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

Një mënyrë tjetër se si i ndihmojmë studentët ta kuptojnë, besojnë e jetojnë
doktrinën e Jezu Krishtit, është nëpërmjet Zotërimit Doktrinor. Zotërimi Doktrinor
ngrihet mbi përpjekjet e mëparshme në Seminaret dhe Institutet e Fesë dhe i
zëvendëson ato përpjekje, të tilla si zotërimi i shkrimeve të shenjta dhe studimi i
Doktrinave Bazë. Zotërimi Doktrinor ka për qëllim që t’i ndihmojë studentët të
përmbushin rezultatet vijuese:

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

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

• Kreu-Perëndi

• Plani i shpëtimit

• Shlyerja e Jezu Krishtit

• Rivendosja

• Profetët dhe zbulesa

• Priftëria dhe çelësat e priftërisë

• Ordinancat dhe besëlidhjet

• Martesa dhe familja

• Urdhërimet

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

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

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

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

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

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

Materiali i Mësuesit për Zotërimin Doktrinor
Programi mësimor i Zotërimit Doktrinor përbëhet nga 10 përvoja mësimore që do
të zhvillohen gjatë kursit të studimit për vitin. Materiali udhëzues për secilën
përvojë mësimore ka të ngjarë që do të nevojitet të jepet mësim gjatë më shumë se
një pjese të orës mësimore.

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

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

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

Veprimtaritë e “Të Kuptuarit të Doktrinës” zakonisht fillojnë me një studim të
temës doktrinore te Dokumenti Bazë i Zotërimit Doktrinor. Përveç kësaj, veprimtaritë
përqendrohen mbi thënie të veçanta të doktrinës, të përkrahura nga fragmentet e
posaçme të zotërimit doktrinor të vëllimit të shkrimit të shenjtë për kursin e
studimit të vitit. Për shembull, në përvojën mësimore për “Kreun-Perëndi” te
Materiali i Mësuesit të Dhiatës së Re për Zotërimin Doktrinor, mësuesit udhëzohen t’i
ndihmojnë studentët të zotërojnë Hebrenjve 12:9. Teksa studentët studiojnë Librin
e Mormonit, Doktrinën e Besëlidhjet dhe Historinë e Kishës gjatë viteve të tjera të
përvojës së tyre të seminarit, ata do të përqendrohen te fragmente shtesë të
zotërimit doktrinor që mbështetin thënie të tjera të doktrinës, që lidhen me temën
“Kreu-Perëndi” te Dokumenti Bazë i Zotërimit Doktrinor.

Në veprimtaritë e “Të Kuptuarit të Doktrinës”, studentët nxiten që të gjejnë,
shenjojnë dhe studiojnë fragmente të zotërimit doktrinor që të mund t’i përdorin
ato për të dhënë mësim e për të shpjeguar thëniet e doktrinës të cilën e mbështetin
fragmentet. Ju mund të doni të shtoni veprimtari shtesë mësimore sipas nevojës,
për t’i ndihmuar studentët që t’i zotërojnë thëniet e doktrinës dhe fragmentet e
zotërimit doktrinor që i mbështetin ato.

Ushtrime të Praktikës. Çdo përvojë mësimore siguron të paktën një ushtrim të
praktikës për studentët. Këto përvoja zakonisht përbëhen nga studime rastesh,
interpretime me role, skenarë apo pyetje në të cilat studentët mund të marrin pjesë
ose mund t’i diskutojnë së bashku në grupe të vogla apo si klasë. Këto ushtrime
janë jetike për t’i ndihmuar studentët që të kuptojnë se si thëniet doktrinore që i
kanë mësuar, janë domethënëse në rrethana bashkëkohore. Ushtrimet gjithashtu
theksojnë se si doktrina që e kanë mësuar studentët, mund t’i bekojë e ndihmojë
ata që ta jetojnë ungjillin, ta japin mësim ungjillin dhe t’ua shpjegojnë bindjet e tyre
të tjerëve në një mënyrë jokërcënuese dhe jofyese.

Përsëritja e Zotërimit Doktrinor. Përsëritja e vazhdueshme e thënieve doktrinore
dhe e fragmenteve të zotërimit doktrinor, të përdorura për t’i mbështetur ato, do t’i
ndihmojë studentët në përpjekjet e tyre të zotërimit. Secila përvojë mësimore
përfshin një pjesë me ide për t’ju ndihmuar që t’i udhëhiqni studentët në një
përsëritje të thënieve doktrinore dhe të fragmenteve të zotërimit doktrinor që
lidhen me to, të cilat i kanë mësuar gjatë gjithë vitit shkollor.
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Vënia në Jetë e Zotërimit Doktrinor
Zotërimi Doktrinor vihet në jetë në mënyra të ndryshme, në bazë të llojit të
programit të seminarit në të cilin regjistrohen studentët: seminari i përditshëm
(programet herët në mëngjes dhe në orët e lira mësimore), seminari në internet dhe
seminari i studimit në shtëpi.

Zotërimi Doktrinor në Seminarin e Përditshëm
Pritet që ju do të shpenzoni përafërsisht 30 minuta të kohës së orës mësimore çdo
javë gjatë gjithë vitit shkollor në Zotërimin Doktrinor. Numri i javëve të shpenzuara
në secilën prej 10 përvojave mësimore do të ndryshojë në varësi të numrit të
thënieve doktrinore dhe të fragmenteve të zotërimit doktrinor që theksohen e
studiohen për atë temë doktrinore. Disa tema do të zhvillohen siç duhet gjatë dy
javëve, ndërkohë që të tjera do të kërkojnë javë shtesë për t’u përfunduar (shih
“Udhëzuesin e Ritmit të Zotërimit Doktrinor për Dhiatën e Re” më poshtë).

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

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

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

Shënim: Disa fragmente të shkrimeve të shenjta përcaktohen në Manualin e
Mësuesit të Seminarit për Dhiatën e Re si fragmente të zotërimit të shkrimeve të
shenjta, por ato nuk janë fragmente të zotërimit doktrinor. Këto fragmente nuk
duhet të theksohen më sipas udhëzimeve të zotërimit të shkrimeve të shenjta në
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manual, por duhet të zhvillohen në rrjedhën e zakonshme të studimit të shkrimeve
të shenjta sipas radhës.

Udhëzuesi i Ritmit të Zotërimit Doktrinor për Dhiatën e Re
Numri i javëve të shpenzuara për secilën prej 10 përvojave mësimore për Dhiatën e
Re ndryshon në varësi të numrit të çështjeve doktrinore dhe fragmenteve të
shkrimeve të shenjta që studiohen për temën doktrinore. Përafërsisht 30 minuta
çdo javë duhet të shpenzohen me Zotërimin Doktrinor duke përdorur veprimtaritë
mësimore që vijojnë:

• Segmentet e Të Kuptuarit të Doktrinës

• Ushtrime të Praktikës

• Veprimtari të Përsëritjes së Zotërimit Doktrinor

Për shembull, në udhëzuesin e ritmit më poshtë, jepen dy javë për veprimtari të
Zotërimit Doktrinor që lidhen me Kreun-Perëndi. Të hënën e javës së parë, ju
mund të bëni segmentin e parë të “Të Kuptuarit e Doktrinës”. Të martën ju mund
të bëni segmentin e dytë dhe të tretë dhe të mërkurën ju mund të zgjidhni të bëni
një veprimtari tri deri në pesëminutëshe që ju e krijoni ose e përzgjidhni nga
burimet në shtojcën e Manualit të Mësuesit të Seminarit për Dhiatën e Re. Të enjten ju
mund të zgjidhni të mos e bëni një veprimtari të Zotërimit Doktrinor, sepse koha e
plotë e orës mësimore ju nevojitet për ta zhvilluar mjaftueshëm bllokun e shkrimit
të shenjtë dhe të premten ju mund të bëni segmentin e katërt të “Të Kuptuarit të
Doktrinës”. Për javën e dytë, ju mund të zgjidhni që të bëni një veprimtari shtesë të
zotërimit, të zgjedhur nga mësuesi, ushtrimin e praktikës dhe veprimtarinë e
“Përsëritjes së Zotërimit Doktrinor”.

Përsëritja e programit mësimor në Manualin e Mësuesit të Seminarit për Dhiatën e Re
për javën e ardhshme, përgjatë veprimtarive mësimore të Zotërimit Doktrinor, të
përmbajtura në Materialin e Mësuesit të Dhiatës së Re për Zotërimin Doktrinor, do t’ju
ndihmojë të planifikoni dhe të lejoni kohë në orën mësimore për Zotërimin
Doktrinor. Mund t’ju nevojitet të përcaktoni pjesë të mësimeve që mund të
përmblidhen për të krijuar kohë për veprimtaritë mësimore dhe ushtrimet e
praktikës së Zotërimit Doktrinor.

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

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

• Deri në atë shkallë që është e mundshme, përputheni studimin prej studentëve
të temave doktrinore me ato që do t’i studiojnë në mbledhjet e tyre të së dielës.

Java Tema Doktrinore

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

Zotërimi Doktrinor në Seminarin e Studimit në Shtëpi
Në këtë kohë materialet që i përdorin mësuesit dhe studentët e studimit në shtëpi,
nuk janë përditësuar që të përfshijnë përmbajtjen e Zotërimit Doktrinor. Si
rrjedhim, mësuesit dhe studentët duhet të vazhdojnë të përdorin materialet e
tanishme të studimit në shtëpi dhe veprimtaritë e përfshira të zotërimit të
shkrimeve të shenjta. Derisa të përditësohen materialet e studimit në shtëpi,
mësuesit nxiten që t’u japin studentëve kopje të Dokumentit Bazë të Zotërimit
Doktrinor dhe t’i nxitin ata për t’i studiuar vetë, atë dhe fragmentet e shkrimeve të
shenjta të zotërimit doktrinor.
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Gjashtë burra nga Industani,
Që për të mësuar shumë prireshin,
Elefantin shkuan të shihnin,
(Edhe pse të gjithë të verbër ishin),
Që të gjithë, me anë të vëzhgimit,
Mendjen të kënaqur ta kishin.

Marrja e Njohurisë
Shpirtërore
Pjesa 1 (40 minuta)
Shënim: Pjesët 1 e 2 mund të jepen mësim gjatë kohës së dy sesioneve të orëve
mësimore prej 40 minutash ose mund të ndërthuren dhe jepen mësim në një
sesion prej 80 minutash.

Kërkimi për të Vërtetën e Përjetshme
Shkruani fjalën E Vërteta në tabelë dhe bëjuni studentëve pyetjen vijuese:

• Përse mund të jetë sfiduese zbulimi ose mësimi i asaj që është e vërtetë?

Pasi të jenë përgjigjur disa studentë, shkruani në tabelë pyetjen vijuese: Si mund ta
mësoj dhe ta di atë që është e vërtetë?

Shpjegoni se Presidenti Diter F. Uhtdorf, i Presidencës së Parë, foli për sfidën e
mësimit të së vërtetës duke treguar një shëmbëlltyrë të lashtë, të titulluar “Të
Verbrit dhe Elefanti”.

Ju mund të doni ta paraqitni thënien vijuese nga Presidenti Uhtdorf ose t’i jepni
secilit student një kopje të saj. Kërkojini një studenti ta lexojë thënien me zë të
lartë. Ftojeni klasën ta ndjekë, duke kërkuar se si kjo shëmbëlltyrë i paraqet disa
nga sfidat që i hasim kur kërkojmë të vërtetën.

“Mbi njëqind vjet më parë, një poet amerikan shkroi në vargje një shëmbëlltyrë
të lashtë. Strofa e parë e vjershës tregon për:

Në vjershë secili nga të gjashtë udhëtarët kap një pjesë të ndryshme të elefantit dhe më pas u
përshkruan të tjerëve se çfarë ka zbuluar.

Një prej burrave gjen këmbën e elefantit dhe e përshkruan atë të jetë e rrumbullakët dhe e
ashpër si një pemë. Një tjetër prek dhëmbin dhe e përshkruan elefantin si një heshtë. Një i tretë
kap bishtin dhe këmbëngul se një elefant është si një litar. Një i katërt zbulon feçkën dhe
këmbëngul se elefanti është si një gjarpër i madh.

Secili po përshkruan të vërtetën.

Dhe ngaqë e vërteta e tij vjen prej përvojës vetjake, secili ngul këmbë që ai di çfarë ai di.

Vjersha përfundon:

Dhe kështu këta burra nga Industani,
Gjatë patën kundërshtim,
Mjaft të sertë dhe të fortë,
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Çdonjëri pati të tijin mendim,
Edhe pse secili pjesërisht të drejtë kish’,
Të gjithë ishin në gabim!
[John Godfrey Saxe, The Poems of John Godfrey Saxe (1873), f. 135–136, books.google.com].”

(“Ç’është e Vërteta?” [takim shpirtëror i Sistemit Arsimor të Kishës, 13 janar 2013], lds.org/
broadcasts).

• Si i ilustron kjo shëmbëlltyrë disa nga sprovat e zbulimit të së vërtetës?

• Cilat janë disa nga sfidat e tjera të kërkimit për të zbuluar të vërtetën?

• Çfarë do t’i ndihmojë të verbrit që të arrijnë te një kuptueshmëri më e saktë e
asaj që është një elefant? (Për shembull, duke marrë ndihmë nga dikush që
mund ta shohë të gjithë elefantin.)

Perëndia Është Burimi i të Gjithë së Vërtetës
Shpjegoni se, gjatë përvojës së tyre në seminar, studentët do të kenë shumë
mundësi për ta shtuar kuptueshmërinë e tyre për të vërtetën e përjetshme. Për t’i
ndihmuar studentët që ta bëjnë këtë gjë me efektshmëri, po paraqitet një përpjekje
e quajtur Zotërimi Doktrinor. Kjo përpjekje përfshin përpjekjen për të mësuar dhe
zbatuar parimet e marrjes së njohurisë shpirtërore dhe të zhvillimit të një
kuptueshmërie më të thellë për doktrina kyçe të ungjillit të Jezu Krishtit.

Jepuni studentëve kopje të Dokumentit Bazë të Zotërimit Doktrinor dhe kërkojuni ta
hapin te pjesa “Marrja e Njohurisë Shpirtërore”. Ftojini të lexojnë në heshtje
paragrafin e parë, duke kërkuar burimin e së vërtetës së përjetshme.

Kërkojuni studentëve të raportojnë atë që gjejnë. Ju mund të doni të sugjeroni që
ata të shenjojnë doktrinën vijuese: Perëndia i di të gjitha gjërat dhe është
burimi i gjithë së vërtetës.

Për t’i ndihmuar studentët që ta kuptojnë më tej këtë doktrinë, ftojeni një student
të lexojë me zë të lartë Mosian 4:9. Vëreni klasën ta ndjekë, duke kërkuar mënyrën
se si ky varg na ndihmon të kuptojmë përse mund të mbështetemi te Perëndia si
burimi i gjithë së vërtetës.

• Cilat fjalë ose fraza në këtë varg përshkruajnë se përse Perëndia është i vetmi
burim i besueshëm i së vërtetës?

• Si mendoni, përse është e rëndësishme të mbështetemi te Perëndia si burimi i
gjithë së vërtetës? (Ndihmojini studentët të kuptojnë që të diturit se ku të
drejtohen për të vërtetën është një nga hapat e parë drejt marrjes së saj.)

Si të Merret Njohuri Shpirtërore
Ftojeni një student të lexojë me zë të lartë fjalinë e fundit të paragrafit të parë dhe
tërë paragrafin e dytë të pjesës “Marrja e Njohurisë Shpirtërore” të Dokumentit Bazë
të Zotërimit Doktrinor. Vërini studentët ta ndjekin, duke kërkuar atë që mund të
bëjmë për ta ftuar Perëndinë që të na zbulojë të vërteta shpirtërore.

MARRJA E  NJOHURISË SHPIRTËRORE
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Ftojini studentët të raportojnë atë që zbulojnë. Për t’i ndihmuar studentët që ta
forcojnë kuptueshmërinë e tyre për atë që duhet të bëjmë që të marrim të vërtetë
shpirtërore, ndajeni klasën në katër grupe dhe caktojini secilit grup një nga
fragmentet ose pjesët e fragmenteve vijuese të zotërimit doktrinor:

• Moroni 10:4–5

• Gjoni 7:17

• Jakobi [Bibël] 1:5–6; 2 Nefi 32:8–9

• 2 Timoteut 3:15–16; 2 Nefi 32:3

Shpjegoni se ata do të kenë pesë minuta që të lexojnë vargjet e caktuara atyre si
grup dhe të diskutojnë atë që lexojnë duke përdorur pyetjet vijuese. (Ju mund të
doni t’i paraqitni këto pyetje në tabelë ose t’ua jepni atyre në një fletushkë.)

1. Çfarë parimi për kërkimin e së vërtetës shpirtërore jepet mësim në këto vargje?

2. Si mund t’ju ndihmojnë këto vargje që ta kuptoni më mirë mënyrën se si mund
të kërkoni të vërtetë shpirtërore?

3. Çfarë përvojash keni pasur me këtë pjesë të modelit të marrjes të së vërtetës
shpirtërore?

Pas një kohe të mjaftueshme, ftojeni një anëtar të secilit grup që t’i tregojë klasës
atë që diskutuan. Sigurohuni që, teksa secili grup i raporton gjetjet e tij, ata
përfshijnë se cila pjesë e procesit për marrjen e mësimit shpirtëror jepet mësim në
vargjet e tyre.

Pasi të ketë raportuar secili grup, ju mund të doni ta pyetni klasën për ide ose
përvoja shtesë që lidhen me marrjen e së vërtetës shpirtërore. Më pas, merreni
parasysh bërjen e pyetjes vijuese:

• Si lidhen me njëra-tjetrën secila prej këtyre mënyrave të kërkimit të së vërtetës
që të na ndihmojnë të marrim njohuri shpirtërore?

Ftojeni një student ta lexojë me zë të lartë thënien vijuese nga Plaku Riçard G. Skot,
i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve. Kërkojini klasës të dëgjojë për atë që Plaku
Skot dha mësim se kërkohet që të fitojmë njohuri shpirtërore.

“Që të marrim njohuri me vlerë të madhe kërkohet përpjekje e jashtëzakonshme
vetjake. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur dëshira jonë është të fitojmë njohuri
shpirtërore” (“Acquiring Spiritual Knowledge”, Ensign, nëntor 1993, f. 87).

• Si mendoni, përse Zoti kërkon përpjekje nga ana jonë përpara se të mund të
marrim njohuri shpirtërore?

