasurisë, gje-
ndjes shoqërore, racës ose arsimimit. Të gjithë vishen në të bardha.
Të gjithë marrin të njëjtin udhëzim. Të gjithë bëjnë të njëjtat besë-
lidhje dhe premtime. Të gjithë marrin të njëjtën ngritje, bekimet e
përjetshme, në qoftë se ata jetojnë të denjë për t’i kërkuar ato. Të gji-
thë janë të barabartë përpara Krijuesit të tyre” (në Conference Report,
prill, 1997, f. 23; ose Ensign, maj 1997, f. 20).

Shpjegoni se anëtarët që marrin ordinancat e tempullit dhe bëjnë be-
sëlidhje me Perëndinë, veshin veshje (të brendshme) të veçanta gjatë
gjithë jetës së tyre më tej. Lexoni thënien e mëposhtme:

“Veshjet e brendshme përfaqësojnë besëlidhje të shenjta. Ato
ushqejnë thjeshtësinë dhe bëhen një mburojë dhe mbrojtje për atë
që i vesh . . . Veshjet e brendshme, duke mbuluar trupin, janë një
mjet kujtese i dukshëm dhe i prekshëm i [besëlidhjeve të bëra në tem-
pull]. Për shumë anëtarë të Kishës, veshjet e brendshme kanë paraqi-
tur një pengesë mbrojtëse, kur ai ose ajo që i kishte veshur është
ndodhur përballë tundimit. Midis gjërave të tjera ato simbolizojnë re-
spektin tonë të thellë për ligjet e Perëndisë—dhe midis tyre standardin
moral” (Përgatitja për të Hyrë në Tempullin e Shenjtë, f. 20, 23).

I kërkoni anëtarit të caktuar të klasës të përmbledhë se si një nga vë-
llezërit përshkroi qëllimin e veshjeve të brendshme të tempullit (shih
Përgatitja për të Hyrë në Tempullin e Shenjtë, f. 20-21, 23).

Shpjegoni se pothuajse secili aspekt i ceremonisë së tempullit është
simbolik. Kjo do të thotë se çdo person duhet të përgatitet për të qe-
në aq i ndjeshëm shpirtërisht sa dhe natyra simbolike e indaumentit
të tempullit.

• Ç’gjë mund ta largojë një njeri nga të qenit i ndjeshëm shpirtërisht
në tempull?

Anëtarët e klasës mund të përmendin gjëra të tilla si më poshtë:

1. Një njeri mund të mos jetë i denjë. Një njeri, i cili nuk është pe-
nduar sinqerisht dhe nuk është përgatitur përulësisht dhe plot lutje
për tempullin, do të kuptojë se simbolet do të jenë të pajeta dhe
domethënia e tyre do t’i fshihet.

2. Një njeri mund të mos ketë besim. Një njeri, i cili nuk ka besim në
Jezu Krishtin dhe në ceremoninë e tempullit, mund të mos marrë
nga Fryma e Shenjtë frymëzimin e nevojshëm për të kuptuar indau-
mentin e tempullit.

MËSIMI 5
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3. Një njeri mund të përqëndrohet shumë në lëvizjet e jashtme të ce-
remonive, sa ai ose ajo mund të humbasin mësimet e fuqishme të
paraqitura me anë të simboleve.

• Si mund të përgatitemi për të qenë shpirtërisht të ndjeshëm në
tempull?

KONKLUZION

Vini në dukje se ata që shkojnë në tempull për herë të parë, mund të
presin të mësojnë shumë gjëra të reja dhe të ndjejnë fuqinë e Shpirtit
të Zotit. I nxisni anëtarët e klasës të përgatiten shpirtërisht për përvo-
jën e tyre të tempullit. I kujtoni ata se gjithçka që paraqitet, nuk
mund të kuptohet me një vizitë të vetme. Ata duhet të kthehen në
tempull sa më shpesh që të jetë e mundur, që të mund të vazhdojnë
të mësojnë dhe të rinovojnë ndjenjat e tyre shpirtërore.

Ftoni dikë të japë një lutje të mbylljes.

MËSIMI NGA ZOTI ME ANË TË SIMBOLEVE
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PËRGATITJA PËR TË HYRË
NË TEMPULLIN E SHENJTË

OBJEKTIVI

Të ndihmojë anëtarët e klasës për të hyrë me denjësi në tempull.

PARAQITJA E MËSIMIT

Ftoni dikë të japë një lutje të hapjes.

