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ÇFARË ËSHTË PLANI I SHPËTIMIT?
Plani i shpëtimit* është plani i Perëndisë për lumturinë e fëmijëve
të Tij. Ai përqendrohet mbi Shlyerjen e Jezu Krishtit. Nëse do të
ndiqni mësimet e Jezu Krishtit, do të gjeni paqe të brendshme të
vazhdueshme në këtë jetë dhe gëzim të përjetshëm pas vdekjes.

Ndërsa mësoni mbi planin e shpëtimit, do të gjeni përgjigje për
këto pyetje: “Nga erdha unë?”, “Cili është qëllimi im në jetë?”,
“Ku do të shkoj pas kësaj jete?”.

NGA ERDHA UNË?
Jeta juaj nuk filloi me lindjen as nuk do të mbarojë me vdekjen.
Ju jeni krijuar me një trup shpirtëror (ndonjëherë të quajtur
shpirt) dhe një trup fizik. Ati juaj Qiellor krijoi shpirtin tuaj

dhe ju jetuat me Të si shpirt para se
të lindnit të tokë. Ju e njihnit dhe e
donit Atë dhe Ai ju njihte dhe ju
donte ju. Kjo periudhë quhet jeta
paratokësore.

Gjatë gjithë jetës suaj paratokësore
juve jua mësuan parimet dhe urdhëri-
met që do të çonin drejt lumturisë. Ju
u rritët në inteligjencë dhe mësuat ta
donit të vërtetën. U mësuat për planin

e shpëtimit. Gjatë kësaj jete paratokësore Jezu Krishti u zgjodh
si Shpëtimtari; ju mësuat se nëpërmjet Tij do të ishit në gjendje
të mposhtnit pasojat e zgjedhjeve tuaja të gabuara.

Një pjesë e rëndësishme e planit të Perëndisë ishte që ju të
vinit të tokë për të marrë një trup fizik dhe për të mësuar të
bënit zgjedhje të drejta. Ju nuk do të mbanit mend se jetuat

2

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

Familja është në qendër të planit të Atit tonë Qiellor.

“Plani i shpëtimit…

ishte përgatitur që

nga krijimi i botës, 

nëpërmjet Krishtit, 

për të gjithë ata që do të

besonin në emrin e tij.”

Alma 22:13
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në praninë e Atit Qiellor, por Ai do t’ju jepte aftësinë për të njo-
hur të drejtën nga e gabuara. Do të ishit në gjendje të njihnit
dashurinë dhe të vërtetën e Tij.
Nëpërmjet përvojave dhe sprova-
ve tuaja mund të mësonit të bënit
zgjedhje të drejta rregullisht. Me
ndihmën e Jezu Krishtit do të ishit
në gjendje të ktheheshit për të je-
tuar me Atin tuaj Qiellor kur jeta
juaj në tokë të mbaronte.

Në jetën tuaj paratokësore, mësuat
se vetëm duke zgjedhur ndjekjen
e planit të Perëndisë, mund të
merrnit një paqe dhe kënaqësi të
vazhdueshme në këtë jetë dhe në
përjetësi. Ngaqë ju do, Ati juaj Qiellor ju dha lirinë e zgjedhjes,
ose fuqinë për të bërë zgjedhje. Ai ju la të zgjidhnit nëse do të
ndiqnit planin e Tij dhe Zotin Jezu Krisht.

Satani, një nga fëmijët shpirtërorë të Perëndisë, u rebelua ndaj
Atit tonë Qiellor dhe nuk e pranoi planin e Tij. Ai donte të na
detyronte të gjithëve të bënim vullnetin e tij. Fatkeqësisht,
shumë prej fëmijëve të Atit tonë Qiellor zgjodhën që të ndiqnin
Satanin. Satani dhe pasuesit e tij u dëbuan nga prania e Perëndisë
dhe nuk u lejuan të lindnin në tokë. Ata vazhdojnë të ekzistojnë
si shpirtra. Ata janë të mjeruar dhe duan që edhe ju të jeni të
mjeruar. Ata ju tundojnë juve dhe të gjithë fëmijët e Perëndisë
për të bërë gjëra që nuk sjellin lumturi dhe që nuk janë të
kënaqshme për Perëndinë.