• Sipas përvojës suaj, përse ia vlen përpjekja që bëni për të marrë njohurinë
shpirtërore – të tillë si një dëshmi për Atin tuaj Qiellor; Birin e Tij, Jezu Krishtin;
dhe vërtetësinë e mësimeve të Tyre?
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Dëshmoni se nevojitet përpjekja jonë më e mirë vetjake që të fitojmë njohuri
shpirtërore. Ati Qiellor është i gatshëm të na mësojë, por ne duhet të jemi të
gatshëm për të bërë pjesën tonë.

Bërja e Pyetjeve dhe Kërkimi i Përgjigjeve Është Pjesë Jetike e Përpjekjes
Sonë për ta Mësuar të Vërtetën
Kërkojini një studenti të lexojë me zë të lartë paragrafin e tretë të pjesës “Marrja e
Njohurisë Shpirtërore” në Dokumentin Bazë të Zotërimit Doktrinor. Ftojini studentët
ta ndjekin, duke kërkuar atë që ky paragraf jep mësim rreth rëndësisë së bërjes së
pyetjeve në përpjekjet tona për të fituar njohuri shpirtërore.

Kërkojuni studentëve të raportojnë atë që gjetën. Më pas, shkruajeni në tabelë
thënien përmbledhëse që vijon për të vërtetën: Bërja e pyetjeve dhe kërkimi me
zell i përgjigjeve është pjesë jetike e përpjekjes sonë për ta mësuar të
vërtetën.

• Si mendoni, përse është e rëndësishme që të kërkoni me zell përgjigje ndaj
pyetjeve që dalin gjatë përpjekjeve tuaja për të mësuar të vërtetën?

Për t’i ndihmuar studentët ta kuptojnë rëndësinë e këtij aspekti të fitimit të
njohurisë shpirtërore, ftojeni një student ta lexojë me zë të lartë thënien vijuese nga
Presidenti Diter F. Uhtdorf. Kërkojini klasës të dëgjojë për atë që Presidenti Uhtdorf
dha mësim rreth bërjes së pyetjeve të duhura. (Ju mund të doni t’u jepni studentëve
një kopje të kësaj thënieje.)

“Kur vjen puna tek e vërteta shpirtërore, si mund ta dimë që jemi në shtegun
e duhur?

Një mënyrë është duke bërë pyetjet e duhura – llojin e pyetjeve që na ndihmojnë
ta përsiatim përparimin tonë dhe të vlerësojmë se si gjërat po funksionojnë për
ne. Pyetje të tilla si:

‘A ka jeta ime kuptim?’

‘A besoj te Perëndia?’

‘A besoj se Perëndia më njeh dhe më do mua?’

‘A besoj se Perëndia i dëgjon lutjet e mia dhe u jep përgjigje atyre?’

‘A jam vërtet i lumtur?’

‘A po më çojnë përpjekjet e mia drejt qëllimeve dhe vlerave shpirtërore më të larta në jetë?’

Pyetje thelbësore lidhur me qëllimin e jetës i kanë udhëhequr shumë individë dhe familje
anembanë botës që të kërkojnë të vërtetën. Shpesh ai kërkim i ka çuar ata drejt Kishës së Jezu
Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhe drejt ungjillit të rivendosur” (“Funksionon në
Mënyrë të Mrekullueshme!” Ensign ose Liahona, nëntor 2015, f. 20–21).

• Si na ndihmon kjo thënie nga Presidenti Uhtdorf që ta kuptojmë më tej
rëndësinë e bërjes së pyetjeve të duhura?

Kërkojuni studentëve nëse mund të mendojnë për shembuj nga shkrimet e shenjta
që tregojnë se si bërja e pyetjeve dhe kërkimi me zell i përgjigjeve i bënë individët
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të fitonin njohuri shpirtërore. (Shembujt mund të përfshijnë Joseph
Smith—Historia 1:10–20; Enosi 1:1–8; Doktrina e Besëlidhje 138:1–11).

Vëreni në dukje parimin vijues nga fundi i paragrafit të tretë të pjesës “Marrja e
Njohurisë Shpirtërore”: Qëndrimi dhe synimi me të cilin bëjmë pyetje dhe
kërkojmë përgjigje, do ta ndikojë shumë aftësinë tonë për të mësuar
nëpërmjet Frymës së Shenjtë. Ju mund të doni të sugjeroni që studentët ta
shenjojnë këtë parim në kopjet e tyre të Dokumentit Bazë të Zotërimit Doktrinor.

Për të treguar ndryshimin midis bërjes së pyetjeve të sinqerta dhe bërjes së pyetjeve
me qëllim që ta përligjim sjelljen e dikujt apo ta kritikojmë ose ngatërrojmë dikë,
ftojini studentët të punojnë në dyshe ndërsa i krahasojnë pyetjet që bëri fillimisht
Zizromi me pyetjet që ai i bëri pasi dëgjoi dëshmitë e Almës dhe të Amulekut.
Bëjeni njërin partner të studiojë në heshtje Almën 10:31–32; 11:21 dhe partnerin
tjetër të studiojë në heshtje Almën 12:8. Ftojini studentët t’u shpjegojnë partnerëve
të tyre atë që e mësuan rreth çiltërsisë dhe shtysës së mundshme [që qëndron]
prapa pyetjeve të Zizromit. Pasi studentët t’i kenë diskutuar vargjet e caktuara atyre
me partnerët e tyre, bëjini klasës pyetjet vijuese:

• Cili është ndryshimi në shtysë dhe qëndrim midis pyetjeve të para që bëri
Zizromi dhe pyetjeve që i bëri pas dëgjimit të dëshmive të Almës dhe të
Amulekut?

• Sipas Almës 12:8, çfarë lloj të vërtete po kërkonte Zizromi pasi dëgjoi dëshmitë
e Almës dhe të Amulekut? (Vëreni në dukje se, pasi i dëgjoi dëshmitë e Almës
dhe të Amulekut, Zizromi ende pati pyetje, por natyra e pyetjeve të tij kishte
ndryshuar. Zizromi “filloi të kërkonte … me zell, që ai të mund të dinte më
shumë, në lidhje me mbretërinë e Perëndisë”.)

Shpjegoni se shumë prej doktrinës së bukur, të dhënë mësim tek Alma 12–13, erdhi
si rrjedhojë e pyetjeve. Këto pyetje dhe përgjigje më së fundi e ndihmuan Zizromin
të bëhej i kthyer në besim tek ungjilli i Jezu Krishtit (shih Alma 14:6; 15:3–12).

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

Pjesa 2 (40 minuta)
Përgjigjja për Pyetje Doktrinore ose Historike
Ftojeni një student ta lexojë me zë të lartë thënien vijuese nga Presidenti Bojd K.
Paker, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve:

“Të rinjtë pyetin ‘përse’ – Përse urdhërohemi të bëjmë disa gjëra dhe përse
urdhërohemi të mos i bëjmë gjëra të tjera?” (“The Great Plan of Happiness”
[fjalim drejtuar mësuesve të fesë të Sistemit Arsimor të Kishës, 10 gusht 1993],
si.lds.org).
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Kërkojuni studentëve të marrin parasysh nëse e kanë pyetur ndonjëherë veten
përse urdhërohemi të bëjmë disa gjëra dhe të mos i bëjmë gjëra të tjera. Për
shembull, disa mund të pyesin veten përse Perëndia na ka urdhëruar ta mbajmë
ditën e Shabatit të shenjtë apo përse Ai ka urdhëruar që intimiteti seksual të
shprehet vetëm midis një burri e një gruaje që janë të martuar ligjërisht. Vini në
dukje se kjo pjesë e mësimit për marrjen e njohurisë shpirtërore ka për qëllim që t’i
ndihmojë studentët të mësojnë parime që mund t’i udhërrëfejnë ata kur kanë
pyetje ose u shtrohen pyetje nga të tjerët lidhur me doktrinën, praktikat dhe
historinë e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.

Kujtojini studentët rreth doktrinës që kanë mësuar për burimin e së vërtetës dhe
mënyrës se si ta marrin njohurinë shpirtërore: Perëndia i di të gjitha gjërat dhe
është burimi i gjithë së vërtetës. Shpjegoni se të kujtuarit e kësaj të vërtete është i
dobishëm kur kemi pyetje rreth Kishës që duken të vështira për t’u kuptuar.

Paraqitini ose shkruajini në tabelë parimet vijuese:

• Veproni me besim.

• Shqyrtojini konceptet e pyetjet me një këndvështrim të përjetshëm.

• Kërkoni kuptueshmëri të mëtejshme nëpërmjet burimeve të caktuara në mënyrë
hyjnore.

Shpjegoni se këto parime mund të na udhërrëfejnë kur përpiqemi ta mësojmë dhe
ta kuptojmë të vërtetën e përjetshme dhe kur u japim zgjidhje pyetjeve apo
çështjeve.

Veproni me Besim
Ftojini studentët ta lexojnë në heshtje parimin 1: “Veproni me Besim” nga pjesa
“Marrja e Njohurisë Shpirtërore” në Dokumentin Bazë të Zotërimit Doktrinor. Vërini
të kërkojnë dhe shenjojnë parimet që do t’i ndihmojnë t’u përgjigjen pyetjeve që
ata dhe të tjerët i kanë rreth Kishës.

Kërkojuni studentëve të raportojnë atë që gjetën. Nëse ata nuk e përmendin, vëreni
në dukje parimin vijues: Kur kërkojmë ta zhvillojmë kuptueshmërinë tonë dhe
t’u japin zgjidhje shqetësimeve, është e rëndësishme që ne të mbështetemi te
dëshmia që e kemi tashmë për Jezu Krishtin, Rivendosjen e ungjillit të Tij
dhe mësimet e profetëve të Tij të shuguruar.

• Si mendoni se këto parime mund të na ndihmojnë kur kërkojmë me çiltërsi
kuptueshmëri dhe përgjigje ndaj pyetjeve dhe çështjeve të vështira?

Ftojini studentët të tregojnë shembuj kur ndonjë prej këtyre parimeve i bekoi ata
ndërkohë që u ndeshën me një çështje, shqetësim apo pyetje.

Ftojeni një student ta lexojë me zë të lartë tregimin vijues të thënë nga Plaku Nil L.
Andersen, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve. Kërkojini klasës të dëgjojë për
mënyrën se si një e re veproi me besim kur u përball me një situatë sfiduese.

MARRJA E  NJOHURISË SHPIRTËRORE

6



“Kohët e fundit fola me një vajzë të Dafinave nga Shtetet e Bashkuara. Po citoj
nga mesazhi i saj elektronik:

‘Vitin që shkoi, disa shokë dhe shoqe të mia në Facebook filluan të shkruanin
qëndrimin e tyre lidhur me martesën. Shumë mbanin anën e martesës midis
njerëzve të së njëjtës gjini dhe disa të rinj SHDM shënuan se i ‘pëlqenin’ ato
diskutime. Unë nuk bëra asnjë koment.

Vendosa ta shpreh bindjen time lidhur me martesën tradicionale në një mënyrë të kujdesshme.

Te fotografia e profilit tim, shtova fjalët: ‘Unë besoj në martesën midis një burri dhe një gruaje’.
Pothuajse menjëherë fillova të marr mesazhe. ‘Je egoiste.’ ‘Ke paragjykime.’ Dikush më krahasoi
me një pronare skllevërish. Dhe mora këtë shënim nga një shoqe e ngushtë, e cila është anëtare e
fortë e Kishës: ‘Ke nevojë që të arrish tek mendimet e kohës. Gjërat po ndryshojnë dhe duhet të
ndryshosh edhe ti.’

‘Unë nuk kundërveprova’, tha ajo, ‘por nuk e hoqa deklarimin tim.’

Ajo përfundon: ‘Nganjëherë, siç tha Presidenti Monson: “Duhet të qëndroni vetëm”. Shpresoj se
si të rinj, ne vërtet do të qëndrojmë së bashku për të qenë të vërtetë ndaj Perëndisë e ndaj
mësimeve të profetëve të Tij të gjallë’” (“Vorbullat e Erërave Shpirtërore”, Ensign ose Liahona,
maj 2014, f. 19).

• Në çfarë mënyrash veproi kjo e re me besim kur u përball me një gjendje të
vështirë?

• A keni hasur ndonjëherë kritikë të ngjashme ngaqë e mbrojtët atë që besoni? Si
u përgjigjët?

Ftojini studentët t’i tregojnë klasës se si mbajtja fort tek ajo që tashmë e dinë, dhe
qëndrimi të paepur kur përballen me sfida, e kanë bekuar jetën e tyre dhe kanë
bërë që dëshmitë e tyre të rriten (shih Xhefri R. Holland, “Unë Besoj, o Zot”, Ensign
ose Liahona, maj 2013, f. 94). Nxitini studentët të marrin vendim që gjithmonë të
jenë besnikë ndaj dëshmisë së tyre për mësimet e Jezu Krishtit dhe profetët e Tij
(shih Joseph Smith Translation [Përkthimi prej Joseph Smith-it], Lluka 14:28 [në
Biblën në anglisht te Lluka 14:27, shënimi b në fund të faqes]).

Shqyrtojini Konceptet e Pyetjet me një Këndvështrim të Përjetshëm
Shpjegoni se njerëzit gjatë kohës së Apostullit Pal, u përballën me shumë nga të
njëjtat pyetje dhe shqetësime që ne mund t’i përjetojmë sot. Ftojini studentët të
lexojnë në heshtje 1 Korintasve 2:5, 9–11, duke kërkuar atë që Pali e dha mësim se
është e domosdoshme me qëllim që ta kuptojmë të vërtetën shpirtërore. Ju mund
të vini në dukje se ndryshimi i frymëzuar i Profetit Jozef Smith u bë te vargu 11
(shih Joseph Smith Translation [Përkthimi prej Joseph Smith-it], 1 Korintasve 2:11
[në Biblën në anglisht te 1 Korintasve 2:11, shënimi c në fund të faqes]).

Ftojini studentët të përmbledhin atë që e thonë këto vargje rreth mënyrës se si
mund ta kuptojmë të vërtetën shpirtërore. Ndihmojini të kuptojnë se është vetëm
me anë të Shpirtit të Perëndisë që ne mund t’i dimë “të thellat e Perëndisë”
(1 Korintasve 2:10) – kuptimin e të vërtetave që mund të kuptohen vetëm
nëpërmjet zbulesës.

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

Ftojini studentët të përcaktojnë të vërteta të renditura nën parimin 2, që i
ndihmojnë ata të kuptojnë se si t’i shqyrtojnë më mirë pyetjet që ju vijnë atyre.
Shkruajini përgjigjet e tyre në tabelë. (Përgjigjet e studentëve mund të përfshijnë
parime si ato që vijojnë: Pasja e një këndvështrimi të përjetshëm na lejon t’i
riformulojmë pyetjet dhe t’i shohim idetë duke u bazuar te standardet e Zotit
për të vërtetën, në vend që t’i bazojmë te hamendësimet e botës. Teksa
qëndrojmë të ngulitur në mirëbesimin tonë tek Ati ynë Qiellor dhe plani i Tij
i shpëtimit, ne jemi në gjendje t’i shohim çështjet më qartë.)

Për t’i ndihmuar studentët ta kuptojnë më tej se si këto parime mund të na
ndihmojnë teksa marrim parasysh pyetjet tona dhe pyetjet e të tjerëve, ftojeni një
student ta lexojë me zë të lartë thënien vijuese nga Plaku Dallin H. Ouks, i
Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve. Vëreni klasën të dëgjojë se përse është e
rëndësishme që ne të marrim parasysh hamendjet apo bindjet mbi të cilat bazohet
një pyetje. (Ju mund të doni t’i jepni secilit student një kopje të thënies.)

“Për shkak të njohurisë sonë për [planin e shpëtimit] dhe për të vërteta të tjera
që Perëndia i ka zbuluar, ne fillojmë me hamendje [ose bindje] të ndryshme nga
ata që kanë të njëjtën njohuri me ne. Si rrjedhim, ne arrijmë përfundime të
ndryshme për shumë çështje të rëndësishme që të tjerët i gjykojnë vetëm sipas
opinioneve të tyre rreth jetës në vdekshmëri. …

… Shpesh do të jetë më mirë [për ne] nëse përgjigje[mi] duke përcaktuar kushtet
paraprake ose hamendjet e botës në pohimet që hasi[m nga të tjerët] dhe më pas duke
përcaktuar hamendjet ose kushtet paraprake të ndryshme që e udhëzojnë të menduarin e
shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Kjo nuk do të nxitë miratim nga persona që nuk e kanë
besimin tonë, por mund ta zhvendosë diskutimin nga grindja lidhur me përfundimet, te
përcaktimi i burimit të vërtetë të mosmarrëveshjes” (“As He Thinketh in His Heart” [mbrëmje me
Plakun Dallin H. Ouks, 8 shkurt 2013], broadcasts.lds.org).

• Si mund t’i ndikojnë bindjet ose hamendjet tona pyetjet që i bëjmë dhe
përfundimet te të cilat arrijmë? (Ndihmojini studentët të kuptojnë se një njeri, i
cili e fillon me hamendjet e botës, ka të ngjarë të arrijë te përfundimet e botës.
Megjithatë, ngaqë dëshirojmë ta kuptojmë të vërtetën e përjetshme, është e
rëndësishme që pyetjet të merren parasysh në kontekstin e asaj që tashmë e
dimë rreth Perëndisë dhe planit të Tij të shpëtimit.)

Vini në dukje se njohuria jonë për Perëndinë dhe planin e Tij të shpëtimit na
ndihmon të kuptojmë qëllimin për të cilin u dhanë urdhërimet që Ai na ka dhënë.
Në ndryshim, ata që nuk e kanë njohurinë tonë për planin e Atit Qiellor për
shpëtimin, ka të ngjarë t’i shohin urdhërimet ndryshe nga mënyra se si mund t’i
shohim ne ato.

Për ta ilustruar marrëdhënien midis hamendjeve të një njeriu dhe pyetjeve e
përfundimeve tek të cilat mund të arrijë ai ose ajo, shkruajeni në tabelë pyetjen
vijuese: Përse do të na kufizonte ose do të na i largonte të drejtat tona një Perëndi i dashur
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duke na dhënë urdhërime në vend që të na lejonte lirinë për të bërë çfarëdo që na bën
të lumtur?

• Cilat janë hamendjet që mund të bëjë dikush kur e bën këtë pyetje?