I pyesni anëtarët e klasës nëse ata kanë ndonjë pyetje. Harxhoni ko-
hën e duhur për t’iu përgjigjur pyetjeve sa më mirë që të mundeni
dhe siç udhëhiqeni nga Shpirti i Zotit. Kujtoni se disa aspekte të pu-
nës në tempull nuk duhet të diskutohen jashtë tempullit.

ÇDO NJERI DUHET TË PËRGATITET PËR TEMPULLIN

Shpjegoni se çdo njeri është përgjegjës në mënyrë vetiake për ndërr-
marrjen e hapave që të çojnë drejt bekimeve të plota të tempullit.

Shkurtimisht diskutoni pesë idetë e mëposhtme. Secila nga ato para-
qet një mënyrë sipas së cilës ne duhet të përgatitemi për të hyrë në
tempull. Ju mund të doni të rendisni secilën pikë në dërrasë, ndërko-
hë që e diskutoni atë.

1. Çdo njeri duhet të jetë i denjë.

U kërkoni anëtarëve të klasës të lexojnë Doktrina e Besëlidhje 97:15-17.

• Çfarë ju mëson kjo pjesë rreth rëndësisë të të qenit i denjë kur të
hyni në tempull?

Presidenti Hauard W. Hanter na kërkoi të marrim parasysh “qëndri-
met dhe sjelljet e drejta që Zoti na tregoi në këshillën që Ai u dha
shenjtorëve të Kirtlandit nëpërmjet Profetit Jozef Smith, ndërkohë 
që ata përgatiteshin të ndërtonin një tempull.”

Kjo këshillë gjendet tek Doktrina e Besëlidhje 88:119. U kërkoni anë-
tarëve të klasës të lexojnë këtë pjesë.

U kërkoni anëtarëve të klasës, gjithashtu, të marrin në konsideratë
pyetjen e ngritur nga Presidenti Hanter: “A janë këto qëndrime dhe
sjellje me të vërtetë pasqyrë e asaj që secili prej nesh dëshiron dhe
kërkon të jetë?” (“The Great Symbol of Our Membership,” Ensign,
tetor. 1994, f. 2).

“Dhe për aq sa
njerëzit e mi më
ndërtojnë një shtëpi
mua në emër të
Zotit dhe nuk lejo-
jnë gjëra të papas-
tra të hyjnë në të,
që ajo të mos
ndotet, lavdia ime
do të pushojë në të”
(DeB 97:15).
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2. Çdo njeri duhet të jetë i përulur.

Çdo njeri duhet të hyjë në tempull me përulësi, me dëshirë që të më-
sohet nga lart.

• Përse mendoni ju që përulësia është shumë e rëndësishme kur ne
shërbejmë dhe mësojmë në tempull?

I bëni anëtarët e klasës të lexojnë Doktrina e Besëlidhje 136:32-33.

• Çfarë na mëson ky varg rreth rëndësisë së përulësisë? Si mund ta
zbatoni këtë këshillë në ndjekjen e tempullit për herë të parë?

3. Çdo njeri duhet të kuptojë se marrja e ordinancave dhe besëlidhje-
ve të tempullit është thelbësore për të fituar jetën e përjetshme.

Presidenti Harold B. Li tha: “Ceremonitë e tempullit janë hartuar prej
një Ati Qiellor të urtë, i cili na i ka zbuluar ato në këto ditë të fundit
si një udhërrëfyes dhe një mbrojtje gjatë gjithë jetës sonë, që ju dhe
unë të mos dështojmë për të merituar ekzaltimin në mbretërinë çele-
stiale ku banojnë Perëndia dhe Krishti” (“Enter a Holy Temple,”
Improvement Era, qershor 1967, f. 144).

Presidenti Jozef Fillding Smith tha: “Këto bekime na sigurojnë, nëpër-
mjet besnikërisë sonë, perlën me vlerë të madhe që Zoti na ka ofruar,
sepse këto janë bekimet më të mëdha që mund të marrim në këtë jetë. Është
një gjë e mrekullueshme të vijmë në Kishë, por ju nuk mund të merr-
ni ekzaltimin derisa të keni bërë besëlidhje në shtëpinë e Zotit dhe të
keni marrë çelësat dhe autoritetet që dhurohen atje dhe që nuk mund
të jepen në ndonjë vend tjetër të tokës sot” (Doctrines of Salvation, për-
mbledhur Brus R. Mekonki vëll. 3 [1954-56], 2:253).

4. Çdo njeri duhet të kuptojë rëndësinë e veshjes së veshjeve të tem-
pullit.