5
Kemi shumë për të mësuar dhe për të përjetuar në këtë jetë.

Edhe pse kujtimi juaj për të

është fshirë, para se të vinit në

këtë tokë ju jetonit në praninë

e Perëndisë, Atit tuaj të

Përjetshëm dhe të Birit të Tij,

Jezu Krishtit. Ju lëshuat britma

gëzimi kur ju dha privilegji për

të ardhur në këtë tokë, 

për të marrë një trup dhe për

të ndjekur planin e Perëndisë

për lumturinë tuaj.

*Fjalët me të kuqe janë përkufizuar në faqet 18 dhe 19.
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Në jetën paratokësore ju zgjodhët të kishit besim tek Jezu
Krishti dhe të ndiqnit planin e Perëndisë. Ju lindët në tokë për
shkak të zgjedhjeve tuaja. Vetëm duke bërë po këto zgjedhje,
mund të gjeni paqe në këtë jetë dhe të jeni në gjendje të kthe-
heni për të jetuar me Atin tuaj Qiellor pasi kjo jetë të mbarojë.

CILI ËSHTË QËLLIMI IM NË JETË?

Krijimi dhe Rënia
Toka u krijua si një vend ku fëmijët e Atit tonë Qiellor mund
të jetonin dhe të fitonin përvojë. Adami dhe Eva ishin fëmijët
e parë të Perëndisë që erdhën në tokë. Ata jetuan në një vend
të quajtur Kopshti i Edenit, ku ende ndodheshin në praninë
e Perëndisë.

Ati ynë Qiellor i dha Adamit dhe Evës zgjedhjen e lirë ose
lirinë për të zgjedhur. Ai i urdhëroi ata të mos hanin frutin e
pemës së njohurisë të së mirës dhe të së keqes. Bindja ndaj këtij
urdhërimi do të thoshte se ata mund të mbeteshin në kopsht,
por nuk mund të përparonin duke mësuar nga përvojat dhe
sfidat. Satani tundoi Adamin dhe Evën që të hanin frutin e
ndaluar dhe ata zgjodhën të vepronin kështu. Kjo ishte pjesë e
planit të Perëndisë. Për shkak të vendimit të tyre ata u ndanë
nga prania e Perëndisë fizikisht dhe shpirtërisht. Ata u bënë
të vdekshëm, që do të thotë se iu nënshtruan mëkatit dhe
vdekjes. Ata nuk ishin në gjendje të ktheheshin tek Ai pa
ndihmën e Tij. Ndarja e tyre fizike dhe shpirtërore nga
Perëndia quhet Rënie.

Ati ynë Qiellor dërgoi engjëj dhe Frymën e Shenjtë për t’i mësuar
Adamit dhe Evës planin e shpëtimit. Në qendër të këtij plani
është Shlyerja e Jezu Krishtit, e cila bën të mundur që fëmijët
e Perëndisë të mposhtin ndikimet e rënies dhe të kenë gëzim
në këtë jetë dhe në përjetësi.

6

*Fjalët me të kuqe janë përkufizuar në faqet 18 dhe 19.
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“Nëse Adami nuk do të kishte shkelur,

ai nuk do të kishte rënë, por ai do të

kishte qëndruar në kopshtin e Edenit…

Dhe [Adami dhe Eva] nuk do të kishin

pasur fëmijë; prandaj ata do të kishin

qëndruar në një gjendje pafajësie,

pa patur gëzim, pasi ata nuk njihnin

mjerim; duke mos bërë të mirë, 

pasi ata nuk njihnin mëkat.