• Çfarë të vërtetash i dimë rreth Atit Qiellor dhe planit të Tij për ne, të cilat na
ndihmojnë ta shohim këtë pyetje nëpërmjet këndvështrimit të Tij?

• Si e ndryshon ky këndvështrim i përjetshëm kuptueshmërinë tonë për atë
shqetësim?

Ftojini studentët të përmendin pyetje ose çështje të tjera që janë të rëndësishme për
t’i marrë parasysh me një këndvështrim të përjetshëm. Merreni parasysh t’i
shkruani përgjigjet e tyre në tabelë. Më pas kërkojuni studentëve të shpjegojnë se si
parimi i shqyrtimit të koncepteve dhe pyetjeve me një këndvështrim të përjetshëm
mund të na ndihmojë t’i kuptojmë më qartë pyetjet dhe çështjet që ata i
përcaktuan, dhe t’i vlerësojmë ato në përputhje me standardin e Zotit për të
vërtetën. Si pjesë e diskutimit tuaj, merreni parasysh të bëni pyetje që e ndjekin
ecurinë, të tilla si vijueset:

• Si ju ndihmon, kur përballeni me një pyetje lidhur me Kishën, pasja e një
dëshmie shpirtërore, nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë, për Ringjalljen, për
thirrjen hyjnore të Profetit Jozef Smith dhe për vërtetësinë e Librit të Mormonit?

• Si ndikon te pikëpamjet tuaja njohuria se martesa midis një burri dhe një gruaje
shugurohet nga Perëndia dhe se familja është pjesë thelbësore në planin e Tij,
kur mendimet shoqërore e sfidojnë përkufizimin e martesës si midis një burri
dhe një gruaje?

Ftojini studentët të tregojnë se si ata ose dikush që e njohin, ishte në gjendje ta
kuptonte më mirë një ide, një mësim ose një pyetje kur ata e morën atë parasysh
nga një këndvështrim i përjetshëm. Ju gjithashtu mund të doni të tregoni një
përvojë nga vetja juaj.

Kërkoni Kuptueshmëri të Mëtejshme nëpërmjet Burimeve të Caktuara në
Mënyrë Hyjnore
Kujtojini studentët për vjershën e bazuar në një shëmbëlltyrë të lashtë, të titulluar
“Të Verbrit dhe Elefanti”, që u lexua në një thënie nga Presidenti Diter F. Uhtdorf
në pjesën 1 të këtij materiali mësimdhënieje të “Marrjes së Njohurisë Shpirtërore”.
Ftojini studentët të shpjegojnë se si kjo vjershë e ilustron sfidën e zbulimit dhe
kuptimit të së vërtetës.

Ftojeni një student të lexojë me zë të lartë parimin 3: “Kërkoni Kuptueshmëri të
Mëtejshme nëpërmjet Burimeve të Caktuara në Mënyrë Hyjnore”, në pjesën
“Marrja e Njohurisë Shpirtërore” te Dokumenti Bazë i Zotërimit Doktrinor. Vëreni
klasën ta ndjekë, duke kërkuar atë që Perëndia na ka dhënë për të na ndihmuar që
ta zbulojmë dhe kuptojmë të vërtetën. Ju mund të doni të sugjeroni që studentët ta
shenjojnë atë që gjejnë.

• Çfarë na ka dhënë Perëndia për të na ndihmuar që ta zbulojmë dhe kuptojmë të
vërtetën?

• Çfarë bekimesh mund të marrim kur kthehemi te burimet e caktuara nga Zoti
në mënyrë hyjnore për të vërtetën? (Si pjesë e këtij diskutimi, ju mund të doni
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të sugjeroni që studentët ta shenjojnë parimin vijues: Kur kthehemi te
burimet e caktuara nga Zoti në mënyrë hyjnore për përgjigje dhe drejtim,
ne mund të bekohemi që të dallojmë midis së vërtetës dhe gabimit.)

• Si e ilustron vjersha rreth të verbërve dhe elefantit nevojën për t’u kthyer te
burime të caktuara në mënyrë hyjnore për përgjigje dhe drejtim?

Vëreni në dukje fjalinë e parë të paragrafit të dytë nën parimin 3: “Kërkoni
Kuptueshmëri të Mëtejshme nëpërmjet Burimeve të Caktuara në Mënyrë Hyjnore”,
e cila thotë: “Ne gjithashtu mund ta mësojmë të vërtetën nëpërmjet burimeve të
tjera të denja për t’u besuar”.

• Si mund ta dallojmë të vërtetën që gjendet në burime të tjera të informacionit,
të denja për t’u besuar?

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

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

Merreni parasysh t’u thoni studentëve (dhe nëse është e mundur t’u tregoni atyre)
rreth faqes zyrtare të Kishës në internet mormonnewsroom.org, ku Kisha e
qartëson informacionin për sa u përket çështjeve të ndryshme me interes publik
lidhur me Kishën dhe e korrigjon informacionin e pjesshëm apo të pasaktë që
përhapet nëpërmjet mjeteve të informimit. Gjithashtu, merreni parasysh t’u tregoni
studentëve faqen Gospel Topics [Tema të Ungjillit] të Kishës te topics.lds.org. Esetë
e Gospel Topics [Tema të Ungjillit] përmbajnë informacion të vlefshëm dhe të
hapur mbi shumë çështje të vështira historike dhe doktrinore.

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

Jepeni dëshminë tuaj rreth rëndësisë së zbatimit të këtyre parimeve kur ndeshemi
me koncepte ose pyetje të vështira. Sigurojini studentët se Zoti dëshiron t’i mësojë
ata nëpërmjet Shpirtit të Tij. Kur kthehemi tek Ai me besim, Ai do të na japë
përgjigje dhe do të na sigurojë drejtim në jetën tonë.

Përsëritja e Zotërimit Doktrinor
Merreni parasysh ta përdorni veprimtarinë vijuese gjatë një sesioni të veçantë të
orës mësimore për t’i ndihmuar studentët që t’i përsëritin fragmentet e zotërimit
doktrinor të Dhiatës së Re, të paraqitura në pjesët 1 e 2 të kësaj përvoje mësimore
mbi marrjen e njohurisë shpirtërore.

Përpara orës mësimore, shkruajini në tabelë fragmentet vijuese të zotërimit
doktrinor: Gjoni 7:17; 1 Korintasve 2:5, 9–11; 2 Timoteut 3:15–17; Jakobi [Bibël] 1:5–6.
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Bëjini studentët të punojnë në grupe me dy ose tre veta. Caktojini secilit grup një
nga fragmentet e zotërimit doktrinor të shkruara në tabelë. Udhëzojini që ta lexojnë
fragmentin së bashku në grupin e tyre dhe të përcaktojnë doktrinën e dhënë mësim
në të.

Ftojini studentët të raportojnë atë që gjetën. (Merreni parasysh t’i drejtoheni
materialit që gjendet më sipër në këtë përvojë mësimore ose në mësimet
shoqëruese te Manuali i Mësuesit të Seminarit për Dhiatën e Re për të parë shembuj
të mënyrës se si mund të thuhen të vërtetat që lidhen me këto shkrime të shenjta.)

Më pas, kërkojuni studentëve të punojnë në grupet e tyre dhe të përzgjedhin disa
fjalë nga fragmenti, të cilat mund të përdoren për ta paraqitur më mirë doktrinën e
dhënë mësim. Për shembull, për Jakobin [Bibël] 1:5–6, studentët mund të
përzgjedhin fjalët mungon, urtia, kërkojë dhe Perëndia.

Duke filluar me grupin të cilit iu caktua Gjoni 7:17, kërkojini një studenti nga grupi
t’i shkruajë në referencën në tabelë fjalët që i përzgjodhën dhe të shpjegojë përse i
përzgjodhën ato fjalë. (Nëse më shumë se një grupi iu caktua e njëjta referencë,
bëjeni një student nga secili grup t’i shkruajë fjalët e tyre në tabelë. Nëse fjalët
ndryshojnë, ndihmojeni klasën që të bien dakord për fjalët që do të përdorin.) Si
klasë, përsëritini referencën e shkrimit të shenjtë dhe fjalët në tabelë. Përsëriteni
këtë për tri fragmentet e tjera të shkrimeve të shenjta.

Në fillimin e disa prej sesioneve të ardhshme të orës mësimore, merrni parasysh t’i
përsëritni këto fragmente të zotërimit doktrinor dhe fjalët që studentët i
përzgjodhën për secilin fragment.

MARRJA E  NJOHURISË SHPIRTËRORE

11



Kreu-Perëndi
Shënim: Veprimtaritë vijuese të zotërimit doktrinor mund të bëhen përgjatë kursit të
disa pjesëve të orëve mësimore ose në një pjesë të vetme të orës mësimore.

Të Kuptuarit e Doktrinës (35 minuta)
Segmenti 1 (10 minuta)
Shpjegoni se, si anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të
Mëvonshme, ne bekohemi me një kuptueshmëri të qartë të roleve të Atit Qiellor,
Jezu Krishtit dhe Frymës së Shenjtë.

Ndajeni klasën në grupe me nga tre ose katër studentë. Jepini secilit grup një kopje
të udhëzimeve vijuese dhe kërkojuni ta plotësojnë veprimtarinë siç udhëzohet:

Gjeni temën doktrinore 1: “Kreu-Perëndi” në kopjen tuaj të Dokumentit Bazë të Zotërimit Doktrinor.
Lexojini me radhë me zë të lartë paragrafët nën këtë temë, duke kërkuar ide rreth Kreut-Perëndi.

Kur ta keni mbaruar leximin, bëjeni secilin anëtar të grupit t’i përgjigjet njërës nga pyetjet vijuese:

• Çfarë ideje të re mësuat rreth Kreut-Perëndi ose njërit prej anëtarëve të tij?

• Çfarë doktrine rreth Kreut-Perëndi ose njërit prej anëtarëve të tij mendoni se është veçanërisht e
rëndësishme për t’u kuptuar? Përse?

Pas një kohe të mjaftueshme, ftojini disa studentë t’i raportojnë klasës atë që e
diskutuan në grupet e tyre.

Segmenti 2 (5 minuta)
Kërkojuni studentëve të kthehen tek tema doktrinore 1: “Kreu-Perëndi”, në
Dokumentin Bazë të Zotërimit Doktrinor. Më pas, pyetni:

• Çfarë vargu përdoret për të dhënë mësim doktrinën se Perëndia është Ati i
shpirtrave tanë? (Hebrenjve 12:9.)

Ftojini studentët të kthehen te Hebrenjve 12:9. Shpjegoni se ky varg përmban
udhëzimin e dhënë nga Apostulli Pal anëtarëve të Kishës në kohën e tij, të cilët
ishin judenj. Pali u përpoq t’i ndihmonte anëtarët e Kishës të kuptonin se si t’i
përgjigjeshin qortimit ose korrigjimit dhe udhëzimit nga Perëndia (shih në Biblën
në anglisht Hebrenjve 12:7, shënimi b në fund të faqes).

Ftojeni një student të lexojë me zë të lartë Hebrenjve 12:9. Vëreni klasën ta ndjekë
duke kërkuar një titull që Pali e përdori për t’iu drejtuar Perëndisë.

• Çfarë titulli përdori Pali që t’i drejtohej Perëndisë?

Ftojini studentët të marrin parasysh që ta shkruajnë të vërtetën vijuese në shkrimet
e tyre të shenjta pranë Hebrenjve 12:9: Perëndia është Ati i shpirtrave tanë.
Ngaqë është një fragment i zotërimit doktrinor, ju mund të doni të sugjeroni që ata
ta shenjojnë Hebrenjve 12:9 në mënyrë të dukshme që të jenë në gjendje ta gjejnë
lehtësisht.
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Segmenti 3 (10 minuta)
Lexoni me zë të lartë së bashku si klasë Hebrenjve 12:9. Kërkojuni studentëve të
thonë doktrinën që e mësojmë nga ky varg rreth Perëndisë.

Për t’i ndihmuar studentët ta kuptojnë më tej doktrinën që Perëndia është Ati i
shpirtrave tanë, ftojini disa studentë që të lexojnë me radhë, me zë të lartë
paragrafët nga thënia vijuese prej pjesës Gospel Topics [Temave të Ungjillit] të
LDS.org. (Nëse është e mundur, ju mund të doni t’u tregoni studentëve se si të
kërkojnë te Gospel Topics [Tema të Ungjillit] që të dinë se si ta gjejnë këtë
thënie vetë.)

“Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme jep mësim se të gjitha qeniet
njerëzore, meshkuj e femra, janë fëmijë të dashur shpirtërorë të etërve qiellorë, një Ati Qiellor
dhe një Nëne Qiellore. …

Shenjtorët e ditëve të mëvonshme e drejtojnë adhurimin e tyre drejt Atit Qiellor, në emrin e
Krishtit, dhe nuk i luten Nënës Qiellore. Në këtë gjë, ata ndjekin modelin e caktuar nga Jezu
Krishti, i cili i mësoi dishepujt e Tij që t’i ‘luten gjithmonë Atit në emrin tim’ [3 Nefi 18:19–21].
Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme u mësohet t’i luten Atit Qiellor, por siç tha Presidenti Gordon
B. Hinkli: ‘Fakti që ne nuk i lutemi Nënës sonë në Qiell në asnjë mënyrë nuk ia pakëson vlerën ose
e përçmon atë’ [“Daughters of God”, Ensign, nëntor 1991, f. 100].

“Si me shumë të vërteta të tjera të ungjillit, njohuria jonë e tanishme rreth një Nëne në Qiell
është e kufizuar. Prapëseprapë, neve na është dhënë njohuri e mjaftueshme për ta vlerësuar
shenjtërinë e kësaj doktrine dhe për ta kuptuar modelin hyjnor të krijuar për ne si fëmijë të
prindërve qiellorë” (Gospel Topics [Tema të Ungjillit], “Mother in Heaven” [“Nëna në Qiell”],
lds.org/topics).

• Përse është e dobishme të kuptojmë se kemi si një Atë ashtu edhe një Nënë
në Qiell?

Segmenti 4 (10 minuta)
Për ta përsëritur Hebrenjve 12:9 dhe doktrinën se Perëndia është Ati i shpirtrave
tanë, jepini çdo studenti një kopje të udhëzimeve vijuese dhe kërkojuni ta
përfundojnë veprimtarinë:

Lexojeni dhe përsiateni thënien vijuese nga Presidenti Bojd K. Paker, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve:

“Ti je një fëmijë i Perëndisë. Ai është ati i shpirtit tënd. Nga ana shpirtërore ti je prej një lindjeje
fisnike, pasardhës i Mbretit të Qiellit. Ngulite atë të vërtetë në mendjen tënde dhe mbahu tek ajo.
Pavarësisht nga brezat e shumtë të paraardhësve tënd të vdekur, pavarësisht se cilën racë ose popull
përfaqëson, prejardhja familjare e shpirtit tënd mund të shkruhet në një rresht të vetëm. Ti je një
fëmijë i Perëndisë!” (“To Young Women and Men”, Ensign, maj 1989, f. 54).

Përgjigjuni pyetjeve vijuese në ditarin tuaj të studimit ose në fletoren e klasës:

• Si e dini se jeni fëmijë i Perëndisë?

• Si ndikon njohuria se Perëndia është Ati i shpirtit tuaj te mënyra se si ju ndiheni rreth vetes suaj
dhe zgjedhjeve që bëni?

KREU-PERËNDI
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• Si duhet të ndikojë kuptueshmëria se Perëndia është Ati i shpirtrave tanë te mënyra se si ju i
shihni dhe i trajtoni njerëzit e tjerë?

Pas një kohe të mjaftueshme, ftojini një ose dy studentë që ndihen të rehatshëm ta
bëjnë këtë, për të thënë atë që shkruan.

Ju mund të merrni parasysh të përdorni disa minuta në fillim të disa prej mësimeve
të ardhshme, ndoshta si pjesë e kohës shpirtërore të orës mësimore, për të pasur
studentë të tjerë që të tregojnë atë që e shkruan në këtë veprimtari. Nëse e bëni
këtë, ftojeni studentin e parë që tregon, për të lexuar me zë të lartë Hebrenjve 12:9
dhe për të ritheksuar doktrinën që Perëndia është Ati i shpirtrave tanë. Përsëritja e
këtij fragmenti dhe kësaj doktrine mund t’i ndihmojë studentët ta sjellin ndërmend
këtë të vërtetë.

Ushtrimi i Praktikës (12–15 minuta)
Kërkojuni studentëve të kthehen te pjesa “Marrja e Njohurisë Shpirtërore” në
kopjen e tyre të Dokumentit Bazë të Zotërimit Doktrinor. Rishikoni kuptimin e tri
parimeve: veproni me besim, shqyrtojini konceptet e pyetjet me një këndvështrim
të përjetshëm dhe kërkoni kuptueshmëri të mëtejshme nëpërmjet burimeve të
caktuara në mënyrë hyjnore.

Ndajeni klasën në grupe me nga dy ose tre studentë. Jepini secilit grup një kopje të
udhëzimeve vijuese dhe kërkojuni që ta përfundojnë veprimtarinë:

1. Lexojeni me zë të lartë skenarin vijues dhe merrni parasysh nëse keni pasur ndonjëherë ndjenja të
ngjashme me ato të së resë:

Lea po përjeton disa sfida në familjen e saj dhe në marrëdhëniet e saj me disa shoqe. Një natë ajo
bie në gjunjë që të lutet, por nuk e fillon kurrë lutjen e saj. Në zhgënjim i thotë vetes: “Përse nuk
kujdeset Perëndia për mua?” Ajo ulet mbi shtratin e saj dhe mendon për vështirësitë e saj të
tanishme, duke e parë secilën si një provë të mungesës së kujdesit të Perëndisë për të.

Disa ditë më vonë, gjatë një veprimtarie të rinisë, një udhëheqëse e Të Rejave e pyet Lean se si po
ia kalon. Lea përgjigjet: “Jo shumë mirë. Jeta është e vështirë pikërisht tani.” Udhëheqësja e Leas
vazhdon të bëjë pyetje dhe Lea më së fundi tregon për ndjenjën e saj se Perëndia nuk kujdeset
për të.

2. Diskutojeni si grup pyetjen vijuese:

• Nëse do të ishit udhëheqësja e Leas, çfarë mund të bënit për ta ndihmuar Lean të veprojë me
besim, ta shqyrtojë shqetësimin e saj nga një këndvështrim i përjetshëm ose të kërkojë
kuptueshmëri nëpërmjet burimeve të caktuara në mënyrë hyjnore?