Shpjegoni se ata që kanë marrë pjesë në ceremoninë e tempullit, ka-
në privilegjin të veshin veshjet e priftërisë së shenjtë. Në një deklara-
të për Kishën, Presidencia e Parë tha:

“Anëtarët e Kishës që janë veshur me veshje në tempull, kanë bërë
një besëlidhje për t’i veshur ato gjatë gjithë jetës së tyre. Kjo është
interpretuar se do të thotë se ato vishen si veshje të brendshme si
natën dhe ditën . . . .

Parimi themelor duhet të jetë që të veshim veshjet e brendshme dhe
jo të gjejmë raste për t’i hequr ato . . . Kur veshjet e brendshme të
tempullit duhet të hiqen, . . . ato duhet të rivishen sa më shpejt që 
të jetë e mundur.

Parimet e thjeshtësisë dhe të mbajtjes së trupit të mbuluar siç duhet,
janë të nënkuptuara në besëlidhje dhe duhet të drejtojnë natyrën e gji-
thë rrobave të veshura. Anëtarët e Kishës që kanë marrë indaumentin

“Organizoni veten
tuaj; përgatisni çdo
gjë të nevojshme;
dhe ngrini një shtëpi,
madje një shtëpi
lutjeje, një shtëpi
agjërimi, një shtëpi
besimi, një shtëpi
mësimi, një shtëpi
lavdie, një shtëpi
rregulli, një shtëpi
të Perëndisë” 
(DeB 88:119).

PËRGATITJA PËR TË HYRË NË TEMPULLIN E SHENJTË
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veshin veshjet si një kujtesë e besëlidhjeve të shenjta që kanë bërë me
Zotin dhe gjithashtu si një mbrojtje kundër tundimit të ligësisë. Si vi-
shen ato është një shprehje e jashtme e një zotimi të brendshëm për të
ndjekur Shpëtimtarin” (Letër e Presidencisë së Parë, 10 tetor 1988).

5. Çdo njeri duhet të përgatitet për adhurimin personal dhe të shenjtë.

Në tempull, përpara, gjatë dhe pas ceremonive, ka mundësira që një
njeri të meditojë dhe të afrohet më pranë Atit Qiellor dhe Jezu
Krishtit. Çdo njeri ndodhet përballë pyetjeve që kanë nevojë për
përgjigje, barrave që kanë nevojë të lehtësohen, problemeve që kanë
nevojë të zgjidhen. Shumë njerëz e kanë vlerësuar tempullin si një
vend për t’u larguar nga bota dhe për të komunikuar me Atin Qiellor.
Shumë njerëz kanë gjetur përgjigje, paqe dhe gëzim në tempull.

Presidenti Ezra Taft Benson tha: “Tempujt janë vende të zbulesës pe-
rsonale. Kur unë kam qenë i munduar nga një problem ose vështirësi,
unë kam shkuar në Shtëpinë e Zotit me një lutje në zemrën time për
përgjigje. Këto përgjigje kanë ardhur në mënyra të qarta dhe të paga-
bueshme” (“What I Hope You Will Teach Your Children about
Temple,” Ensign, gusht, 1985, f. 8).

Shpjegoni se në tempull, ne mund të dorëzojmë emra të atyre njerëz-
ve që kanë nevoja të veçanta, kështu që ata që ndjekin tempullin, 
të mund të bashkojnë besimin dhe lutjet e tyre në emër të këtyre
njerëzve.

PËRGATITJET E VEÇANTA PËR VIZITËN E PARË NË TEMPULL

Informacioni i mëposhtëm do të ndihmojë secilin person të bëjë të
gjitha përgatitjet e nevojshme për vizitën e parë në tempull dhe të
sigurohet që kjo vizitë e ngre sa më shumë moralisht. Diskutoni me
anëtarët e klasës informacionin që zbatohet për rrethanat e tyre.

1. Rekomandimi i Tempullit. Merrni një rekomandim tempulli.
Sigurohuni që ta keni atë me vete ne tempull, përderisa vetëm ata
me rekomandime të vlefshme mund të hyjnë. Kur ju jetoni me de-
njësi, rekomandimi do t’ju lejojë të hyni në çdo tempull të Kishës
aq shpesh sa dëshironi gjatë dy viteve të ardhshme. Për të rinovuar
rekomandimin tuaj të tempullit, ju duhet të intervistoheni nga një
anëtar i këshillit tuaj të peshkopit ose presidenti i degës suaj dhe
një anëtar i presidencisë suaj të kunjit ose presidenti i misionit.