Por, vini re, të gjitha gjërat janë bërë në

diturinë e atij që i di të gjitha gjërat.

Adami ra që njerëzit të mund

të jenë; dhe njerëzit janë, 

që ata të mund të kenë gëzim.”

2 Nefi 2:22–25
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Jeta Juaj në Tokë
Për shkak të rënies ju jeni ndarë nga Perëndia fizikisht dhe
shpirtërisht. Kjo ndarje është pjesë e planit të Perëndisë për fë-
mijët e Tij. Qëllimi i largimit tuaj nga prania e Tij për të ardhur
në tokë ka të bëjë me marrjen e një
trupi, fitimin e përvojës dhe të mësua-
rin për të bërë zgjedhje të drejta.

Shumë aspekte të jetës sjellin lumturi,
ndërsa disa sjellin trishtim. Këto për-
voja ju ndihmojnë të dalloni të mirën
nga e keqja dhe të bëni zgjedhje të
drejta. Perëndia ndikon tek ju që të
bëni mirë dhe ta ndiqni Atë, ndërsa
Satani ju tundon ta lini pas dore
Perëndinë dhe të kryeni mëkat.
(Mëkati është kur zgjedh me vetëdije
të bësh të gabuarën ose të mos bësh
të drejtën.) Kur zgjidhni që të ndiqni
Perëndinë dhe të mbani urdhërimet e Tij, rriteni në dituri dhe
në forcë karakteri. Mund të përjetoni gëzim edhe në kohën
e sfidave dhe mund të përballeni me sfidat e jetës me një
shpirt paqeje.

Ju keni bërë shumë zgjedhje të mira në jetën tuaj, por keni bërë
gjithashtu edhe disa zgjedhje të gabuara. Kur bëni zgjedhje të
gabuara dhe kryeni mëkat, ju ndani në njëfarë shkalle vetveten
nga Perëndia. Shkrimet e shenjta e quajnë këtë ndarje vdekje
shpirtërore. Përveçse ju ndan nga Perëndia, mëkati shkakton
gjithashtu faj dhe turp. Nuk mund ta mposhtni i vetëm mëka-
tin dhe ndikimet e tij.

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

Ne duhet t’i mendojmë me kujdes zgjedhjet tona.
9

“Fëmi i Perëndis’ jam, 

këtu ai më çoi,

në tok’ më dha, o, një shtëpi

me prindër kaq të mirë.

Tregom’, drejtom’, 

pran’ ti më rri,

rrugën që ta gjej.

Çfar’ të bëj ti më mëso

të rroj me të në qiej.”

Himne dhe këngë të fëmijëve,

nr. 58.
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Shlyerja e Jezu Krishtit
Për shkak se Ati juaj Qiellor ju do, Ai dërgoi Birin e Tij, Jezu
Krishtin, për të paguar për mëkatet tuaja. Ky pagim është pjesë
e Shlyerjes së Jezu Krishtit. Jezu Krishti vuajti vullnetarisht për

mëkatet, dhimbjet, sëmundjet dhe hi-
dhërimet tuaja. Nëpërmjet hirit dhe
mëshirës së Tij, Ai mund t’ju ndihmo-
jë në sprova dhe t’ju çlirojë nga faji
dhe turpi që vijnë nga mëkatet tuaja.

Duke paguar për mëkatet tuaja, Jezusi
nuk hoqi lirinë tuaj të zgjedhjes apo
përgjegjësinë tuaj vetjake—Ai nuk do
t’ju bëjë të pastër kundër vullnetit tuaj.
Për të marrë ndihmën dhe fuqinë e

Tij, duhet të ushtroni besim tek Ai, të pendoheni, të pagëzohe-
ni, të merrni Frymën e Shenjtë dhe të zgjidhni që të ndiqni
mësimet e Tij gjatë gjithë jetës suaj. Ndërsa mbështeteni tek
Shlyerja, do të ndieni dashurinë e Perëndisë dhe Ai do t’ju
ndihmojë të duroni gjatë sprovave tuaja. Do të përjetoni gëzim,
paqe dhe ngushëllim. Çdo gjë që duket e padrejtë në jetë,
mund të bëhet siç duhet nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit
dhe mëshirës e dashurisë së Atit tonë Qiellor. Shlyerja është
pika qendrore në planin e shpëtimit.