3. Vazhdoni ta lexoni me zë të lartë skenarin:

Udhëheqësja e Leas shpreh mirëkuptim të sinqertë dhe pyet: “A ka pasur ndonjëherë një kohë kur
vërtet e dije se Perëndia kujdeset për ty?”

Lea mendon për një çast dhe kujton disa përvoja në të cilat Perëndia iu përgjigj lutjeve të saj. Ajo
ia përmend këto udhëheqëses së saj. Udhëheqësja e saj përgjigjet: “Faleminderit që m’i tregove
ato përvoja. Unë e di se Perëndia është Ati ynë dhe se Ai na do. Dhe e di se Ai të do dhe kujdeset
për ty. Por nganjëherë është e vështirë ta ndiejmë dashurinë e Tij nëse nuk po përpiqemi në
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mënyrë vepruese për t’u afruar pranë Tij. Çfarë ke bërë kohët e fundit që të afrohesh më pranë
Atit Qiellor?”

“Epo, zakonisht i them lutjet e mia natën. Por nuk i jam lutur me të vërtetë Atit Qiellor rreth
sfidave përmes të cilave po kaloj”, përgjigjet Lea.

“Ngaqë ti je bija e Tij, Ati Qiellor do të donte të dëgjonte prej teje. A do të lutesh dhe do t’ia
tregosh problemet dhe pyetjet e tua Atij?” pyet udhëheqësja e Leas.

“Po”, thotë Lea. Ajo vazhdon: “Faleminderit. Më nevojitej ai kujtues.”

4. Diskutojini si grup pyetjet vijuese:

• Si mendoni ju, në ç’mënyrë vendimi i Leas për të vepruar me besim do t’i sjellë asaj dobi?

• Çfarë dini rreth Perëndisë që mund t’ju ndihmojë gjatë kohëve kur mund të ndiheni larg prej
Tij ose pyetni veten nëse Ai kujdeset rreth asaj gjëje nëpër të cilën po kaloni?

Pas një kohe të mjaftueshme, ftojini disa studentë ta raportojnë atë që e diskutuan
në grupet e tyre.

Ju mund të doni ta mbyllni duke dëshmuar se Perëndia është Ati i shpirtrave tanë
dhe se Ai na do dhe kujdeset për secilin prej nesh si fëmijët e Tij. Ftojini studentët
ta mbajnë mend gjithmonë se janë fëmijë të Perëndisë.

Përsëritja e Zotërimit Doktrinor
Renditini në tabelë secilin nga fragmentet e zotërimit doktrinor të Dhiatës së Re që
i keni mësuar deri tani gjatë këtij kursi studimi. Caktojini secilit student një
fragment të ndryshëm të zotërimit doktrinor. Udhëzojini studentët që të shkruajnë
një skenar ose përshkrim të një situate në një fletë letre, në të cilin mund të
zbatohen parimet dhe të vërtetat e përmbajtura në fragmentin e zotërimit doktrinor
të caktuar atyre.

Pasi studentët të kenë mbaruar, mblidhini skenarët e shkruar prej tyre. Lexojeni me
zë të lartë një skenar dhe ftojini studentët të përcaktojnë një fragment të zotërimit
doktrinor që mund të jetë i dobishëm për t’iu përgjigjur atij skenari. Ndiqeni
ecurinë duke i ftuar të shpjegojnë se si të vërtetat e dhëna mësim në fragmentet e
zotërimit doktrinor që i përcaktuan, mund të gjejnë zbatim te skenari. Përsëriteni
veprimtarinë duke lexuar me zë të lartë skenarë të tjerë. Ju gjithashtu mund të
paraqitni disa skenarë në fillim ose fund të mësimeve gjatë javës së ardhshme.

KREU-PERËNDI
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Plani i Shpëtimit
Shënim: Veprimtaritë vijuese të zotërimit doktrinor mund të bëhen përgjatë kursit të
disa pjesëve të orës mësimore ose në një pjesë të vetme të orës mësimore.

Të Kuptuarit e Doktrinës (60–70 minuta)
Segmenti 1 (10 minuta)
Vini në dukje se shumë njerëz anembanë botës nuk kanë një kuptueshmëri të saktë
ose tërësore të planit të Atit Qiellor për shpëtimin. Megjithatë, si anëtarë të Kishës
së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, ne bekohemi me dituri për
shkrimet e shenjta dhe mësimet e profetëve që na ndihmojnë ta kuptojmë planin e
Atit Qiellor.

Ftojini studentët të vizatojnë një figurë të planit të shpëtimit që përshin jetën para
lindjes, jetën në vdekshmëri dhe jetën pas vdekjes. Pasi të kenë mbaruar, ndajini
studentët në dyshe dhe vërini të lexojnë temën doktrinore 2, “Plani i Shpëtimit” në
Dokumentin Bazë të Zotërimit Doktrinor, duke kërkuar hollësi shtesë që mund t’ua
shtojnë vizatimeve të tyre. Bëjini t’u shpjegojnë partnerëve të tyre ndonjë hollësi
shtesë që e gjetën, dhe mënyrën se si ato hollësi na ndihmojnë të kuptojmë më tej
planin e Perëndisë.

Segmenti 2 (10 minuta)
Ftojini studentët të shohin përgjatë temës doktrinore 2, “Plani i Shpëtimit”, në
Dokumentin Bazë të Zotërimit Doktrinor dhe të shenjojnë thëniet e doktrinës që
mbështeten prej referencave të shkrimeve të shenjta nga Dhiata e Re. Këto
përfshijnë sa vijon:

• Që ta përmbushim këtë plan dhe të bëhemi si Ati ynë në Qiell, ne duhet
të arrijmë ta njohim Atë dhe Birin e Tij, Jezu Krishtin, dhe të kemi një
kuptueshmëri të saktë të karakterit dhe tipareve të Tyre (shih Gjoni 17:3).

• Trupat tanë janë të shenjtë dhe duhet të respektohen si një dhuratë nga
Ati ynë Qiellor (shih 1 Korintasve 6:19–20).

• Më së fundi, çdo njeri do ta ketë mundësinë për t’i mësuar parimet e
ungjillit dhe për t’i marrë ordinancat dhe besëlidhjet e tij. Shumë nga
besnikët do t’ua predikojnë ungjillin njerëzve në burgun e shpirtrave. Ata
që zgjedhin ta pranojnë ungjillin, të pendohen dhe t’i pranojnë
ordinancat e shpëtimit që kryhen për ta në tempuj, do të jetojnë në parajsë
deri në Ringjallje (shih 1 Pjetër 4:6).

• Çdo person i lindur në tokë do të ringjallet ngaqë Jezu Krishti e mposhti
vdekjen fizike (shih 1 Korintasve 15:20–22).

• Gjykimi Përfundimtar do të ndodhë pas Ringjalljes. Jezu Krishti do ta
gjykojë çdo person për të përcaktuar lavdinë e përjetshme që ai ose ajo do
të marrë. Ky gjykim do të bazohet në dëshirat dhe bindjen e secilit person
ndaj urdhrave të Perëndisë (shih Zbulesa 20:12).

• Ka tri mbretëri lavdie: mbretëria çelestiale, mbretëria terrestriale dhe
mbretëria telestiale (shih 1 Korintasve 15:40–42).
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Segmenti 3 (20–25 minuta)
Zgjidhini disa ose të gjitha thëniet e doktrinës dhe të fragmenteve të zotërimit
doktrinor të renditura më lart për t’u përdorur në veprimtarinë vijuese. Nëse
zgjidhni të përdorni vetëm disa nga thëniet, përsëriteni veprimtarinë për thëniet e
mbetura të doktrinës dhe të fragmenteve të zotërimit doktrinor në ditët pasuese.

Ftojini studentët të përfytyrojnë se do t’u përgjigjen pyetjeve të një shoku rreth
planit të shpëtimit. Caktojini studentët që të punojnë në dyshe ose në grupe të
vogla për t’i studiuar fragmentet e zotërimit doktrinor që i zgjodhët. Shkruajini
pyetjet vijuese në tabelë që studentët t’i diskutojnë teksa studiojnë secilin fragment:

• Si do ta përdornit fragmentin e zotërimit doktrinor që të shpjegoni thënien e
doktrinës që ai e mbështet në Dokumentin Bazë të Zotërimit Doktrinor?

• Në çfarë mënyrash mund të jenë shkrimi i shenjtë dhe doktrina të dobishëm
për dikë që nuk di shumë rreth planit të Atit Qiellor për shpëtimin?

• Si mund të ndikojnë doktrina dhe mësimet e dhëna në fragmentin e zotërimit
doktrinor te mënyra se si zgjidhni ta jetoni jetën tuaj sot?

Pas një kohe të mjaftueshme, ftojini disa studentë që t’ua raportojnë përgjigjet e
tyre të gjithë klasës. Për të nxitur diskutim dhe kuptueshmëri të mëtejshme, ju
mund të doni të bëni pyetje shtesë si ato që vijojnë:

• Përse këto doktrina janë të rëndësishme për t’u kuptuar nga ne dhe njerëz të
tjerë në botë?

• Cilave pyetje rreth planit të Atit tonë Qiellor iu japin përgjigje këto doktrina?

Segmenti 4 (20–25 minuta)
Shkruajeni secilën prej pyetjeve vijuese në një fletushkë të veçantë treguesi ose një
fletë letre dhe vendosini fletushkat me shkrimin nga poshtë mbi një tavolinë
në klasë:

• Nëse një njeri duhet ta pranojë ungjillin e Jezu Krishtit me qëllim që të shpëtohet, çfarë
u ndodh njerëzve që vdiqën pa ditur gjë kurrë për ungjillin?

• Kush do të ringjallet?

• Përse duhet të jem mirënjohës/e për trupin tim edhe nëse ai mund të ketë probleme?

• Kam dëgjuar se të gjithë njerëzit përfundimisht do të shkojnë ose në qiell ose në ferr. A
është e vërtetë kjo?

• Cila është njohuria më e rëndësishme që mund të fitoj?

• Si mund të ndikojnë zgjedhjet e mia në këtë jetë tek ajo që më ndodh pasi vdes?

Si të jetë e nevojshme, përsëritini fragmentet e zotërimit doktrinor për Dhiatën e Re
që lidhen me temën doktrinore 2, “Plani i Shpëtimit”. Ju mund të doni t’i shkruani
referencat e këtyre fragmenteve në tabelë: Gjoni 17:3; 1 Korintasve 6:19–20;
1 Korintasve 15:20–22; 1 Korintasve 15:40–42; 1 Pjetër 4:6; Zbulesa 20:12.
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Caktojini studentët të punojnë në dyshe. Ftojeni një dyshe të dalë përpara klasës.
Shpjegoni se pjesa tjetër e klasës përfaqëson shokë dhe shoqe që kanë pyetje rreth
mësimeve të Kishës. Fletushkat mbi tavolinë përfaqësojnë pyetjet e këtyre shokëve
dhe shoqeve rreth planit të shpëtimit. Ftojeni dyshen të marrë parasysh mënyrën se
si mund t’u përgjigjen këtyre pyetjeve duke përdorur fragmente të zotërimit
doktrinor dhe thënie të doktrinës që i kanë mësuar lidhur me planin e shpëtimit.
Bëjeni dyshen të zgjedhë një fletushkë, bëjeni një student tjetër në klasë të lexojë
pyetjen dhe më pas lejojeni dyshen t’i përgjigjet pyetjes duke përdorur fragmentet e
zotërimit doktrinor. Përsëriteni veprimtarinë me dyshe të tjera të studentëve duke
iu përgjigjur pyetjeve. (Shënim: Për ta ndarë këtë veprimtari në pjesë më të vogla
kohore, ju mund të merrni parasysh t’u përgjigjeni një ose më shumë prej këtyre
pyetjeve në ditë të ndryshme, në vend që t’u përgjigjeni të gjithave në një
veprimtari.)

Mbylleni duke i pyetur studentët se si u forcuan kuptueshmëria dhe dëshmia e tyre
gjatë veprimtarisë.

Ushtrimet e Praktikës (30-40 minuta)
Duke përdorur pjesën “Marrja e Njohurisë Shpirtërore” në Dokumentin Bazë të
Zotërimit Doktrinor, ndihmojini studentët të praktikojnë përdorimin e tri parimeve –
veproni me besim, shqyrtojini konceptet e pyetjet me një këndvështrim të
përjetshëm dhe kërkoni kuptueshmëri të mëtejshme nëpërmjet burimeve të
caktuara në mënyrë hyjnore – dhe t’i zbatojnë ato te thëniet e doktrinës që i kanë
mësuar për sa i përket planit të shpëtimit. Veprimtaritë vijuese mund t’ju
ndihmojnë ta kryeni me sukses këtë. Këto veprimtari mund të jepen mësim në të
njëjtën ditë ose në ditë të ndryshme, në varësi të programit tuaj dhe të nevojave të
studentëve tuaj.

Ushtrimi 1 (20–25 minuta)
Lexojeni me zë të lartë thënien vijuese dhe ftojini studentët të përfytyrojnë se ajo
është një publikim në median shoqërore:

“Nuk i kuptoj mormonët. Përse jetojnë me kaq shumë kufizime – pa tatuazhe ose
alkool, pa marrëdhënie seksuale përpara martesës, vetëm me veshje të thjeshta?
Unë them se është trupi yt dhe është jeta jote. Nëse nuk po e lëndon dikë tjetër, bëj
çfarë dëshiron që të bësh. Mormonët duhet të jenë më pak kufizues.”

Ftojini studentët të shkruajnë një përgjigje për këtë publikim në median shoqërore.
Vërini të përdorin 1 Korintasve 6:19–20 dhe tri parimet e Marrjes së Njohurisë
Shpirtërore në përgjigjet e tyre. Shkruajini parimet në tabelë:

• Veproni me besim.

• Shqyrtojini konceptet e pyetjet me një këndvështrim të përjetshëm.

• Kërkoni kuptueshmëri të mëtejshme nëpërmjet burimeve të caktuara në mënyrë
hyjnore.
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Për t’i ndihmuar studentët që të kërkojnë kuptueshmëri të mëtejshme nëpërmjet
burimeve të caktuara në mënyrë hyjnore, merreni parasysh t’i ftoni të kërkojnë
fragmente shtesë të shkrimeve të shenjta në Topical Guide [Udhëzuesin Tematik],
Bible Dictionary [Fjalorin Biblik] ose Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta. Ata mund
të kërkojnë edhe thënie nga udhëheqësit e Kishës që shpjegojnë shenjtërinë e
trupave tanë. Nëse janë në dispozicion, ata mund të përdorin mjete elektronike për
të hetuar faqen LDS.org, ose mund t’i kërkojnë këto thënie në kopjet e revistave të
Kishës. Ju mund ta lexoni me zë të lartë si shembull thënien vijuese nga Plaku D.
Tod Kristoferson, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve:

“Ata që besojnë se trupat tanë nuk janë më shumë sesa një rezultat i rastit
evolucionar, nuk do të ndiejnë asnjë përgjegjësi ndaj Perëndisë apo kujtdo tjetri
për atë që bëjnë me apo për trupin e tyre. Ne që kemi një dëshmi për realitetin
më të gjerë të përjetësisë paratokësore, tokësore dhe pastokësore, sidoqoftë,
duhet të njohim se kemi një detyrë ndaj Perëndisë lidhur me këtë arritje
kurorëzuese të Tij të krijimit fizik. Me fjalët e Palit:

‘A nuk e dini se trupi juaj është tempulli i Frymës së Shenjtë që është në ju, të cilin e keni nga
Perëndia, dhe se nuk i përkitni vetvetes?

Sepse u bletë me një çmim! Përlëvdoni Perëndinë, pra, në trupin tuaj dhe në frymën tuaj, që i
përkasin Perëndisë’ (1 Korintasve 6:19–20).

Duke i pranuar këto të vërteta … , ne nuk do ta dëmtojmë trupin tonë, si me tatuazhet; ose
ligështojmë atë, si me drogat; apo ndotim atë, si me lavirësinë, shkeljen e kurorës apo mungesën
e thjeshtësisë. Ngaqë trupi ynë është mjeti i shpirtit tonë, është jetike që të kujdesemi për të sa
më mirë që mundemi. Ne duhet t’i përkushtojmë fuqitë e tij për të shërbyer e për të çuar më tej
punën e Krishtit” (“Mendime mbi një Jetë të Përkushtuar”, Ensign ose Liahona, nëntor 2010,
f. 17).

Kur studentët mbarojnë së shkruari, ftojini t’ia lexojnë përgjigjet e tyre një anëtari
tjetër të klasës dhe të diskutojnë se si ata i përdorën tri parimet për t’iu përgjigjur
pyetjes në publikimin. Ftojini t’ua tregojnë disa prej përgjigjeve të tyre klasës dhe të
diskutojnë se si këto përgjigje jepnin shembuj të parimeve të Marrjes së Njohurisë
Shpirtërore.

Mbylleni duke i ftuar studentët të marrin parasysh se si ata mund të jetojnë më
mirë në përputhje me doktrinën që e shqyrtuat sot.

Ushtrimi 2 (10–15 minuta)
Shqyrtojini shkurtimisht me studentët fragmentet e zotërimit doktrinor për
Dhiatën e Re që ndihmojnë të shpjegohet doktrina e planit të shpëtimit. Më pas
ftojeni një student/e t’ia lexojë klasës me zë të lartë skenarin vijues. Kërkojini klasës
të marrë parasysh mënyrën se si doktrinat e planit mund ta ndihmonin Hosenë për
zgjedhjet e tij:

“Më shpejt”, i bërtiti trajneri Hosesë, i cili sapo e kishte humbur rastin e tij për të
shënuar një gol. Shoqja e Hosesë, Silvia, e pa duke ecur drejt stolit, haptazi i
zemëruar. Ajo e dinte sa shumë donte ai të luante mirë. Kishte punuar shumë që të
hynte në ekipin e futbollit. Ai nuk ishte më i shpejti ose më i forti në skuadër, por
kishte aftësi të pashoqe që u lanë mbresa trajnerëve.
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Hoseja dhe Silvia kishin qenë shokë që kur ai u transferua në lagjen e tyre pak vite
më parë. Asaj i kishte lënë mbresë jo vetëm mirësia e tij, por edhe zotimi i tij ndaj
detyrave të tij të priftërisë. Ajo ishte mirënjohëse që kishte një shok që kishte të
njëjtat bindje me të.