2. Planifikimi dhe Orari i Vizitës. Përpara se të shkoni në tempull
për të marrë indaumentin ose ordinancën e vulosjes, telefononi
tempullin për të caktuar një ditë. Gjeni kur ju duhet të arrini në
tempull, sa kohë duhet të planifikoni për të qëndruar, dhe çfarë
duhet të merrni me vete. Kërkoni ndihmë për përkthim nëse është
e nevojshme.

MËSIMI 6
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3. Planet e Udhëtimit. Në qoftë se jetoni shumë larg nga tempulli, ju
duhet të merrni parasaysh sa më poshtë:

• Bëni që më parë prenotimet për transport, strehim dhe ngrënie.
Mund të jetë avantazhi juaj të udhëtoni me një grup, nëse është e
mundur.

• Nëse është e nevojshme, këmbeni paratë tuaja në para të vendit
ku është vendosur tempulli.

• Merrni fonde të mjaftueshme për të mbuluar të gjitha shpenzi-
met. Ju mund të keni nevojë të blini veshje të brendshme shtesë,
të merrni me qera rrobat e tempullit dhe të paguani për fjetjen dhe
udhëtimin. (Vini re se marrja me qera e rrobave të tempullit nuk
është në dispozicion në shumë tempuj. Presidencia e Parë nxit të
gjithë anëtarët të blejnë veshjet e tyre të tempullit.)

4. Veshja. Planifikoni të visheni ashtu siç visheni kur ndiqni mble-
dhjet e së dielës. Gratë nuk duhet të veshin pantallona kur shkojnë
në tempull.

5. Shoqëruesit. Të gjithë ata që shkojnë në tempull për herë të parë,
mund të kenë një shoqërues që t’i shoqërojë ata. Ky shoqërues
mund të jetë një i afërm ose një mik i të njëjtit seks, që ka qenë
më parë në tempull, ose një nga punonjësit e tempullit mund ta
bëjë këtë. Punonjësit në tempull do të ofrojnë miqësisht udhëheqje
në çdo kohë.

6. Puna Vulosëse. Në qoftë se planifikoni të bëni punën vulosëse për
paraardhësit tuaj të vdekur, ju duhet të merrni me vete në tempull
dokumente të plota të grupit familjar. Në qoftë se ju ose bashkë-
shorti (ja) juaj duhet të vuloseni, ose në qoftë se doni që fëmijët
të vulosen me ju, ju duhet të keni me vete dokumentin e grupit
tuaj familjar. Në qoftë se do të shkoni për t’u martuar, ju duhet të
plotësoni kërkesat e të gjitha ligjeve civile vendore dhe të sillni
me vete një çertifikatë të vlefshme të martesës. Lexoni me kujdes
Udhëzuesi i Anëtarit për në Tempull dhe Puna e Historisë Familjare
(34697 101) për informacione më të hollësishme se si të jepen or-
dinancat e tempullit si për të gjallët dhe për të vdekurit. Ju gjitha-
shtu mund të doni të kontaktoni regjistruesin e tempullit, të atij
tempulli që ju planifikoni të vizitoni.

7. Kujdesi për Fëmijët. Në qoftë se fëmijët do të vijnë në tempull për të
marrë pjesë në ceremoninë e vulosjes, ndaj tyre do të tregohet kuj-
des në qendrën e rinisë së tempullit, derisa të vijë koha për ta të
bashkohen me ju në dhomën e vulosjes. Për fëmijët do të siguro-
hen rroba të bardha të ceremonisë. Pasi kryhet ceremonia e vulos-
jes, ata do të kthehen në qendër për t’ju pritur. Në tempull nuk
sigurohet kujdes për fëmijët që nuk përfshihen në një vulosje.

PËRGATITJA PËR TË HYRË NË TEMPULLIN E SHENJTË
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8. Veshjet e Tempullit. Ju do të keni nevojë të blini një ose dy palë ve-
shje të tempullit përpara se të hyni në tempull. Mos i vishni ato
përpara se të shkoni në tempull. Pasi të merrni indaumentin tuaj
dhe kur jeni të kënaqur se keni gjetur masën dhe copën që dëshi-
roni, ju mund të blini veshje të brendshme shtesë. Disa njerëz dë-
shirojnë ta lajnë palën e tyre fillestare të veshjeve të brendshme
për t’u siguruar që ato i bëjnë përpara blerjes së të tjerave. Veshjet
e Tempullit janë prodhuar nga Kisha dhe mund të blihen nëpër-
mjet Shërbimeve të Shpërndarjes së Kishës.