KU DO TË SHKOJ PAS KËSAJ JETE?
Nga një këndvështrim tokësor, vdekja fizike mund të duket si
një fund, por në të vërtetë është një fillim, një hap përpara në
planin e Atit tonë Qiellor. Në vdekje shpirti juaj do të largohet
nga trupi juaj dhe do të shkojë në botën e shpirtrave, e cila
është një vend për të mësuar dhe për t’u përgatitur. Në botën e
shpirtrave kujtimet tuaja të kësaj jete do të qëndrojnë me ju.

10
Shpëtimtari vuajti për mëkatet tona në Kopshtin e Gjetsemanit.

“Sepse Perëndia e deshi

aq botën, sa dha Birin e

tij të vetëmlindurin, që,

kushdo që beson në të, 

të mos humbasë, por të

ketë jetë të përjetshme.”

Gjoni 3:16

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

01133_101_PlanSalvBroch.qxd  09-30-2010  3:35 PM  Page 10



01133_101_PlanSalvBroch.qxd  09-30-2010  3:35 PM  Page 11



Vdekja nuk do ta ndryshojë persona-
litetin tuaj ose dëshirën tuaj për të
mirën apo për të ligën. Nëse zgjidhni
të ndiqni Krishtin gjatë jetës suaj në
tokë, do të jeni në paqe në botën e
shpirtrave dhe do të preheni nga shqe-
tësimet tuaja. Ata që nuk zgjedhin të
ndjekin Jezu Krishtin dhe që nuk pen-
dohen, nuk do të jenë të lumtur.

Ati ynë Qiellor e dinte se shumë nga fëmijët e Tij nuk do të
kishin kurrë një mundësi për të mësuar mbi Jezu Krishtin gjatë
jetës së tyre dhe se të tjerë do të zgjidhnin të mos e ndiqnin
Atë. Për shkak se i do fëmijët e Tij, Perëndia siguroi një mënyrë
që ata në botën e shpirtrave të mësonin mbi planin e Tij, të
kishin besim tek Jezu Krishti dhe të pendoheshin. Ata që
pranojnë dhe ndjekin Jezu Krishtin, do të kenë paqe dhe prehje.

Ringjallja dhe Gjykimi
Një prej dhuratave të mëdha të Perëndisë për të gjithë ata që
vijnë në tokë, është ringjallja, e cila është bërë e mundur në-
përmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit. Kur Jezusi vdiq në kryq, shpir-
ti i Tij shkoi në botën e shpirtrave. Tri ditë më vonë shpirti i Tij
u ribashkua me trupin e Tij të përsosur e të lavdishëm i cili nuk
mund të vdiste më. Ky ribashkim i trupit dhe i shpirtit quhet
ringjallje. Çdo person që ka lindur në tokë, do të ringjallet.

Pasi të jeni ringjallur, do të dilni përpara Perëndisë për t’u gjy-
kuar sipas punëve dhe dëshirave të zemrës suaj.

12
Shpëtimtari i ringjallur iu shfaq Maries.

Kur vdes, shpirti juaj

largohet nga trupi juaj

dhe shkon në botën e

shpirtrave, një vend

përgatitjeje, mësimi dhe

prehjeje nga shqetësimet

dhe nga dhimbja.

*Fjalët me të kuqe janë përkufizuar në faqet 18 dhe 19.
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Shkallët e Lavdisë
Pasi të gjykoheni, do të jetoni në një gjendje lavdie. Për shkak
se punët dhe dëshirat e secilit ndryshojnë, qielli përmban mbre-
tëri të ndryshme, ose shkallë lavdie.