Silvia vështroi teksa Hoseja nxori shishen e ujit nga çanta e tij dhe nxori një prej
tabletave jeshile që tani dukeshin në fundin e çantës. Ajo u vrenjt ndërsa e pa atë të
merrte tabletën dhe ta gëlltiste me disa gllënjka uji. Disa nga shokët e tij në skuadër
i kishin dhënë disa lëndë të paligjshme përforcuese pak ditë më parë. Hoseja tha se
ndihej më i fuqishëm në lojën e tij që kur kishte filluar t’i merrte ato.

Silvia gjithashtu e kishte parë të pinte një më herët atë mëngjes dhe tani vendosi t’i
thoshte diçka atij. “Ti e di që nuk është e drejtë t’i marrësh ato”, i tha atij, “dhe
nëse trajneri e merr vesh, do të hiqesh nga skuadra me siguri.”

“Nuk është një problem aq i madh”, u përgjigj ai. “Është trupi im dhe do të ndaloj
sapo t’u afrohem djemve të tjerë në forcë dhe shpejtësi. Le të flasim për diçka
tjetër.”

• Çfarë vështirësish shihni në këtë skenar?

• Çfarë mund të jetë e gabuar në mënyrën se si po mendon e sillet Hoseja?

• Si mendoni se e sheh Silvia gjendjen?

Pasi studentët t’iu përgjigjen këtyre pyetjeve, kujtojuni atyre tri parimet e Marrjes së
Njohurisë Shpirtërore: veproni me besim, shqyrtojini konceptet e pyetjet me një
këndvështrim të përjetshëm dhe kërkoni kuptueshmëri të mëtejshme nëpërmjet
burimeve të caktuara në mënyrë hyjnore.

Merreni parasysh t’i bëni dy studentë të interpretojnë me role një vazhdim të
skenarit – njërën duke qenë Silvia dhe tjetrin duke qenë Hoseja. Ftojeni studenten
që interpreton rolin e Silviës, të tregojë se si ta përdorë njërin ose më shumë nga tri
parimet e Marrjes së Njohurisë Shpirtërore për ta ndihmuar Hosenë që t’i rishikojë
zgjedhjet e tij. Ftojeni studentin që interpreton rolin e Hosesë, që të përgjigjet në
një mënyrë të mendueshme dhe të çiltër.

Pas interpretimit me role, ftojeni pjesën tjetër të klasës të përcaktojë parimet që u
treguan. Ju gjithashtu mund ta bëni klasën të sugjerojë se si parimet mund të vihen
më tej në zbatim në interpretimin me role.

Nxitini studentët të japin dëshmitë e tyre për doktrinën dhe parimet e dhëna
mësim në këtë veprimtari.

Përsëritja e Zotërimit Doktrinor
Fragmentet e zotërimit doktrinor duhet të përsëriten në ditët pasuese për t’i
ndihmuar studentët që t’i kujtojnë dhe të jenë në gjendje t’i përdorin ato. Kërkoni
mundësi që t’i përsëritni këto fragmente të shkrimeve të shenjta gjatë gjithë vitit
shkollor.

Veprimtaria vijuese hartohet që t’i ndihmojë studentët të kujtojnë gjashtë
fragmentet e zotërimit doktrinor të Dhiatës së Re, të renditura në temën doktrinore
2, “Plani i Shpëtimit”, në Dokumentin Bazë të Zotërimit Doktrinor. Megjithatë, ju
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mund ta përshtatni këtë veprimtari që të përfshijë fragmente të tjera të zotërimit
doktrinor që studentët i kanë mësuar në këtë vit shkollor.

Jepini secilit student një kopje të provimit vijues me alternativa për
fragmentet e zotërimit doktrinor të Dhiatës së Re që na ndihmojnë të

kuptojmë doktrinën e planit të shpëtimit. Mund t’ju nevojitet t’i përsëritni këto
fragmente të shkrimeve të shenjta herë pas here përpara kësaj veprimtarie, kështu
që studentët të njihen me referencat dhe frazat kyçe në tekst. Lejojini studentët të
përdorin shkrimet e tyre të shenjta dhe temën doktrinore 2, “Plani i Shpëtimit”, në
Dokumentin Bazë të Zotërimit Doktrinor që të studiojnë me një partner për pak
minuta përpara bërjes së provimit me alternativa. Më pas zhvillojeni provimin,
duke u kërkuar studentëve të shkruajnë referencën e saktë të shkrimit të shenjtë në
hapësirën bosh pranë secilit numër.

Korrigjojeni provimin si klasë që ju të mund t’iu përgjigjeni pyetjeve ose të ofroni
shpjegime të mëtejshme rreth fragmenteve.

1. ____________________“Çfarë? A nuk e dini se trupi juaj është tempulli i Frymës së Shenjtë?”

2. ____________________“Dhe të vdekurit u gjykuan në bazë të … libra[ve], sipas veprave
të tyre.”

3. ____________________“Tjetër është lavdia e diellit dhe tjetër lavdia e hënës dhe tjetër lavdia
e yjeve. … Kështu do të jetë edhe ringjallja e të vdekurve.”

4. ____________________“Për këtë, në fakt, ungjilli u është predikuar edhe të vdekurve.”

5. ____________________“Ashtu sikur të gjithë vdesin në Adamin, kështu të gjithë do të
ngjallen në Krishtin.”

6. ____________________“Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty, të vetmin Perëndi të
vërtetë, dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar.”

Nxitini studentët t’i mësojnë përmendsh këto referenca dhe fraza kyçe. Ju mund t’u
bëni provime me alternativa studentëve për këto fragmente në mënyra të tjera gjatë
disa prej javëve të ardhshme.

Përgjigjet për provimin me alternativa: 1) 1 Korintasve 6:19–20; 2) Zbulesa 20:12;
3) 1 Korintasve 15:40–42; 4) 1 Pjetër 4:6; 5) 1 Korintasve 15:20–22; 6) Gjoni 17:3.
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Shlyerja e Jezu Krishtit
Shënim: Veprimtaritë vijuese të zotërimit doktrinor mund të bëhen përgjatë kursit të
disa pjesëve të orës mësimore ose në një pjesë të vetme të orës mësimore.

Të Kuptuarit e Doktrinës (65 minuta)
Segmenti 1 (10 minuta)
Shkruajeni thënien vijuese në tabelë: Për shkak të Shlyerjes së Tij, Jezu Krishti mund të
bëjë më shumë për ne sesa të falë mëkatet tona.

Ftojini studentët të përmendin bekime shtesë përtej faljes prej mëkateve tona që
mund t’i marrim për shkak të Shlyerjes së Shpëtimtarit. Renditini përgjigjet e
studentëve në tabelë.

Kërkojuni studentëve të kthehen tek tema doktrinore 3, “Shlyerja e Jezu Krishtit”,
në Dokumentin Bazë të Zotërimit Doktrinor. Ftojini disa studentë të lexojnë me radhë,
me zë të lartë pesë paragrafët e parë. Vëreni klasën t’i ndjekë, duke kërkuar
bekimet që mund t’i marrim për shkak të Shlyerjes së Jezu Krishtit.

Ftojini studentët të raportojnë atë që zbuluan, dhe shtoni në renditjen në tabelë
ndonjë bekim shtesë, të papërmendur më parë.

Drejtojeni vëmendjen e studentëve te paragrafi i katërt dhe ftojini të vënë në dukje
të vërtetën vijuese: Kur vijmë tek Ai me besim, Shpëtimtari do të na forcojë që
t’i mbajmë barrët tona dhe që t’i përmbushim detyrat që nuk mund t’i bënim
vetë.

• Me cilat lloje të barrëve dhe sfidave mund të përballemi në vdekshmëri, që nuk
janë rrjedhojë e mëkateve tona?

Ftojini studentët të përsiatin për sfida me të cilat po përballen. Nxitini të marrin
parasysh, teksa vazhdojnë të studiojnë rreth Shlyerjes së Jezu Krishtit, se si mund të
marrin forcë nga Shpëtimtari për t’i ndihmuar në sfidat e tyre.

Segmenti 2 (5 minuta)
Ndajini studentët në dyshe dhe ftojini të lexojnë së bashku dhe të shenjojnë
fragmentin e zotërimit doktrinor te Mateu 11:28–30. Kërkojuni atyre të diskutojnë
pyetjet vijuese:

• Si e ilustron ky fragment thënien doktrinore që e përcaktuam më parë: Kur
vijmë tek Ai me besim, Shpëtimtari do të na forcojë që t’i mbajmë barrët tona
dhe që t’i përmbushim detyrat që nuk mund t’i bënim vetë?

• Çfarë mësimi jep ky fragment rreth përgjegjësisë sonë?

• Çfarë mësimi jep ai rreth asaj që do të bëjë Shpëtimtari për ne kur vijmë tek Ai?

Segmenti 3 (5 minuta)
Paraqiteni ose jepni kopje të thënieve vijuese nga Plaku Dejvid A. Bednar dhe Plaku
Dallin H. Ouks, të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve. Shpjegoni se që të dyja
këto thënie të Apostujve na ndihmojnë ta kuptojmë më tej temën e zotërimit
doktrinor të Shlyerjes së Jezu Krishtit dhe veçanërisht doktrinën që, kur vijmë tek
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Ai me besim, Shpëtimtari do të na forcojë që t’i mbajmë barrët tona dhe që t’i
përmbushim detyrat që nuk mund t’i bënim vetë. Ftojini dy studentë të lexojnë
secili me zë të lartë njërën nga thëniet. Vëreni klasën t’i ndjekë, duke kërkuar ide
për mënyrën se si Shpëtimtari mund të na forcojë që t’i mbajmë barrët tona.

“Nuk ka dhembje fizike, as plagë shpirtërore, as ankth të shpirtit apo të zemrës,
as dobësi apo lëngatë që ju ose unë do të hasim ndonjëherë në vdekshmëri, të
cilën Shpëtimtari nuk e përjetoi fillimisht. Në një çast dobësie ju mund të
thërrisni: ‘Askush s’e di si është. Askush s’e kupton.’ Por Biri i Perëndisë di dhe
kupton në mënyrë të përsosur, sepse Ai i ka ndier dhe i ka mbajtur barrët tona
vetjake. Dhe për shkak të flijimit të Tij të pafund dhe të përjetshëm (shih Alma

34:14), Ai ka dhembshuri të përsosur dhe mund të na e shtrijë krahun e Tij të mëshirës. Ai mund
të na arrijë, prekë, ndihmojë, shërojë e forcojë që të jemi më shumë sesa mund të ishim
ndonjëherë dhe që të na ndihmojë të bëjmë atë që nuk mund ta bënim kurrë duke u mbështetur
vetëm mbi vetë fuqinë tonë” (Dejvid A. Bednar, “I Duronin Barrët e Tyre me Lehtësi”, Ensign ose
Liahona, maj 2014, f. 90).

“Shlyerja gjithashtu na jep forcën për të duruar ‘dhimbje dhe hidhërime dhe
tundime të çdo lloji’, ngaqë Shpëtimtari ynë gjithashtu mori mbi Vete ‘dhembjet
dhe sëmundjet e popullit të tij’ (Alma 7:11). Vëllezër e motra, nëse besimi e lutjet
tuaja dhe fuqia e priftërisë nuk ju shërojnë nga një hidhërim, fuqia e Shlyerjes do
t’ju japë në mënyrë të sigurt forcën për ta duruar barrën” (Dallin H. Oaks, “He
Heals the Heavy Laden”, Ensign ose Liahona, nëntor 2006, f. 9).

Ftojini disa studentë të japin një frazë ose ide që ua tërhoqi vëmendjen dhe
mënyrën se si ajo e shton kuptueshmërinë e tyre për bekimet e vlefshme për ne
nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit.

• Si jeni bekuar ju apo dikush që e njihni, me këtë lloj ndihme dhe force nga
Shpëtimtari?

Ju mund të doni ta mbyllni duke dhënë dëshminë tuaj për fuqinë e Shpëtimtarit që
na forcon kur vijmë tek Ai me besim.

Segmenti 4 (5 minuta)
Filloni duke shpjeguar se shumë njerëz në botë sot, duke përfshirë të krishterët,
nuk e kuptojnë se Jezu Krishti ka një trup të ringjallur prej mishi e kockash. Ftojini
studentët të marrin parasysh përse është e rëndësishme nëse u ringjall Jezu Krishti
me një trup të pavdekshëm fizik apo jo.

Ftojeni një student/e të lexojë me zë të lartë Llukën 24:36–39. Vëreni klasën ta
ndjekë, duke kërkuar atë që ai fragment na e mëson rreth trupit të ringjallur të Jezu
Krishtit. Tregojuni atyre se Lluka 24:36–39 është një fragment i zotërimit doktrinor
dhe nxitini ta shenjojnë ose shënojnë në një mënyrë të dukshme që do t’i ndihmojë
ta gjejnë lehtësisht.

• Sipas këtij fragmenti, çfarë bëri Shpëtimtari që t’u dëshmonte dishepujve të Tij
se Ai ishte ngritur së vdekuri me një trup fizik të përlëvduar?
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Ftojini studentët të marrin parasysh ta shkruajnë doktrinën Jezu Krishti u ngrit
nga varri me një trup të përlëvduar, të pavdekshëm, prej mishi e kockash në
shkrimet e tyre të shenjta pranë Llukës 24:36–39.

Segmenti 5 (5 minuta)
Shkruajeni në tabelë thënien doktrinore dhe pyetjet vijuese:

Jezu Krishti u ngrit nga varri me një trup të përlëvduar, të pavdekshëm, prej mishi
e kockash.

1. Përse ishte Jezu Krishti në gjendje të ishte i pari që do të ringjallej?

2. Si ndikon tek i gjithë njerëzimi ringjallja e Jezu Krishtit me një trup të
përlëvduar, të pavdekshëm, prej mishi e kockash?

Kërkojuni studentëve të kthehen tek tema doktrinore 3, “Shlyerja e Jezu Krishtit”,
në Dokumentin Bazë të Zotërimit Doktrinor. Ndajeni klasën më dysh dhe caktojini
njërës gjysmë të lexojë në heshtje paragrafin e dytë, duke kërkuar përgjigje për
pyetjen e parë në tabelë. Caktojini gjysmës tjetër të lexojë në heshtje paragrafin e
tretë dhe të kërkojë përgjigje për pyetjen e dytë në tabelë.

Pas një kohe të mjaftueshme, ftojini ata që studiuan pyetjen e parë, që të raportojnë
idetë e tyre. Më pas ftojini ata që studiuan pyetjen e dytë, që të raportojnë atë
që mësuan.

Segmenti 6 (5 minuta)
Për t’i ndihmuar studentët të thellojnë kuptueshmërinë e tyre të doktrinës se Jezu
Krishti u ngrit nga varri me një trup të përlëvduar, të pavdekshëm, prej mishi e
kockash, paraqitni ose jepni kopje të thënies vijuese nga Presidenti Diter F.
Uhtdorf, i Presidencës së Parë. Ftojeni një student/e ta lexojë atë me zë të lartë.
Vëreni klasën ta ndjekë, duke kërkuar atë që tha Presidenti Uhtdorf rreth mënyrës
se si Apostujt e lashtë u ndikuan kur e dëshmuan Jezu Krishtin e ringjallur.

“Në orët që pasuan Kryqëzimin e Tij, ata u pushtuan nga dëshpërimi e pikëllimi,
të pazotë për të kuptuar atë që sapo kishte ndodhur. Por një ngjarje e ndryshoi
gjithçka. Zoti iu shfaq atyre dhe u shpalli: ‘Shikoni duart e mia dhe këmbët e mia,
sepse unë jam’ [Lluka 24:39].

Kur Apostujt e njohën Krishtin e ringjallur – kur përjetuan Ringjalljen e lavdishme
të Shpëtimtarit të tyre të dashur – ata u bënë njerëz të ndryshëm. Asgjë nuk

mund t’i largonte nga përmbushja e misionit të tyre. … Ata e ndryshuan jetën e njerëzve kudo.
Ata e ndryshuan botën” (“Mirënjohës në të Gjitha Rrethanat”, Ensign ose Liahona, maj
2014, f. 76).

• Si u ndikuan Apostujt nga dëshmia e tyre për Jezu Krishtin e ringjallur?
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• Në çfarë mënyrash dëshmia juaj se Jezu Krishti u ringjall me një trup të
përlëvduar, të pavdekshëm, prej mishi e kockash mund ta ndikojë jetën tuaj në
mënyra të ngjashme?

Segmenti 7 (10 minuta)
Shkruajeni të vërtetën vijuese në tabelë: Duke e paguar ndëshkimin për mëkatet
tona, Jezu Krishti nuk e përjashtoi përgjegjësinë tonë vetjake. Kërkojuni
studentëve të shpjegojnë me fjalët e tyre se çfarë do të thotë kjo.

Ftojini studentët të kthehen tek tema doktrinore 3, “Shlyerja e Jezu Krishtit”, në
Dokumentin Bazë të Zotërimit Doktrinor dhe në heshtje të lexojnë paragrafin e pestë, i
cili fillon me fjalinë në tabelë. Nxitini studentët të kërkojnë ide të rëndësishme për
atë që ne duhet të bëjmë për ta përdorur fuqinë e Shlyerjes së Jezu Krishtit.

• Cila është përgjegjësia jonë vetjake me qëllim që të marrim bekimet e plota të
Shlyerjes së Shpëtimtarit? (Ne duhet të ushtrojmë besim në Të, të pendohemi,
të pagëzohemi, të marrim Frymën e Shenjtë dhe të durojmë besnikërisht deri
në fund të jetës sonë.)

Shpjegoni se në temën doktrinore 3, “Shlyerja e Jezu Krishtit”, pjesët “Besimi në
Jezu Krishtin” dhe “Pendimi” na ndihmojnë të kuptojmë më mirë atë që duhet të
bëjmë, me qëllim që t’i marrim bekimet e bëra të vlefshme për shkak të Shlyerjes së
Jezu Krishtit. Ftojeni një student të lexojë me zë të lartë pjesën “Besimi në Jezu
Krishtin” dhe një student të dytë të lexojë me zë të lartë pjesën “Pendimi”. Ftojeni
klasën t’i ndjekë dhe të shënojë ide që janë të rëndësishme për ta rreth asaj që
duhet të bëjmë për ta pranuar flijimin e Shpëtimtarit. (Shënim: Ju mund të doni të
shpjegoni se ordinancat e pagëzimit dhe të marrjes së dhuratës së Frymës së
Shenjtë, dhe nderimit të besëlidhjeve diskutohen në temën doktrinore 7,
“Ordinancat dhe Besëlidhjet”.)