9. Rrobat e Tempullit. Presidencia e Parë i nxit anëtarët të blejnë dhe
të përdorin rrobat e tyre të tempullit. Në disa tempuj është e 
mundur që të merrni me qera rrobat e tempullit për një pagesë të
vogël, por preferohet që anëtarët të kenë dhe mirëmbajnë rrobat e
tyre të tempullit. Peshkopi ose presidenti i degës mund të sigurojë
informacion se ku mund të blihet kjo lloj veshje.

Motrat mund të veshin fustanet e tyre të dasmës për dasmat e tyre
në tempull, por fustani duhet të jetë i bardhë, me mëngë të gjata,
i thjeshtë si model dhe copë, të mos ketë bisht dhe të mos ketë
zbukurime të mëdha.

KONKLUZION

Ndani dëshminë tuaj për shenjtërinë e punës në tempull. Shprehni
lumturinë tuaj kur shihni anëtarët e klasës të përgatiten për të shkuar
në tempull.

Ftoni dikë të japë një lutje të mbylljes.

Pas këtij mësimi, pjesëmarrësit e klasës dhe instruktorët duhet të
shkojnë në tempull së bashku, kur kjo është e mundur.

“Ceremonitë e tem-
pullit janë ndërtuar
prej një Ati të urtë
Qiellor . . . që ju
dhe unë të mos
dështojmë për të
merituar ekzaltimin
në mbretërinë çeles-
tiale” (Presidenti
Harold B. Lee).

MËSIMI 6
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VAZHDIMI I GËZIMIT TË BEKIMEVE
TË PJESËMARRJES NË TEMPULL

OBJEKTIVI

Të çojë më tej vizitat e para të anëtarëve të klasës në tempull dhe t’i
ndihmojë ata të përgatiten të gëzojnë tempullin gjatë gjithë jetës së
tyre.

PËRGATITJA

1. Përgatituni ta bëni këtë mësim një kohë ndarjeje. Shumica e anëta-
rëve të klasës do të duan të diskutojnë vizitën e tyre të parë në
tempull.

2. Caktoni një anëtar të klasës të përgatitet të lexojë Doktrina e
Besëlidhje 110:1-10 dhe të ndajë ndjenjat e tij ose të saj rreth saj.

3. Caktoni një anëtar të klasës të përmbledhë informacionin rreth
Elias paraqitur në Përgatitja për të Hyrë në Tempullin e Shenjtë, faqe
23-24.

4. Përgatituni t’iu përgjigjeni pyetjeve që mund të kenë dalë nga vizi-
ta e parë në tempull, por mos diskutoni pyetje ose informacion që
duhet të rezervohet për diskutim vetëm në tempull. Atje ku ekzi-
stojnë pyetje të tilla, i nxitni individët të planifikojnë vizita të tjera
në tempull.

PARAQITJA E MËSIMIT

Ftoni dikë të japë një lutje të hapjes.

I pyesni anëtarët e klasës nëse ata kanë ndonjë pyetje. Harxhoni ko-
hën e duhur për t’iu përgjigjur pyetjeve sa më mirë që të mundeni
dhe siç udhëhiqeni nga Shpirti i Zotit. Kujtoni se disa aspekte të pu-
nës në tempull nuk duhet të diskutohen jashtë tempullit.

RUAJTJA E DASHURISË PËR SHËRBIMIN NË TEMPULL

• Si u ndjetë kur ishit në tempull?

Shpjegoni se shërbimi në tempull do të sjellë bekime të vazhdueshme
në jetën e atyre që shkojnë shpesh në tempull. U thoni anëtarëve të
klasës se, ndërkohë që përvoja e tyre në tempull është ende e freskët
në mendjen e tyre, ata mund të duan të shkruajnë ndjenjat rreth saj

“Sepse, vini re, unë
e kam pranuar këtë
shtëpi dhe emri im
do të jetë këtu; dhe
unë do t’i mani-
festohem popullit
tim në mëshirë 
në këtë shtëpi”
(DeB 110:7).
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në ditaret e tyre. U kujtoni atyre se edhe pse ata mund të shkruajnë
ndjenjat e tyre, ata nuk duhet të shkruajnë rreth disa hollësive të pu-
nës në tempull, të cilat nuk duhet të diskutohen jashtë tempullit.

• Çfarë mendoni se mund të bëni për të ruajtur dashuri për shërbi-
min e tempullit gjatë gjithë jetës suaj?

Shkruani idetë e anëtarëve të klasës në dërrasë. Ju gjithashtu mund të
doni të paraqisni idetë e mëposhtme:

1. Meditoni çdo ditë përvojën e tempullit.

Shpjegoni se disa njerëz kanë më shumë mundësi për të vizituar tem-
pullin se sa të tjerët. Por pasi të kemi qenë një herë në tempull dhe 
të kemi ndjerë Shpirtin atje, ne duhet të gjejmë mundësi çdo ditë për
të medituar ceremonitë e tempullit dhe të reflektojmë për besëlidhjet
që kemi bërë atje. Duke bërë këtë ne do të kemi kurajon që çdo ditë
të mendojmë dhe të veprojmë në mënyra më të drejta.