Mbretëria Çelestiale. Ati ynë Qiellor dhe Jezu Krishti banojnë
në mbretërinë çelestiale. Nëse jetoni sipas ungjillit të Jezu
Krishtit dhe nëse jeni pastruar nga mëkati nëpërmjet Shlyerjes,
do të zini një vend te kjo mbretëri më e lartë. Do të jetoni në
prani të Perëndisë dhe do të njihni gëzim të plotë.

Mbretëria Terrestriale. Njerëzit që refuzojnë të pranojnë ungjillin
e Jezu Krishtit, por që bëjnë jetë të ndershme, do të zenë një
vend në mbretërinë terrestriale.

Mbretëria Telestiale. Ata që vazhdojnë me mëkatet e tyre dhe
nuk pendohen do të zënë një vend në mbretërinë telestiale.

14

Shlyerja e Jezu Krishtit bën të mundur shpëtimin.

Besimi tek Jezu Krishti
Pendimi
Pagëzimi

Dhurata e Frymës
së Shenjtë

Durimi deri në fund

Krijimi 
dhe Rënia

Vdekja 
Fizike

Jeta në TokëJeta Paratokësore
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Ç’KUPTIM KA PLANI PËR MUA?
Kur kuptoni se Perëndia është Ati juaj, se Ai ju do dhe se ai ka
bërë të mundur që ju të fitoni përvojë dhe njohuri këtu dhe të
bëheni si Ai pas kësaj jete, do të njihni rëndësinë e vendimeve
tuaja gjatë jetës. Do të kuptoni se duhet të ndiqni Jezu Krishtin
për të marrë bekimet e plota të planit të Atit tonë Qiellor.

15

Terrestriale

Çelestiale

Ringjallja 
dhe Gjykimi

TelestialeBota e Shpirtrave
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SI MUND TA DI UNË?
Një njohuri më e madhe për planin e shpëtimit ka ardhur si
rrjedhojë e Rivendosjes së ungjillit të Jezu Krishtit nëpërmjet
Profetit Jozef Smith.

Ju mund të dini vetë që këto gjëra janë të vërteta, duke i
kërkuar Atit tuaj Qiellor në lutje. Ai do t’ju përgjigjet nëpërmjet
Frymës së Shenjtë. Fryma e Shenjtë është quajtur gjithashtu

Shpirti i Perëndisë dhe një nga rolet
e Tij është të faktojë, ose të japë
dëshmi, për të vërtetën. Fryma e
Shenjtë zbulon dhe konfirmon të vër-
tetën nëpërmjet ndjenjave, mendime-
ve dhe përshtypjeve. Ndjenjat që
vijnë nga Fryma e Shenjtë janë të
fuqishme, por ato gjithashtu janë za-
konisht të buta dhe të qeta. Siç më-
sohet në Bibël, “fryti i Frymës është:
dashuria, gëzimi, paqja, mirëdashja,
mirësia, besimi, zemërbutësia [dhe]
vetëkontrolli” (Galatasve 5:22–23).
Këto ndjenja janë një konfirmim nga
Fryma e Shenjtë se ky mesazh është i

vërtetë. Atëherë do t’ju duhet të zgjidhni nëse do të jetoni në
harmoni me mësimet e Jezu Krishtit ashtu siç u rivendosën në-
përmjet Jozef Smithit.

16

Si Të Lutem?

• Drejtoju Atit tënd

Qiellor.

• Shpreh ndjenjat e zem-

rës tënde (mirënjohje,

pyetje, kërkesa për të

konfirmuar vërtetësinë e

Librit të Mormonit dhe

atë që të kanë mësuar

misionarët).

• Mbylle (“Në emër të

Jezu Krishtit, amen”).