Pasi të mbaroni leximin e pjesëve mbi besimin në Jezu Krishtin dhe pendimin,
ftojini studentët të japin thënie të doktrinës dhe ide që janë të rëndësishme për ta.

Segmenti 8 (5 minuta)
Shkruajeni në tabelë thënien e paplotë vijuese: Besimi i vërtetë në Jezu Krishtin
çon drejt …

Ftojeni një student/e të lexojë me zë të lartë pjesën “Besimi në Jezu Krishtit” në
temën doktrinore 3, “Shlyerja e Jezu Krishtit” në Dokumentin Bazë të Zotërimit
Doktrinor. Vërini studentët ta ndjekin, duke kërkuar se si mund ta plotësonin
thënien në tabelë.

• Si do ta plotësonit thënien në tabelë? (Pasi studentët të përgjigjen, plotësojeni
thënien në tabelë në mënyrë që ajo të përçojë doktrinën vijuese: Besimi i
vërtetë në Jezu Krishtin çon drejt veprimit dhe shprehet nëpërmjet
mënyrës se si jetojmë.)

• Përse besimi i vërtetë duhet të përqendrohet në Zotin Jezu Krisht?

• Cilët janë shembuj në shkrimet e shenjta për mënyrën se si besimi i vërtetë në
Jezu Krishtin e çoi dikë drejt një veprimi të drejtë?
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Segmenti 9 (5 minuta)
Shkruani Jakob [Bibël] 2:17–18 në tabelë. Shpjegoni se ky është një fragment i
zotërimit doktrinor dhe ftojini studentët ta gjejnë atë në shkrimet e tyre të shenjta,
ta lexojnë në heshtje dhe ta shenjojnë atë në mënyrë të dallueshme. Ju mund të
doni gjithashtu t’i ftoni studentët ta shkruajnë thënien vijuese të doktrinës në
shkrimet e tyre të shenjta pranë këtyre vargjeve: Besimi i vërtetë në Jezu Krishtin çon
drejt veprimit dhe shprehet nëpërmjet mënyrës se si jetojmë.

Segmenti 10 (10 minuta)
Ndajeni klasën në grupe me nga 3–4 studentë. Ftojeni secilin grup të lexojnë me zë
të lartë së bashku Jakobin [Bibël] 2:17–18 dhe të përgatiten për t’i treguar klasës
përgjigjet e tyre për pyetjet vijuese. (Ju mund të doni t’i paraqitni pyetjet ose të
përgatitni një fletushkë për secilin prej studentëve tuaj.) Përpara se studentët ta
fillojnë leximin, mund të jetë e dobishme t’i shpjegoni klasës se fjala vepra në këto
vargje u drejtohet veprimeve të drejta.

• Si mendoni, përse besimi pa vepra (ose pa veprime të drejta) është “i vdekur”?

• Cilët janë shembuj të veprimeve që duhet ta shoqërojnë besimin e vërtetë në
Jezu Krishtin?

• Si mund t’ia mësoni këtë marrëdhënie midis besimit dhe veprimit të drejtë një
fëmije pesëvjeçar të Fillores që ai ose ajo të mund ta kuptonte atë?

Pas një kohe të mjaftueshme, kërkojuni një ose dy grupeve që të japin përgjigjet e
tyre për pyetjen e parë dhe një ose dy prej grupeve të tjerë që të japin idetë e tyre
për pyetjen e dytë. Pastaj ftojeni të paktën njërin grup të japë mësim për
marrëdhënien midis besimit dhe veprimit sikurse do t’ia jepnin një fëmije të vogël.

Pas diskutimit të parë, ju mund të doni të jepni dëshminë tuaj për fuqinë e
ushtrimit të besimit në Shpëtimtarin nëpërmjet veprimeve tona të drejta.

Ushtrimi i Praktikës (20 minuta)
Lexojuni studentëve situatën vijuese:

Një e re shenjtore e ditëve të mëvonshme fillon të bëjë zgjedhje dhe të veprojë
sipas mënyrave që janë në kundërshtim me disa nga standardet e Kishës, përfshirë
ligjin e dëlirësisë. Ajo i përligj veprimet e saj duke thënë se askush nuk është i
përsosur dhe se ajo ende shkon në Kishë e seminar dhe vazhdon të ketë besim në
Jezu Krishtin.

Paraqitini pyetjet vijuese në tabelë ose jepini ato në një fletushkë dhe
ftojini studentët t’i diskutojnë ato në grupe të vogla:

Veproni me besim:

• Nëse kjo e re do të ishte shoqja juaj, çfarë do ta nxitnit të bënte për ta ushtruar besimin e saj në
Jezu Krishtin dhe ungjillin e Tij?

Shqyrtojini konceptet e pyetjet me një këndvështrim të përjetshëm:
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• Cilat të vërteta që lidhen me planin e shpëtimit dhe besimin në Jezu Krishtin mund ta ndihmonin
këtë të re që t’i vlerësonte më mirë zgjedhjet dhe veprimet e saj?

Kërkoni kuptueshmëri të mëtejshme nëpërmjet burimeve të caktuara në mënyrë hyjnore:

• Cilat shkrime të shenjta ose mësime profetike mund t’i jepnit për ta ndihmuar këtë të re që të
kuptojë se çfarë do të thotë ta tregojë besimin e saj në Jezu Krishtin me anë të veprave të saj?

Dëshmoni për doktrinën se besimi i vërtetë në Jezu Krishtin çon drejt veprimit dhe
shprehet nëpërmjet mënyrës se si jetojmë.

Përsëritja e Zotërimit Doktrinor
Të kuptuarit prej studentëve të fragmenteve të zotërimit doktrinor mund të rritet
kur ata krijojnë vetë të dhënat e tyre rreth fragmenteve. Këto të dhëna mund të
përfshijnë pyetje, fjalë kyçe, skenarë ose zbatime. Ftojini studentët të punojnë së
bashku, si klasë ose në grupe të vogla, që të shkruajnë të dhëna që i drejtojnë te
fragmente të caktuara të zotërimit doktrinor. (Ju mund të doni të zgjidhni një grup
fragmentesh që ju do të dëshironit që studentët t’i mësonin ose t’i përsëritnin.) Më
pas, ftojini studentët që ta bëjnë me radhë duke ua lexuar të dhënat e tyre juve dhe
pjesës tjetër të klasës. Një pikë i jepet kujtdo që e gjen me saktësi fragmentin e
zotërimit doktrinor – juve apo klasës.
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Rivendosja
Shënim: Veprimtaritë vijuese të zotërimit doktrinor mund të bëhen përgjatë kursit të
disa pjesëve të orës mësimore ose në një pjesë të vetme të orës mësimore.

Të Kuptuarit e Doktrinës (40 minuta)
Segmenti 1 (6 minuta)
Shkruajeni në tabelë pyetjen vijuese: Përse duhej të rivendosej ungjilli? Ftojini
studentët ta diskutojnë pyetjen dhe më pas kërkojuni të kthehen tek tema
doktrinore 4, “Rivendosja”, në Dokumentin Bazë të Zotërimit Doktrinor. Ftojeni një
student/e të lexojë me zë të lartë pjesën mbi “Braktisjen”. Vëreni klasën ta ndjekë,
duke kërkuar atë që ndodhi pas Kryqëzimit të Jezu Krishtit dhe vdekjeve të
Apostujve të Tij.

• Çfarë ndodhi pas Kryqëzimit të Jezu Krishtit dhe vdekjeve të Apostujve të Tij?
(Ndihmojini studentët të përcaktojnë të vërtetën doktrinore vijuese: Braktisja e
Madhe ndodhi kur njerëzit u larguan nga të vërtetat e ungjillit dhe Zoti i
largoi nga toka autoritetin dhe çelësat e priftërisë.)

• Cilët janë disa nga problemet e përshkruara në pjesën që sapo lexuam, të cilat
ishin pjesë e Braktisjes së Madhe?

Segmenti 2 (8 minuta)
Kërkojuni studentëve të kthehen tek tema doktrinore 4, “Rivendosja”, në
Dokumentin Bazë të Zotërimit Doktrinor. Bëjini t’i hedhin një sy të shpejtë pjesës mbi
“Braktisjen” dhe silleni ndër mend doktrinën që e përcaktuan më herët rreth
Braktisjes së Madhe. Më pas kërkojuni të gjejnë se cili fragment i zotërimit
doktrinor e mbështet këtë doktrinë.

Ftojini studentët të kthehen te 2 Thesalonikasve 2:1–3. Merreni parasysh t’i ftoni ta
shenjojnë këtë fragment në mënyrë të dukshme që të mund ta gjejnë lehtësisht atë.

Shpjegoni se Apostulli Pal e shkroi këtë fragment për t’u dhënë siguri anëtarëve të
Kishës, të cilët po ndiheshin të shqetësuar se Ardhja e Dytë mund të kishte
ndodhur tashmë ose ishte gati të ndodhte. Ftojeni një student/e ta lexojë
fragmentin me zë të lartë. Vëreni klasën ta ndjekë, duke kërkuar atë që Pali tha se
do të ndodhte përpara se të ndodhte Ardhja e Dytë e Jezu Krishtit.

• Çfarë tha Pali se do të ndodhte përpara Ardhjes së Dytë?

• Si mendoni, çfarë nënkuptoi Pali me fjalën “rënia” (2 Thesalonikasve 2:3)?

Nëse nevojitet, shpjegoni se “rënia” ishte Braktisja e Madhe që do të ndodhte pas
vdekjeve të Apostujve të Jezu Krishtit.

• Si mund t’i kishte ndihmuar ky shpjegim anëtarët e Kishës në kohën e Palit?

• Përse është e rëndësishme për ne që të kuptojmë se “rënia” e parashikuar nga
Apostulli Pal ka ndodhur tashmë?
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Segmenti 3 (6 minuta)
Për t’i ndihmuar studentët ta kuptojnë më mirë të vërtetën se Braktisja e Madhe
ndodhi kur njerëzit u larguan nga të vërtetat e ungjillit dhe Zoti i largoi autoritetin
dhe çelësat e priftërisë nga toka, kërkojini një studenti/eje ta lexojë me zë të lartë
thënien vijuese nga Presidenti Rasëll M. Nelson, i Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve:

“Emri i vërtetë i Kishës është Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të
Mëvonshme. Është Kisha e hershme e rivendosur e Jezu Krishtit. Gjatë jetës së Tij
në vdekshmëri, Ai e organizoi Kishën e Tij. Ai thirri Apostuj, Të Shtatëdhjetë dhe
udhëheqës të tjerë, të cilëve u dha autoritetin e priftërisë për të vepruar në emër
të Tij [shih Mateu 10:1; Lluka 6:13; 10:1; Efesianëve 4:11–12]. Pasi Krishti dhe
apostujt e Tij ndërruan jetë, njerëzit i ndryshuan ordinancat dhe doktrinën. Kisha

origjinale dhe priftëria humbën. Pas epokës së errët, nën drejtimin e Atit Qiellor, Jezu Krishti e
riktheu Kishën e Tij. Tani ajo ekziston përsëri, e rivendosur dhe vepruese nën drejtimin e Tij hyjnor
[shih DeB 1:30]” (“Pyetni Misionarët! Ata Mund t’Ju Ndihmojnë!” Ensign ose Liahona, nëntor
2012, f. 18).

• Sipas Presidentit Nelson, përse ishte e nevojshme Rivendosja?

• Si na ndihmon dijenia rreth Braktisjes së Madhe për ta vlerësuar rëndësinë e
Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme?

Segmenti 4 (8 minuta)
Kërkojuni disa studentëve të lexojnë me radhë, me zë të lartë tre paragrafët e parë
të temës doktrinore 4, “Rivendosja”, në Dokumentin Bazë të Zotërimit Doktrinor.
Vëreni klasën t’i ndjekë, duke kërkuar ngjarje që e bënë të ndodhte Rivendosjen e
ungjillit në ditët e mëvonshme. Kërkojuni studentëve të vënë në dukje disa nga
ngjarjet domethënëse që zbulojnë.

Vëreni në dukje doktrinën vijuese në paragrafin e parë: Profetët e lashtë e
parashikuan Rivendosjen e ungjillit në ditët e mëvonshme. Ftojini studentët të
marrin parasysh që ta shkruajnë këtë të vërtetë në shkrimet e tyre të shenjta pranë
fragmentit mbështetës të zotërimit doktrinor, Veprat e Apostujve 3:19–21.

• Si mendoni, përse Zoti zbuloi që do të kishte një Rivendosje në ditët e
mëvonshme të profetëve të Tij të lashtë dhe i urdhëroi ata të profetizonin lidhur
me të?

Segmenti 5 (12 minuta)
Ftojini studentët të shenjojnë Veprat e Apostujve 3:19–21 në një mënyrë të
dukshme si një fragment të zotërimit doktrinor. Shpjegoni se Apostujt Pjetër dhe
Gjon kishin shëruar një burrë që ishte i çalë, ose i pamundur për të ecur, pranë
tempullit në Jerusalem. Lajmi i mrekullisë u përhap me shpejtësi dhe shumë njerëz
u mblodhën së bashku, përfshirë disa që e kishin mohuar më parë Jezu Krishtin.
Ftojeni një student/e ta lexojë fragmentin me zë të lartë. Vëreni klasën ta ndjekë,
duke kërkuar atë që Apostulli Pjetër i udhëzoi të bënin njerëzit të cilët ishin
mbledhur atje.

• Çfarë mesazhi u dha Pjetri njerëzve?
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Mund të jetë e dobishme që të vini në dukje se fraza “[kur] të vijnë kohët e flladit
nga prania e Zotit, dhe ai të dërgojë Jezu Krishtin” në vargjet 19–20, i drejtohet
kohës së Ardhjes së Dytë të Jezu Krishtit kur “toka do të ripërtërihet dhe do të
marrë lavdinë e saj të parajsës” (Nenet e Besimit 1:10).

Shpjegoni se, sipas Veprave të Apostujve 3:21, Pjetri profetizoi që Jezu Krishti do të
mbetej në qiell “deri në kohën e ripërtëritjes të të gjitha gjërave”. Fraza “kohën e
ripërtëritjes të të gjitha gjërave” i drejtohet Rivendosjes së ungjillit në ditët e
mëvonshme.

• Sipas vargut 21, cili përveç Pjetrit profetizoi se do të kishte një Rivendosje të
ungjillit në ditët e mëvonshme?

• Kur filloi të përmbushej profecia e Pjetrit? (Kur Perëndia, Ati, dhe Jezu Krishti iu
shfaqën Jozef Smithit në Korijen e Shenjtë.)

Jepni dëshminë tuaj se profetët e Zotit në shumë epoka të ndryshme kanë
profetizuar për kohën në të cilën ne jetojmë dhe kanë shpresuar për Rivendosjen e
ungjillit dhe Ardhjen e Dytë të Zotit.

Ushtrimi i Praktikës (25 minuta)
Ndihmojini studentët të ushtrojnë zbatimin e tri parimeve të Marrjes së Njohurisë
Shpirtërore sikurse lidhen me temën e Rivendosjes: veproni me besim, shqyrtojini
konceptet e pyetjet me një këndvështrim të përjetshëm dhe kërkoni kuptueshmëri
të mëtejshme nëpërmjet burimeve të caktuara në mënyrë hyjnore.

Veprimtaria vijuese mund të bëhet gjatë të njëjtit sesion të orës mësimore ose në
sesione të ndryshme të orës mësimore, në varësi të programit tuaj dhe të nevojave
të studentëve tuaj.

Ndajeni klasën në dyshe dhe jepini secilës dyshe një kopje të udhëzimeve
vijuese. (Për t’i ndihmuar studentët që të përgatitin përgjigje për pyetjet

rreth burimeve të caktuara në mënyrë hyjnore, merrni parasysh t’u tregoni se si të
gjejnë shkrime të shenjta dhe informacion tjetër rreth braktisjes dhe Rivendosjes në
Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta ose Topical Guide [Udhëzuesin Tematik]. Ju
gjithashtu mund t’u tregoni atyre se si të përdorin biseda nga udhëheqës të Kishës
mbi këto tema duke kërkuar LDS.org.)

Lexoni së bashku skenarin vijues dhe më pas diskutoni pyetjet që e pasojnë secilin parim. Jini të
përgatitur që ta ndihmoni shokun ose shoqen e përshkruar në skenar që të kuptojë se si të veprojë
me besim, të shqyrtojë pyetjet me këndvështrimin e së vërtetës së përjetshme dhe të kërkojë
kuptueshmëri të mëtejshme nga burimet e caktuara në mënyrë hyjnore. (Më pas ju do të keni
mundësinë ta interpretoni me role këtë skenar me një dyshe tjetër studentësh.)

Disa prej shokëve ose shoqeve tuaja nuk janë anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të
Ditëve të Mëvonshme. Një ditë ju po shpjegoni rreth Jozef Smithit dhe Rivendosjes së ungjillit kur
dikush nga shokët ose shoqet tuaja, një anëtar/e i sinqertë i një kishe tjetër, bën pyetjen: “Përse
Perëndia kishte nevojë t’i shfaqej Jozef Smithit përderisa krishterimi ishte tashmë në botë dhe shumë
njerëz besonin te Bibla?”

Kërkoni kuptueshmëri të mëtejshme nëpërmjet burimeve të caktuara në mënyrë hyjnore:
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• Si mund t’i përdorni doktrinat dhe fragmentet e zotërimit doktrinor që jeni duke i studiuar, për ta
ndihmuar shokun ose shoqen tuaj që të fitojë kuptueshmëri të mëtejshme lidhur me këtë pyetje?

• Së bashku me shkrimet e shenjta, te cilat burime shtesë të caktuara në mënyrë hyjnore mund ta
nxitni të kthehet shokun ose shoqen tuaj që të fitojë kuptueshmëri më të madhe?

Shqyrtojeni pyetjen me një këndvështrim të përjetshëm:

• Duke marrë parasysh besimin e shokut ose shoqes suaj te Perëndia dhe Jezu Krishti, si mund ta
ndihmoni që ta shqyrtojë pyetjen nga këndvështrimi i asaj që e dinë rreth mënyrës se si fëmijët e
Perëndisë janë larguar prej së vërtetës herë të tjera në të shkuarën? (Për shembull, ju mund të
përmendni se si njerëzit u larguan nga mësimet e profetëve të tillë si Noeu dhe Moisiu.)