Ne nuk do të jemi në gjendje të kujtojmë gjithçka rreth tempullit,
por ne duhet të përpiqemi të kujtojmë sa më shumë që të jetë e mu-
ndur pas çdo vizite. Ne, gjithashtu, duhet të studjojmë shkrimet e
shenjta dhe fjalët e profetëve rreth tempullit. Disa nga këto janë
paraqitur në këtë kurs.

Ju mund të doni të bëni një anëtar të klasës të përmbledhë thënien e
mëposhtme që gjendet në faqen 10 në Përgatitja për të Hyrë në
Tempullin e Shenjtë:

“Ceremonia e tempullit nuk do të kuptohet plotësisht që në përvojën
e parë. Ajo do të kuptohet vetëm pjesërisht. Kthehuni përsëri dhe
përsëri dhe përsëri. Kthehuni për të mësuar. Gjërat që ju kanë shqetë-
suar ose gjërat që kanë qenë dyshuese, ose gjërat që kanë qenë miste-
rioze do të bëhen të njohura për ju . . .

Kur keni mundësinë të ndiqni një sesion indaumenti në tempull ose
të jeni dëshmitar i një vulosjeje, meditoni domethënien më të thellë
të asaj që shihni të demonstrohet përpara jush. Dhe në ditët që pa-
sojnë vizitën tuaj, i mbani këto gjëra në mendjen tuaj; qetësisht dhe
me lutje rishikoni ato dhe ju do të shihni se dituria juaj do të rritet.

Një nga vlerat më të mëdha të përvojës së tempullit është se ajo
paraqet panoramën e gjerë dhe të shtrirë të qëllimeve të Perëndisë
lidhur me këtë tokë. Pasi të kemi kaluar përmes tempullit (dhe ne
mund të kthehemi dhe të rifreskojmë kujtimet tona) ngjarjet e jetës
do t’i përshtaten skemës së gjërave. Ne mund të shohim në perspekti-
vë ku jemi dhe ne me shpejtësi mund të shohim kur kemi dalë
jashtë rrugës.”
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2. Kujtoni se qendra e të gjithë adhurimit në tempull është
Shpëtimtari Jezu Krisht.

Shkrimet e shenjta na mësojnë se një arsye e rëndësishme për ndërti-
min e tempujve është “Se Biri i Njeriut mund të ketë një vend për të
shfaqur veten tek populli i tij” (DeB 109:5). Simbolet dhe ritualet e
tempullit ndihmojnë për të përqëndruar vëmendjen tonë te
Shpëtimtari.

Shpjegoni se Shpëtimtari e manifestoi veten e Tij në Tempullin e
Kirtlandit. Ai iu shfaq Jozef Smithit dhe Oliver Kauderit për ta pranu-
ar tempullin si shtëpinë e Tij. Kjo vizitë gjendet në Doktrina e
Besëlidhje 110:1-10. I kërkoni anëtarit të caktuar të klasës të lexojë
dhe të komentojë këtë pjesë.

• Çfarë bekimesh u premtoi Shpëtimtari atyre që ndërtuan dhe freku-
entuan tempujt?

NË TEMPULL, FAMILJET VULOSEN SË BASHKU PËR PËRJETËSI

U kërkoni anëtarëve të klasës të lexojnë Malakia 4:5-6.

I kërkoni anëtarit të caktuar të klasës të përmbledhë informacionin
rreth Elias paraqitur në Përgatitja për të Hyrë në Tempullin e Shenjtë,
faqe 23-24.

Shpjegoni se Elia u kthye dhe rivendosi çelësat e priftërisë që lejojnë
familjet të vulosen së bashku në tempuj për përjetësinë.

I bëni anëtarët e klasës të rishikojnë Doktrina e Besëlidhje 110:13-16.
Pastaj i kërkoni një anëtari të klasës të lexojë thënien e mëposhtme,
që gjendet në faqen 28 në Përgatitja për të Hyrë në Tempullin e Shenjtë:

“Nga ajo ditë e 3 prillit 1836, zemrat e fëmijëve filluan të kthehen
tek etërit e tyre. Që nga ajo kohë ordinancat nuk ishin më përpjekje,
por të përhershme. Fuqia vulosëse ishte me ne. Asnjë autorizim nuk 
e kalon atë në vlerë. Ajo fuqi i jep jetë dhe qëndrueshmëri të përjet-
shme të gjitha ordinancave të kryera me anë të autoritetit të duhur 
si për të gjallët dhe për të vdekurit.”