Mund ta dish të vërtetën nëpërmjet lutjes së sinqertë.
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LISTA E TERMAVE
Bota e shpirtrave Vendi midis vdekjes dhe ringjalljes ku shkon shpirti
ynë. Për ata që janë të drejtë gjatë jetës së tyre, bota e shpirtrave do të
jetë një vend paqeje dhe gëzimi.

Hir Ndihmë dhe fuqi hyjnore e dhënë nëpërmjet mëshirës dhe dashu-
risë së Jezu Krishtit. Nëpërmjet hirit të Tij, mundësuar me anë të
Shlyerjes së Tij, mbarë njerëzimi do të ringjallet. Nëpërmjet hirit të
Tij, ata që pendohen vazhdimisht dhe jetojnë sipas ungjillit të Tij, do
të ndiejnë një afërsi të qëndrueshme me Atin e tyre Qiellor në këtë
jetë dhe do të jetojnë në praninë e Tij pas kësaj jete.

Jeta paratokësore Jeta jonë para se të lindnim në këtë tokë. Në jetën
tonë paratokësore ne jetonim në praninë e Atit tonë Qiellor si fëmijët
e Tij shpirtërorë. Ne nuk kishim trup fizik.

Liri e zgjedhjes Dhurata nga Perëndia për të zgjedhur midis së mirës
dhe së keqes, midis së drejtës dhe së gabuarës.

Ordinancë Një akt i shenjtë formal i kryer nëpërmjet autoritetit të
priftërisë. Si shembuj përfshihen pagëzimi, marrja e Frymës së Shenjtë
dhe sakramenti. Ordinancat shpesh janë mënyra për të hyrë në besë-
lidhje me Perëndinë.

Plan i shpëtimit Plani i Atit tonë Qiellor për të bërë të mundur që ne të
bëhemi si Ai dhe të marrim një plotësi të gëzimit. Plani përqendrohet
në Shlyerjen e Jezu Krishtit dhe përfshin të gjitha urdhërimet, ordinan-
cat dhe mësimet e ungjillit.

Rënie Ngjarja me anë të së cilës njerëzimi u bë i vdekshëm. Ajo solli
ndarje shpirtërore dhe fizike nga Perëndia. Për shkak se Adami dhe
Eva, njerëzit e parë, nuk iu bindën urdhërimeve të Perëndisë, ata u
ndanë nga prania e Tij (kjo ndarje është quajtur gjithashtu vdekje
shpirtërore) dhe u bënë të vdekshëm (subjekt ndaj vdekjes fizike).
Si pasardhës të Adamit dhe Evës edhe ne jemi ndarë gjithashtu nga
Perëndia dhe jemi bërë subjekte të vdekjes fizike. Shlyerja e Jezu
Krishtit mposht si vdekjen fizike, ashtu edhe atë shpirtërore.
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Ringjallje Mbas vdekjes fizike, ribashkimi i shpirtit me trupin fizik të
përsosur prej mishi e kocke. Jezu Krishti ishte i pari që u ringjall. Pas
ringjalljes shpirti dhe trupi nuk do të ndahen më kurrë dhe personi
bëhet i pavdekshëm. Për shkak të Shlyerjes të gjithë ata që kanë
jetuar do të ringjallen.

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

Shpëtim Çlirimi nga mëkati dhe nga vdekja. Shpëtimi u bë i mundur
nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit. Nëpërmjet Ringjalljes së Jezu
Krishtit të gjithë do të mposhtin ndikimet e vdekjes. Ne mund të
shpëtohemi gjithashtu nga ndikimet e mëkatit, nëpërmjet besimit
tek Jezu Krishti. Ky besim tregohet nëpërmjet një jete me pendim
dhe me bindje ndaj ligjeve e ordinancave të ungjillit dhe shërbimit
ndaj Krishtit.

Shpirt Pjesa e një njeriu që jetoi me Atin Qiellor para lindjes. Gjatë
jetës në tokë, shpirti bashkohet me një trup fizik. Pas vdekjes, shpirti
vazhdon të jetojë.