• Si mund ta nxitni shokun ose shoqen tuaj kur e shqyrtoni pyetjen, që të marrë parasysh se si ai
ose ajo di dhe beson rreth Perëndisë dhe dëshirës së Tij për t’i mësuar fëmijët e Tij?

Veproni me besim:

• Në çfarë mënyrash mund të ushtronte shoku ose shoqja juaj besim në Perëndinë me qëllim që të
mësonte të vërtetën?

• Çfarë mund ta ftonit ose nxitnit të bënte shokun ose shoqen tuaj që do ta forconte besimin e tij
ose të saj?

Pas një kohe të mjaftueshme, organizojeni klasën që secila dyshe e studentëve të
punojë me një dyshe tjetër. Ftojeni një dyshe studentësh të luajë rolin e shokut ose
shoqes që ka pyetjen dhe dyshen tjetër të përgjigjet sipas asaj që e diskutuan duke i
përdorur tri parimet. Pasi një dyshe të ketë pasur mundësi të përgjigjet, ftojini të
dyja dyshet e studentëve të këmbejnë rolet.

Merrni parasysh t’i ftoni disa studentë të tregojnë diçka që e mësuan ose ndien nga
diskutimi i tyre dhe interpretimi me role. Mbylleni duke u dhënë disa studentëve
mundësinë për të dhënë dëshmitë e tyre për Rivendosjen e ungjillit në ditët e
mëvonshme nëpërmjet Profetit Jozef Smith.

Përsëritja e Zotërimit Doktrinor
Përsëritni fragmente të zotërimit doktrinor me studentët gjatë orëve pasuese
mësimore që t’i ndihmoni ata t’i kujtojnë dhe të jenë në gjendje t’i përdorin ato.
Kërkoni mundësi që t’i përsëritni këto shkrime të shenjta gjatë gjithë vitit shkollor.
Ju mund të përdorni një veprimtari si ajo që vijon:

Shpërndajuni studentëve fletushka bosh ose copa të vogla letre. Ftojini studentët të
zgjedhin disa nga fragmentet e zotërimit doktrinor që i kanë studiuar deri tani këtë
vit, dhe ta shkruajnë referencën e një fragmenti në secilën fletushkë. Në anën tjetër
të fletushkës, bëjini studentët të shkruajnë një frazë kyçe ose një të dhënë tjetër që
mund të ishte e dobishme në përcaktimin e fragmentit. (Fraza kyçe për fragmentet
e zotërimit doktrinor jepen në libërshenjuesin e zotërimit doktrinor.)

Ndajeni klasën në grupe me nga dy ose tre studentë. Ftojini studentët të përdorin
fletushkat që i krijuan, për të vënë në provë studentin tjetër ose studentët e tjerë në
grupin e tyre. Studentët mund të tregojnë anën e referencës së një fletushke dhe t’u
kërkojë studentëve të tjerë ta përcaktojnë fragmentin, ose ata mund të tregojnë
frazën kyçe dhe t’u kërkojnë studentëve të tjerë të përcaktojnë librin dhe kapitullin,
dhe ndoshta vargun ose vargjet në të cilat gjendet fragmenti i zotërimit doktrinor.
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Në fund të veprimtarisë, ju mund të doni t’u bëni një provim me gojë ose me
shkrim studentëve që të përputhin referencat e shkrimit të shenjë për fragmentet e
zotërimit doktrinor me frazat e tyre kyçe.
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Profetët dhe Zbulesa
Shënim: Veprimtaritë vijuese të zotërimit doktrinor mund të bëhen përgjatë kursit të
disa pjesëve të orës mësimore ose në një pjesë të vetme të orës mësimore.

Të Kuptuarit e Doktrinës (35 minuta)
Segmenti 1 (10 minuta)
Shkruajeni në tabelë pyetjen vijuese: Cilat janë disa aspekte të Kishës sonë që e bëjnë
atë të pashoqe? Ftojini studentët të përgjigjen. Ndërsa e bëjnë këtë, shkruajini
përgjigjet e tyre në tabelë. Shpjegoni se një aspekt që e veçon Kishën tonë nga të
tjerat, është besimi ynë te profetët e gjallë dhe zbulesa e vazhdueshme.

Vëreni në dukje se Dhiata e Re përmban tri fragmente të zotërimit doktrinor që na
ndihmojnë ta kuptojmë më mirë temën e profetëve dhe të zbulesës. Shkruajini
referencat vijuese në tabelë dhe jepuni studentëve kohë të lexojnë dhe shenjojnë
ose shënojnë secilin fragment në një mënyrë të dallueshme që e përcakton atë si
një fragment të zotërimit doktrinor: Gjoni 15:16; Efesianëve 2:19–20; Efesianëve
4:11–14.

Ftojini studentët të kthehen tek tema doktrinore 5, “Profetët dhe Zbulesa”, në
Dokumentin Bazë të Zotërimit Doktrinor. Ftojini disa studentë t’i lexojnë me radhë,
me zë të lartë pesë paragrafët. Vëreni klasën t’i ndjekë, duke kërkuar thënie të
doktrinës që mbështeten nga tri fragmentet e zotërimit doktrinor në tabelë.

Ftojini studentët të raportojnë atë që gjetën. Ju mund të doni t’i ftoni që t’i
shenjojnë ose nënvizojnë thëniet vijuese të doktrinës:

• Një profet është një njeri i cili është thirrur nga Perëndia që të flasë
për Të.

• Profetët dëshmojnë për Jezu Krishtin dhe japin mësim ungjillin e Tij. Ata
bëjnë të njohur vullnetin dhe karakterin e vërtetë të Perëndisë. Ata e
denoncojnë mëkatin, paralajmërojnë për pasojat e tij dhe na ndihmojnë
që ta shmangim mashtrimin.

• Gjatë shërbesës së Tij në vdekshmëri dhe përsëri në kohën tonë, Zoti e
organizoi Kishën e Tij mbi themelin e profetëve dhe apostujve.

Segmenti 2 (5 minuta)
Shkruajeni doktrinën vijuese në tabelë: Një profet është një njeri i cili është thirrur nga
Perëndia dhe flet për Të. Vërini studentët të lexojnë në heshtje Gjonin 15:16, duke
kërkuar fjalë ose fraza që na e mësojnë këtë doktrinë.

Ftojini studentët të raportojnë atë që gjejnë. Ju mund të doni të sugjeroni që ata të
shenjojnë frazën: “Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur juve;
dhe ju caktova”.

• Çfarë na mëson ky fragment rreth mënyrës se si dikush bëhet profet?

• Si mendoni, përse është e rëndësishme të kuptojmë se profetët zgjidhen dhe
thirren nga Perëndia dhe jo nga njeriu?
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Shpjegoni se fjala caktoj do të thotë t’ju besohet zyrtarisht autoriteti i priftërisë nga
Perëndia me anë të vënies së duarve.

• Si mendoni, përse është e rëndësishme për dikë që të shugurohet siç duhet, me
qëllim që të flasë për Perëndinë?

Segmenti 3 (10 minuta)
Shkruani në tabelë thëniet vijuese të doktrinës: Profetët dëshmojnë për Jezu Krishtin
dhe e japim mësim ungjillin e Tij. Ata bëjnë të njohur vullnetin dhe cilësitë e vërteta
personale të Perëndisë. Ata e denoncojnë mëkatin, paralajmërojnë për pasojat e tij dhe na
ndihmojnë që ta shmangim mashtrimin.

Ftojeni një student/e të lexojë me zë të lartë Efesianëve 4:11–14. Vëreni klasën ta
ndjekë, duke kërkuar fjalë ose fraza që i mbështetin thëniet e doktrinës së shkruar
në tabelë.

Kërkojuni studentëve të raportojnë atë që gjejnë.

Vini në dukje që vargu 12 na mëson tri arsye të rëndësishme pse Perëndia thërret
profetë. Ju mund të doni t’i ftoni studentët t’i shenjojnë këto tri arsye.

Ndajeni klasën në tri grupe dhe caktojini secilit grup njërën nga pyetjet vijuese për
ta diskutuar brenda grupit të tyre. (Nxitini studentët t’u drejtohen thënieve të
doktrinës për Efesianëve 4:11–14, të shkruara në tabelë. Kujtojini ata se ne i
mbështetim anëtarët e Presidencës së Parë dhe të Kuorumit të Dymbëdhjetë
Apostujve si profetë.)

1. Cilat janë disa mënyra se si profetët ndihmojnë për t’i përsosur shenjtorët?

2. Cilët janë disa shembuj për “veprën e shërbimit” (vargu 12) që kryejnë profetët?

3. Si e lartësojnë ose forcojnë profetët Kishën?

Ftojini studentët të lexojnë Efesianëve 4:13–14, duke kërkuar disa prej bekimeve që
rrjedhin nga pasja e profetëve të gjallë në Kishë.

Kërkojuni studentëve të raportojnë atë që gjejnë.

• Si na ndihmojnë profetët ne si anëtarë të Kishës që të arrijmë një “unitet [të]
besimit” (vargu 13)? Përse është kjo e rëndësishme?

• Si na ndihmojnë profetët që ta shmangim qenien “të lëkundur dhe të
transportuar nga çdo erë doktrineje [të rreme]” (vargu 14)?

• Cilët janë disa shembuj të doktrinës së rreme prej së cilës profetët tanë na kanë
ndihmuar të ruhemi të sigurt?

Merreni parasysh t’i ftoni studentët që t’i përgjigjen pyetjes vijuese në ditarët e tyre
të studimit të shkrimeve të shenjta ose fletoret e klasës:

• Si ju ka ndihmuar një bisedë, një mësim ose një dëshmi e kohëve të fundit, e
dhënë nga një profet, që ta shtoni njohurinë tuaj për Jezu Krishtin dhe ungjillin
e Tij ose që ta shmangni mashtrimin?

Pas një kohe të mjaftueshme, ftojini studentët që ndihen rehat për ta bërë atë, që t’i
tregojnë klasës atë që shkruan.
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Segmenti 4 (10 minuta)
Shkruajeni në tabelë thënien vijuese të doktrinës së dhënë mësim tek Efesianëve
2:19–20: Gjatë shërbesës së Tij në vdekshmëri dhe përsëri në kohën tonë, Zoti e organizoi
Kishën e Tij mbi themelin e profetëve dhe apostujve.

Shpjegoni se Apostulli Pal e shkroi letrën e tij drejtuar efesianëve me dëshirën për
t’i forcuar, mbrojtur dhe njësuar shpirtërisht anëtarët e Kishës atje, disa prej të
cilëve po lëkundeshin në besimin e tyre.

Ftojeni një student/e të lexojë me zë të lartë Efesianëve 2:19–20. Vëreni klasën ta
ndjekë, duke kërkuar fjalë ose fraza që e mbështetin thënien e doktrinës në tabelë.

Kërkojuni studentëve të raportojnë atë që gjejnë.

• Si mendoni se mund t’i kishte forcuar shenjtorët në Efes dijenia që Krishti e
organizoi Kishën e Tij mbi një themel të profetëve dhe apostujve?

• Si mendoni, përse është e rëndësishme që edhe Kisha e Jezu Krishtit e
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme organizohet mbi themelin e profetëve dhe
apostujve?

Ndajini studentët në dyshe ose në grupe të vogla dhe vërini të diskutojnë pyetjen
vijuese:

• Shumë njerëz besojnë se feja e organizuar nuk është e nevojshme, por
përkundrazi një shpikje e bërë nga njeriu. Si mund ta përdorni të vërtetën e
dhënë mësim tek Efesianëve 2:19–20 për ta ndihmuar dikë që të kuptojë
rëndësinë e bërjes anëtar dhe të pjesëmarrjes në Kishën e Jezu Krishtit të
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme?

Pas një kohe të mjaftueshme, ftojini studentët që t’i raportojnë klasës atë që
diskutuan.

Ftojeni një student/e të lexojë me zë të lartë thënien vijuese nga Plaku D. Tod
Kristoferson, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve. Kërkojini klasës të dëgjojë për
atë që Plaku Kristoferson tha rreth qëllimit të Kishës. (Ju mund të dëshironi t’i jepni
secilit student një kopje të thënies.)

“E kuptoj se ka nga ata njerëz të cilët e konsiderojnë veten fetarë ose shpirtërorë
e megjithatë nuk e pranojnë pjesëmarrjen në një kishë ose edhe nevojën për një
institucion të tillë. Për ta, praktika fetare është krejtësisht vetjake. Prapëseprapë,
Kisha është krijimi i Atij në të cilin përqendrohet shpirtshmëria jonë – Jezu
Krishtit. …

… Më pas, në meridianin e kohës, Jezusi e organizoi punën e Tij në një mënyrë të
tillë që ungjilli të mund të krijohej njëherësh në kombe të shumta dhe midis njerëzve të
ndryshëm. Ajo organizatë, Kisha e Jezu Krishtit, u mbështet mbi ‘apostuj dhe … profetë, duke
qënë Jezu Krishti vetë guri i qoshes’ [Efesianëve 2:20]. Ajo përfshiu drejtues të tjerë, si të
shtatëdhjetë, pleq, peshkopë, priftërinj, mësues dhe dhjakë. …

Pas braktisjes dhe shpërbërjes së Kishës që Ai kishte organizuar ndërsa ishte në tokë, Zoti e
rithemeloi Kishën e Jezu Krishtit edhe një herë nëpërmjet Profetit Jozef Smith. Qëllimi i dikurshëm
vazhdon të jetë po ai: që është, të predikohet lajmi i mirë i ungjillit të Jezu Krishtit dhe të
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administrohen ordinancat e shpëtimit – me fjalë të tjera, të sillen njerëzit te Krishti” (“Përse
Kisha”, Ensign ose Liahona, nëntor 2015, f. 108).

• Sipas Plakut Kristoferson, cili është qëllimi i Kishës në lashtësi dhe sot?

Ushtrimi i Praktikës (30-40 minuta)
Ndihmojini studentët të ushtrojnë përdorimin e tri parimeve të Marrjes së
Njohurisë Shpirtërore në lidhje me temën doktrinore “Profetët dhe Zbulesa”:
veproni me besim, shqyrtojini konceptet e pyetjet me një këndvështrim të
përjetshëm dhe kërkoni kuptueshmëri të mëtejshme nëpërmjet burimeve të
caktuara në mënyrë hyjnore.

Ushtrimet në këtë pjesë mund të bëhen gjatë të njëjtit sesion të orës mësimore ose
në sesione të ndryshme të orës mësimore, në varësi të programit tuaj dhe nevojave
të studentëve tuaj.

Ushtrimi 1 (20–25 minuta)
Shkruajini në tabelë tri parimet vijuese:

• Veproni me besim.

• Shqyrtojini konceptet e pyetjet me një këndvështrim të përjetshëm.

• Kërkoni kuptueshmëri të mëtejshme nëpërmjet burimeve të caktuara në mënyrë
hyjnore.

Jepini secilit student një kopje të broshurës Për Forcën e Rinisë [2011] dhe kërkojuni
atyre ta shfletojnë dhe të përcaktojnë sjellje të ndryshme që profetët e gjallë na
këshillojnë t’i shmangim.

Kërkojuni studentëve të raportojnë atë që gjejnë dhe renditini disa prej përgjigjeve
të tyre në tabelë.

Ftojini studentët të përfytyrojnë se kanë një shok ose shoqe të një besimi tjetër fetar
që pyet: “Mendoj se është kaq e çuditshme që mormonët nuk …”. Ftojini studentët
që ta përfundojnë fjalinë me diçka nga renditja në tabelë.

Kërkojuni studentëve të marrin parasysh se si mund t’i përdorin tri
parimet e shkruara në tabelë që t’i përgjigjen me vetëbesim pyetjes së

shokut apo shoqes së tyre. Shpjegoni se ata do të kenë mundësi për ta interpretuar
këtë me role. Merreni parasysh t’i përdorni pyetjet vijuese për t’i ndihmuar
studentët që t’i organizojnë mendimet e tyre. (Ju mund të doni t’ua jepni këto
pyetje studentëve si një fletushkë.)

Veproni me besim:

PROFETËT DHE ZBULESA
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• Si mendoni se bindja juaj besnike ndaj mësimeve të dhëna nga profetët mund t’ju ndihmojë që t’i
përgjigjeni pyetjes së shokut ose shoqes suaj?

• Si mund të jeni në gjendje ta ftoni shokun ose shoqen tuaj që të veprojë me besim lidhur me
pyetjen e tij ose të saj?

Shqyrtojini konceptet e pyetjet me një këndvështrim të përjetshëm:

• Çfarë dini rreth rolit të profetëve në planin e Atit Qiellor për shpëtimin?

• Cilat janë disa keqkuptime të mundshme ose hamendje të rreme që shoku ose shoqja juaj mund
të ketë rreth profetëve?

• Si ju kanë forcuar profetët ju dhe si ju kanë ndihmuar të mësoni më shumë rreth Jezu Krishtit dhe
Atit Qiellor?

Kërkoni kuptueshmëri të mëtejshme nëpërmjet burimeve të caktuara në mënyrë hyjnore:

• Çfarë burimesh mund të përdorni me qëllim që të fitoni një kuptueshmëri më të madhe të arsyes
përse profetët do të na këshillonin që ta shmangnim sjelljen në pyetjen e shokut ose shoqes suaj?
(Merreni parasysh t’u jepni studentëve kohë që të kërkojnë mësime [të tilla si ato te broshura Për
Forcën e Rinisë], biseda dhe dëshmi nga profetë të ditëve të mëvonshme që mund t’i ndihmonin
për ta kuptuar më tej dhe për ta shpjeguar këshillën e profetëve dhe mësimet e dhëna prej tyre.)

Pas një kohe të mjaftueshme, ndajini studentët në dyshe dhe bëjini të tregojnë me
radhë me njëri-tjetrin se si do t’i përgjigjeshin shokut ose shoqes në situatën e
mësipërme. Pasi ata të gjithë të kenë pasur mundësi, merrni parasysh ta mbyllni
këtë veprimtari duke i ftuar disa studentë që të japin dëshmitë e tyre për profetët e
ditëve të mëvonshme.

Ushtrimi 2 (10–15 minuta)
Shkruajini në tabelë tri parimet vijuese:

• Veproni me besim.

• Shqyrtojini konceptet e pyetjet me një këndvështrim të përjetshëm.

• Kërkoni kuptueshmëri të mëtejshme nëpërmjet burimeve të caktuara në mënyrë
hyjnore.