Shpëtimtari e përshkroi fuqinë vulosëse kur Ai i foli Apostullit të 
Tij Pjetër, siç shkruhet tek Mateu 16:19. I bëni anëtarët e klasës të 
lexojnë këtë varg.

Shpjegoni se të njëjtat çelësa mbahen sot nga profeti dhe Presidenti i
Kishës. “Ajo fuqi e shenjtë vulosëse është me Kishën sot. Asgjë nuk
shihet me synim më të shenjtë nga ata që e dinë rëndësinë e këtij
autoriteti. Asgjë nuk mbahet më pranë. Ka relativisht pak burra që e
mbajnë këtë fuqi vulosëse mbi tokë në një kohë të dhënë—në secilin
tempull ka vëllezër të cilëve u është dhënë fuqia vulosëse. Asnjë njeri
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nuk mund ta marrë atë, përveçse nga profeti, shikuesi, zbuluesi
dhe Presidenti i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të
Mëvonshme ose nga ata që ai i ka dërguar t’ia japin atë të tjerëve”
(Përgatitja për Hyrë në Tempullin e Shenjtë, f. 24, 26).

Shpjegoni se ordinancat vulosëse përfshijnë vulosjen e një burri dhe
gruaje me njëri-tjetrin dhe vulosjen e prindërve me fëmijët. Kur pri-
ndërit vulosen në tempull, fëmijët e lindur prej tyre, linden në besë-
lidhjen e vulosjes së prindërve të tyre dhe nuk kanë nevojë të
vulosen me prindërit e tyre.

• Si mendoni ju se mund të ndikojë vulosja së bashku në tempull në
mendimet dhe veprimet e përditshme të një familjeje?

• Si mendoni, çfarë bekimesh do t’i vijnë një familjeje për shkak të
vulosjes së tyre në tempull?

Presidenti Gordon B. Hinklli tha: “A ka patur ndonjëherë ndonjë bu-
rrë që me të vërtetë e deshi një grua, ose një grua që me të vërtetë e
deshi një burrë, i cili nuk u lut që lidhja e tyre të mund të vazhdonte
përtej varrit? A është varrosur ndonjëherë një fëmijë nga prindër që
nuk donin sigurinë që i dashuri i tyre do të ishte përsëri i tyre në një
botë që do të vijë? A mund të dyshojë një njeri i cili beson në jetën e
përjetshme, se Perëndia e qiellit nuk do t’u dhurojë bijve dhe bijave
të tij atë tipar më të çmuar të jetës, dashurinë e cila gjen shprehjen e
saj më domethënëse në marrëdhëniet familjare? Jo, arsyeja kërkon që
marrëdhënia familjare të vazhdojë pas vdekjes. Zemra njerëzore digjet
për të dhe Perëndia e qiellit ka zbuluar një rrugë me anë të së cilës
ajo mund të arrihet. Ordinancat e shenjta të shtëpisë së Zotit e sigu-
rojnë atë” (“Why These Temples?” Tempujt e Kishës së Jezu Krishtit të
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme [1988], f. 4).

TEMPUJT NA JAPIN MUNDËSI PËR T’U SHËRBYER ATYRE QË KANË VDEKUR

I bëni anëtarët e klasës të lexojnë Abdia 1:21.

Profeti Jozef Smith shpjegoi se si anëtarët e Kishës mund të bëhen
shpëtimtarë në Malin Sion:

“Por si do të bëhen [Shenjtorët] shpëtimtarë në Malin e Sionit? Duke
ndërtuar tempujt e tyre, duke ngritur vaskat e tyre të pagëzimit dhe
duke shkuar e duke marrë të gjitha ordinancat, pagëzimet, konfirmi-
met, larjet, vajosjet, shugurimet dhe fuqinë vulosëse mbi kokat e ty-
re, në emër të të gjithë paraardhësve të tyre që kanë vdekur dhe duke
i shëlbuar ata që të mund të vijnë në ringjalljen e parë dhe të ekza-
ltohen në fronet e lavdisë me ta; dhe ky është zinxhiri që i lidh ze-
mrat e etërve me fëmijët dhe të fëmijëve me etërit, i cili përmbush
misionin e Elias” (History of the Church, f. 6:184).