Vdekje fizike Ndarja e shpirtit nga trupi i vdekshëm. Pasi trupi fizik
vdes, shpirti vazhdon të jetojë në botën e shpirtrave. Ne e mposhtim
vdekjen fizike nëpërmjet ringjalljes, e cila u bë e mundur me anë të
Shlyerjes së Jezu Krishtit.

Vdekje shpirtërore Ndarje nga Perëndia si rrjedhojë e mosbindjes ndaj
urdhërimeve të Tij. Ne shpëtohemi nga vdekja shpirtërore nëpërmjet
Shlyerjes së Jezu Krishtit, kur pendohemi dhe mbajmë urdhërimet e Tij.
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STUDIM SHTESË
Pyetjet dhe shkrimet e shenjta në vijim, do t’ju ndihmojnë të më-
soni më shumë mbi parimet në këtë broshurë dhe të mendoni mbi
to. Lista nuk është e hollësishme; shënimet në fund të faqes dhe
referimet përbrenda shkrimeve të shenjta do t’ju drejtojnë në pjesë
dhe burime shtesë.

Cila ishte marrëdhënia juaj me Perëndinë para se të lindnit?
Jeremia 1:5 (Bibla, Dhiata e Vjetër)
Hebrenjve 12:9 (Bibla, Dhiata e Re)

Çfarë është Rënia? Përse ishte ajo e nevojshme?
2 Nefi 2:14–26 (Libri i Mormonit, faqe 69–70)
Alma 42:2–9 (Libri i Mormonit, faqe 374–375)

Cili është qëllimi i jetës suaj këtu? Si mund të ndikojë kjo
njohuri mbi vendimet që merrni çdo ditë?
2 Nefi 2:25–27 (Libri i Mormonit, faqe 70)
Alma 34:32 (Libri i Mormonit, faqe 355)
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Çfarë është Shlyerja? Si mund të ndihmojë ajo në jetën
tuaj të përditshme?
Gjoni 3:16–17 (Bibla, Dhiata e Re)
Romakëve 3:23–25 (Bibla, Dhiata e Re)
2 Nefi 2:6–8 (Libri i Mormonit, faqe 67–68)
Alma 7:11–12 (Libri i Mormonit, faqe 268)
Alma 42:22–23 (Libri i Mormonit, faqe 376)

Çfarë është bota e shpirtrave? Çfarë ndodh aty?
1 Pjetri 4:6 (Bibla, Dhiata e Re)
Alma 40:11–14 (Libri i Mormonit, faqe 370–371)

Çfarë do të thotë të ringjallesh? Kush do të ringjallet?
Përse është e rëndësishme ringjallja?
2 Nefi 9:13–15 (Libri i Mormonit, faqe 86–87)
Alma 11:42–45 (Libri i Mormonit, faqe 282–283)

Çfarë është qielli? Përse ka shkallë të ndryshme të lavdisë?
1 Korintasve 15:40–43 (Bibla, Dhiata e Re)
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ADHURO ME NE

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

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

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

Lutje: Të bëra nga anëtarët e kishës lokale.

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

Folësit: Zakonisht një ose dy anëtarë të paracaktuar të kongregacio-
nit flasin mbi tema të ungjillit.

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

Dhurimet nuk kërkohen gjatë shërbimeve të adhurimit.

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

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

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

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

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

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

Orari i mbledhjes së sakramentit:

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

Lexime të sugjeruara:

• Lutu që të dish se ajo që të kanë mësuar misionarët,

është e vërtetë.

• Merr pjesë në kishë.

• Përgatitu për t’u pagëzuar në

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

shumë mbi planin e Atit Qiellor për fëmijët e Tij.

• Vazhdo të takohesh me misionarët për të mësuar më shumë

mbi të vërtetat që Perëndia ka rivendosur nëpërmjet profetëve

të ditëve të mëvonshme.

Takimi tjetër:

Emri dhe numri i telefonit të misionarëve:

www.mormon.al
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