“Kjo punë mëkëm-
bëse e kryer në tem-
pujt tanë duhet të
kryhet me të njëjtin
shpirt përkushtimi
dhe sakrifice joego-
iste që karakterizoi
jetën e Mësuesit”
(Presidenti Tomas S.
Monson).
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Shpjegoni se si pjesë e planit të Tij të shpëtimit, Ati ynë Qiellor ka
përgatitur një mënyrë për ata që kanë vdekur pa marrë ordinancat
shpëtuese të ungjillit për t’i marrë këto ordinanca. Njerëzit në botën
e shpirtrave kanë mundësinë të dëgjojnë ungjillin. Ata mund ta pra-
nojnë atë atje, por nuk mund të marrin ordinancat e ungjillit për ve-
ten e tyre. Zoti na ka urdhëruar t’i kryejmë këto ordinanca për ta në
tempujt e shenjtë. Ne duhet të bëjmë përpjekje të veçanta për të bërë
punën e historisë familjare, kështu ne mund të marrim ordinancat në
vend të paraardhësve tanë.

Ordinancat për të vdekurit të kryera në tempuj përfshijnë pagëzimet,
konfirmimet, shugurimet në priftëri, indaumentet dhe vulosjet e bu-
rrit me gruan dhe prindërve me fëmijët.

Ne duhet të kthehemi në tempull aq shpesh sa na lejojnë rrethanat,
kështu që ne mund t’u shërbejmë atyre që kanë vdekur, duke i kryer
ordinancat për ta. Ne do të bekojmë jetën e atyre të cilëve u shërbej-
më dhe do të bekojmë jetën tonë po ashtu. Informacioni se si të kry-
ejmë punën e historisë familjare dhe të kryejmë ordinancat për
paraardhësit tanë jepet në Udhëzuesi i Anëtarit për Tempullin dhe Puna
e Historisë Familjare (34697 101).

Presidenti Tomas S. Monson tha:

“Një vlerësim për indaumentin e tempullit dhe ordinancat vulosëse
do t’i sjellë anëtarët e familjeve tona më pranë njëri-tjetrit dhe do të
nxitet midis çdo anëtari të familjes një dëshirë për të bërë të vlef-
shme të njëjtat bekime për të dashurit tanë që na kanë lënë . . . .

Kjo punë mëkëmbëse e kryer në tempujt tanë duhet të kryhet me të
njëjtin shpirt përkushtimi dhe sakrifice joegoiste që karakterizoi jetën
e Mësuesit. Kur e kujtojmë atë, bëhet më e tjeshtë për ne të bëjmë 
pjesët tona individuale në këtë punë jetësore. Çdo herë që hedhim
vështrimin mbi një nga këto shtëpi të shenjta, le të kujtohemi për
mundësitë e përjetshme që gjenden brenda, jo vetëm për veten tonë,
por dhe për të vdekurit tanë” (Pathways to Perfection [1973], f. 2067).

KONKLUZION

Theksoni se frekuentimi i tempullit na lejon t’u shërbejmë të tjerëve
dhe të vazhdojmë të marrim dituri më të madhe shpirtërore. Ndani
thënien e mëposhtme:

“Asnjë lloj pune nuk është më mbrojtëse për këtë Kishë se sa puna në
tempull dhe kërkimi gjenealogjik që e mbështet atë. Asnjë punë nuk
është më përpunuese shpirtërisht. Asnjë punë që ne bëjmë nuk na
jep më shumë fuqi. Asnjë punë nuk kërkon një standard më të lartë
të drejtësisë . . .
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“Në qoftë se do të pranojmë zbulesën lidhur me punën e ordinancës
në tempull, në qoftë se do të hyjmë në besëlidhjet tona pa rezerva
dhe pa shfajësim, Zoti do të na mbrojë. Ne do të marrim frymëzim të
mjaftueshëm për sfidat e jetës . . .

Kështu ejani në tempull—ejani dhe merrni bekimet tuaja. Kjo është
një punë e shenjtë” (Përgatitja për të Hyrë në Tempullin e Shenjtë, f. 37).

Mbarojeni mësimin duke ndarë dëshmi. I nxisni anëtarët e klasës të
kthehen shpesh në tempull, kështu që ata të mësohen nga Shpirti i
Zotit.

Ju mund të doni të përmendni se anëtarët e klasës mund të marrin
nga qendrat e shpërndarjes së Kishës dhe të shohin në shtëpi videon
Mountain of the Lord (Mali i Zotit) (53300). Kjo video që zgjat 73 mi-
nuta tregon historinë e ndërtimit të Tempullit të Sollt Lleikut.

Ftoni dikë të japë lutjen e mbylljes.
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