Lexojani me zë të lartë situatën vijuese klasës suaj:

Ju keni një shok në kuorumin tuaj ose një shoqe në klasë, që ka filluar të mos vijë
në Aktivitetet e Përbashkëta ose në mbledhjet e së dielës në kishë. Ju vendosni që
të flisni me të rreth kësaj. Shoku ose shoqja juaj përgjigjet: “A e di, po filloj të pyes
veten përse është e nevojshme vajtja në një kishë të caktuar. Ka plot njerëz të mirë
në tokë që nuk frekuentojnë asnjë kishë e jo më tonën. Mendoj se, për aq kohë sa
bëjnë një jetë të mirë dhe i trajtojnë mirë të tjerët, edhe ata do të arrijnë në qiell.”

• Cilat çështje të doktrinës lidhur me profetët dhe zbulesën mund ta ndihmonin
shokun ose shoqen tuaj që të kuptojë rëndësinë e frekuentimit me besnikëri të
mbledhjeve të Kishës?
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• Çfarë mund të bëni për ta ndihmuar shokun ose shoqen tuaj që të veprojë me
besim, të shqyrtojë konceptet e pyetjet me një këndvështrim të përjetshëm dhe
të kërkojë kuptueshmëri të mëtejshme nëpërmjet burimeve të caktuara në
mënyrë hyjnore, me qëllim që ta kuptojë më tej rëndësinë e frekuentimit të
mbledhjeve të Kishës?

Përsëritja e Zotërimit Doktrinor
Jepuni studentëve disa minuta për të përsëritur fragmentet e zotërimit doktrinor që
i kanë mësuar deri tani në këtë vit shkollor. Ftojeni një student/e të vijë përpara
klasës me shkrimet e veta të shenjta. Kërkojini studentit/es që të kthehet te njëri
prej fragmenteve të zotërimit doktrinor pa ia treguar atë askujt tjetër. Vëreni
studentin/en të shkruajë në tabelë një fjalë nga fragmenti i zotërimit doktrinor.
(Nxiteni studentin/en të përzgjedhë fjalë kyçe nga fragmenti në vend të fjalëve të
tilla si dhe ose të.)

Ftojeni pjesën tjetër të klasës të kërkojnë në shkrimet e tyre të shenjta fragmentin e
zotërimit doktrinor nga i cili mendojnë se vjen fjala. Nëse askush nuk mund ta gjejë
fragmentin e duhur duke përdorur një fjalë, kërkojini studentit/es të shkruajë në
tabelë një fjalë tjetër nga fragmenti i zotërimit doktrinor. Përsëriteni këtë proces
derisa të paktën një student ta ketë gjetur fragmentin e duhur. Ftojeni pjesën tjetër
të klasës që të kthehet te fragmenti dhe ftojini studentët ta recitojnë atë së bashku.
Më pas përsëriteni këtë veprimtari me një student/e tjetër dhe me një fragment të
ndryshëm të zotërimit doktrinor.
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Priftëria dhe Çelësat e
Priftërisë
Shënim: Veprimtaritë vijuese të zotërimit doktrinor mund të bëhen përgjatë kursit të
disa pjesëve të orës mësimore ose në një pjesë të vetme të orës mësimore.

Të Kuptuarit e Doktrinës (20 minuta)
Segmenti 1 (7 minuta)
Ngrini lart një çelës ose vizatoni një figurë të një çelësi në tabelë dhe kërkojuni
studentëve të përshkruajnë përse përdoret ai. Shpjegoni se Zoti e ka përdorur
analogjinë e një çelësi që të na ndihmojë të kuptojmë se si Ai e drejton dhe e
qeveris priftërinë e Tij dhe punën e Tij në tokë.

Ftojini disa studentë të lexojnë me radhë e me zë të lartë temën doktrinore 6,
“Priftëria dhe Çelësat e Priftërisë”, në Dokumentin Bazë të Zotërimit Doktrinor. Vëreni
klasën t’i ndjekë dhe e të nënvizojë thënie të doktrinës që i ndihmojnë ata të
kuptojnë se çfarë janë çelësat e priftërisë dhe se si lidhen ato me fuqinë e priftërisë.

• Si përkufizohet priftëria?

• Cilat thënie të doktrinës përcaktuat, që e qartësojnë se çfarë janë çelësat e
priftërisë? (Studentët mund të duan të diskutojnë disa thënie të doktrinës nga
ajo që kanë lexuar. Pasi të jenë përgjigjur, ftojini ta shenjojnë doktrinën vijuese
në paragrafin e tretë: Çelësat e priftërisë janë të drejtat e kryesimit ose
fuqia që Perëndia ia jep burrit për të qeverisur dhe drejtuar mbretërinë e
Perëndisë në tokë.)

Për t’i ndihmuar studentët që ta kuptojnë më mirë këtë doktrinë, ftojini ta përdorin
atë që e shenjuan në këtë temë doktrinore teksa diskutojnë pyetjet vijuese:

• Çfarë lidhjeje shihni midis çelësave dhe ordinancave të priftërisë?

• Cilat ordinanca të priftërisë duhet të autorizohen nga ata që mbajnë çelësat e
duhur të priftërisë?

Ndihmojini studentët të kuptojnë se ordinancat shpëtuese (përfshirë pagëzimin,
konfirmimin, shugurimin në Priftërinë Melkizedeke [për burrat], dhurimin
[indaumentin] e tempullit dhe vulosjen në tempull) kërkojnë autorizim nga një
udhëheqës i priftërisë, i cili mban çelësat e duhur të priftërisë ose i cili vepron nën
drejtimin e një personi që i mban ato çelësa (shih edhe temën doktrinore 7,
“Ordinancat dhe Besëlidhjet”, në Dokumentin Bazë të Zotërimit Doktrinor).
Autorizim kërkohet gjithashtu për vënien e emrit dhe bekimin e një fëmije,
përkushtimin e një varri, dhënien e një bekimi patriarkal dhe përgatitjen, bekimin
dhe shpërndarjen e sakramentit. Megjithatë, mbajtësit e Priftërisë Melkizedeke
mund të përkushtojnë vaj, të administrojnë të sëmurët, të japin bekimet e një ati
dhe të japin bekime të tjera ngushëllimi e këshillimi pa kërkuar fillimisht autorizim
nga një udhëheqës i priftërisë.

• Cila është lidhja midis thirrjeve në Kishë, si për burrat e për gratë, dhe rolit të
çelësave të priftërisë?
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Segmenti 2 (7 minuta)
Përsëriteni me studentët doktrinën vijuese: Çelësat e priftërisë janë të drejtat e
kryesimit ose fuqia që Perëndia ia jep burrit për të qeverisur dhe drejtuar
mbretërinë e Perëndisë në tokë. Për t’i ndihmuar studentët ta thellojnë
kuptueshmërinë e tyre për këtë të vërtetë, kërkojuni të përfytyrojnë se atyre iu dha
një makinë që kërkonte një çelës për ta ndezur, por atyre nuk iu dha një çelës.

• Përse do t’ju nevojitej një çelës nëse tashmë ju është lejuar përdorimi i makinës?
(Edhe pse atyre mund t’iu jetë lejuar përdorimi i makinës, një çelës kërkohet me
qëllim që të ndizet motori dhe të lejohet makina të funksionojë.)

• Si mund të lidhet kjo analogji me mënyrën se si çelësat e priftërisë janë të
domosdoshëm për ta drejtuar punën e priftërisë dhe mbretërinë e Perëndisë
në tokë?

Paraqiteni ose siguroni kopje të shpjegimit vijues për çelësat e priftërisë nga
Presidenti Rasëll M. Nelson, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve. Ftojeni një
student/e të lexojë me zë të lartë shpjegimin e Presidentit Nelson. Vëreni klasën ta
ndjekë, duke kërkuar se si i përshkroi Presidenti Nelson çelësat e priftërisë.

“Çelësat janë të rëndësishëm dhe të vlefshëm. Shumica prej nesh mbajmë çelësa
në xhepa ose çanta kudo ku shkojmë. Çelësa të tjerë nuk janë vetëm të
rëndësishëm dhe të vlefshëm; ata janë të çmuar, të fuqishëm dhe të padukshëm!
Ata kanë rëndësi të përjetshme. Ata janë çelësat e priftërisë. …

Priftëria është autoriteti i Perëndisë i dhënë burrit për të shërbyer për shpëtimin e
njerëzve. ‘Fuqia e drejtimit të këtyre punëve përbën çelësat e Priftërisë’

[Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (1998), f. 141]. Ne e bëjmë dallimin midis
mbajtjes së priftërisë dhe mbajtjes së çelësave të priftërisë. Kur një individi i jepen çelësa, ai nuk
merr priftëri shtesë. Ajo që ai ka është e drejta për ta udhëhequr punën e priftërisë” (“Keys of the
Priesthood”, Ensign, tetor 2005, f. 40).

• Çfarë mësuat nga shpjegimi i Presidentit Nelson që ju ndihmon t’i kuptoni më
mirë çelësat e priftërisë?

Ftojini studentët të lexojnë në heshtje paragrafin e katërt të temës doktrinore 6,
“Priftëria dhe Çelësat e Priftërisë”, në Dokumentin Bazë të Zotërimit Doktrinor. Vërini
të kërkojnë disa shembuj për individë që mbajnë çelësa të priftërisë. Ftojini
studentët të raportojnë atë që gjejnë.

• Si është bekuar jeta juaj nga dikush që përdori çelësa të priftërisë?

Segmenti 3 (6 minuta)
Shkruani në tabelë Mateu 16:15–19 dhe shpjegoni se ky është një fragment i
zotërimit doktrinor që na mëson rreth çelësave të priftërisë. Ftojini studentët ta
shenjojnë këtë fragment në një mënyrë të dukshme që e përcakton atë si një
fragment të zotërimit doktrinor. Ftojini të marrin parasysh që të shkruajnë fjalë kyçe
në anë të faqes së shkrimeve të shenjta, të cilat do t’i ndihmojnë ta kujtojnë
doktrinën e dhënë mësim në këtë fragment të shkrimit të shenjtë lidhur me çelësat
e priftërisë.
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Shpjegoni se Shpëtimtari dikur i pyeti Apostujt e Tij se cili mendonin ata që ishte
Ai. Në përgjigje, Pjetri dëshmoi që e dinte se Jezusi ishte Biri i Perëndisë. Jezusi më
pas shpalli se Ai do t’ia jepte Pjetrit çelësat e mbretërisë së Tij. Ftojini disa studentë
të lexojnë me radhë e me zë të lartë Mateun 16:15–19. Ftojeni klasën ta ndjekë,
duke kërkuar atë që Jezusi i tha Pjetrit lidhur me çelësat e priftërisë.

• Sipas vargut 19, çfarë tha Shpëtimtari se do të kishte fuqi të bënte Pjetri pas
marrjes së çelësave të mbretërisë, ose çelësave të priftërisë? (Të lidhte dhe të
zgjidhte në tokë e në qiell. Kjo do të thotë që veprime të tilla si ordinancat e
kryera nën këta çelësa priftërie janë të vlefshme dhe në fuqi në vdekshmëri dhe
në përjetësi, përfshirë lidhjen, ose vulosjen, e familjeve në tempuj.)

• Si mund ta përdornit këtë fragment të zotërimit doktrinor që ta ndihmoni dikë
të kuptojë rëndësinë e autoritetit që profeti dhe apostujt e mbajnë sot për ta
drejtuar punën e Perëndisë?

Shënim: Do t’ju nevojitet të përsëritni me studentët fragmente të zotërimit
doktrinor gjatë ditëve pasuese për t’i ndihmuar që t’i kujtojnë dhe të jenë në
gjendje t’i përdorin ato. Kërkoni mundësi që ta përsëritni këtë dhe fragmente të
tjera të zotërimit doktrinor gjatë gjithë vitit shkollor.

Ushtrimi i Praktikës (25-30 minuta)
Ndihmojini studentët ta praktikojnë vënien në jetë të tri parimeve të Marrjes së
Njohurisë Shpirtërore, sikurse lidhen me temën doktrinore 6, “Priftëria dhe Çelësat
e Priftërisë”, në Dokumentin Bazë të Zotërimit Doktrinor. Ju mund të doni t’i shkruani
këto parime në tabelë përpara se të filloni ushtrimet e praktikës:

• Veproni me besim.

• Shqyrtojini konceptet e pyetjet me një këndvështrim të përjetshëm.

• Kërkoni kuptueshmëri të mëtejshme nëpërmjet burimeve të caktuara në mënyrë
hyjnore.

Ndajeni klasën në tri grupe dhe jepuni studentëve në secilin grup kopje të
fletushkës që përputhet me numrin e grupit të tyre. Jepini secilit grup 8–10

minuta për të diskutuar skenarin dhe pyetjet në fletushkën e tyre. Shpjegoni se pas
diskutimit të grupit të tyre, secili student do të ketë mundësinë për të ushtruar
përgjigjen ndaj pyetjes së caktuar atyre me studentë nga dy grupet e tjera.

Grupi 1
Lexojeni skenarin vijues si grup:

Ju po shërbeni si misionar dhe ju e shoku juaj po i jepni mësim një kërkueseje rreth rëndësisë së
pagëzimit. Kur e ftoni të pagëzohet kërkuesen tuaj, ajo përgjigjet duke pyetur: “Përse nevojitet të
pagëzohem përsëri? Unë isha pagëzuar tashmë në kishën time.”
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Diskutoni se si mund ta ndihmoni kërkuesen tuaj duke përdorur parimet dhe pyetjet e përvijuara
më poshtë:

Veproni me besim:

• Çfarë mund të bëjë kërkuesja juaj që të veprojë me besim teksa kërkon të kuptojë përse ajo
nevojitet të pagëzohet nëpërmjet autoritetit të priftërisë dhe nën drejtimin e dikujt që mban
çelësat e priftërisë?

Shqyrtojini konceptet e pyetjet me një këndvështrim të përjetshëm:

• Si ndihmon një kuptueshmëri e priftërisë dhe e çelësave të priftërisë që ta vendosni pyetjen e
kërkueses suaj në një këndvështrim të ri?

Kërkoni kuptueshmëri të mëtejshme nëpërmjet burimeve të caktuara në mënyrë hyjnore:

• Si mund ta ndihmonte doktrina e dhënë mësim te Mateu 16:15–19 kërkuesen tuaj që të gjente
një përgjigje për pyetjen e saj?

• A ka shkrime të tjera të shenjta që do ta ndihmonin kërkuesen tuaj për të kuptuar përse ajo ka
nevojë të pagëzohet nga autoriteti i duhur?

Grupi 2
Lexojeni skenarin vijues si grup:

Një shok ju tregon në mirëbesim se ai ka bërë disa mëkate të rënda që përfshinin ligjin e dëlirësisë
dhe po përpiqet të pendohet. Në studimin tuaj të shkrimeve të shenjta, keni mësuar se peshkopi ose
presidenti i degës në secilën lagje ose degë të Kishës mban çelësat e Priftërisë Aarone, të cilët
përfshijnë çelësat e “ungjillit të pendimit” (DeB 13:1).

Ju e nxitni shokun tuaj të takohet me peshkopin e tij, por ai përgjigjet duke thënë: “Nuk e di përse
duhet të takohem me peshkopin tim. E di se kam nevojë ta rrëfej atë që kam bërë, por unë ia kam
rrëfyer tashmë Zotit. Jam lutur për falje dhe e kam ndryshuar sjelljen time. E kam marrë sakramentin.
Përse kam nevojë të shkoj te peshkopi me qëllim që të marr faljen e Zotit? A është ajo diçka midis
meje dhe Zotit?”

Diskutoni se si mund t’i përgjigjeshit shokut tuaj duke përdorur parimet dhe pyetjet e përvijuara
më poshtë:

Veproni me besim:

• Çfarë mund të bëjë shoku juaj që ta ushtrojë dhe forcojë besimin e tij në Shpëtimtarin dhe në
çelësat e priftërisë që Ai i ka dhënë mbi shërbëtorët e Tij të autorizuar?

Shqyrtojini konceptet e pyetjet me një këndvështrim të përjetshëm:

• Si ndihmon për ta qartësuar pyetjen e shokut tuaj një kuptueshmëri e çelësave të priftërisë që
mbahen nga peshkopi?

Kërkoni kuptueshmëri të mëtejshme nëpërmjet burimeve të caktuara në mënyrë hyjnore:

• Si e ndihmojnë shokun tuaj fjalët e Shpëtimtarit te Mateu 16:19 për të kuptuar se si çelësat e
priftërisë, që mbahen nga peshkopi, lidhen me bekimet e përjetshme në dispozicion të tij,
përfshirë faljen e mëkatit?

• Te cilat burime të tjera të caktuara në mënyrë hyjnore mund të kthehet shoku juaj për
kuptueshmëri të mëtejshme?
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Grupi 3
Lexojeni skenarin vijues si grup:

Teksa jeni me pushime së bashku me familjen dhe të afërmit tuaj për një javë, familja juaj diskuton
gjetjen e një lagjeje ose dege për ta frekuentuar të dielën. Kushëriri juaj, i cili është një prift në
Priftërinë Aarone, iu drejtohet dhe pyet: “Përse thjesht nuk e mbajmë vetë mbledhjen tonë të
sakramentit? Unë jam një prift dhe mund ta bekoj e shpërndaj sakramentin dhe ti e disa anëtarë të
tjerë të familjes mund të bëni lutjet dhe bisedat.”

Diskutoni se si mund t’i përgjigjeni sugjerimit të kushëririt tuaj duke përdorur parimet dhe pyetjet e
përvijuara në vijim:

Veproni me besim:

• Si mund të tregojë familja juaj besim në autoritetin e atyre që mbajnë çelësat e priftërisë për ta
drejtuar punën e priftërisë, ndërkohë që ata planifikojnë se si ta marrin sakramentin gjatë
pushimeve të tyre?

Shqyrtojini konceptet e pyetjet me një këndvështrim të përjetshëm:

• Si ndihmon një kuptueshmëri e doktrinës së çelësave të priftërisë për të sqaruar se kur një
mbajtës i priftërisë mund të kryejë një ordinancë, të tillë si administrimi i sakramentit?

Kërkoni kuptueshmëri të mëtejshme nëpërmjet burimeve të caktuara në mënyrë hyjnore:

• Te cilat burime të caktuara në mënyrë hyjnore mund të ktheheni për kuptueshmëri të mëtejshme
rreth rastit kur autorizohet një mbajtës i priftërisë për të kryer një ordinancë të priftërisë?

Nëse studentëve iu nevojitet ndihmë për të përcaktuar burime të caktuara në
mënyrë hyjnore që lidhen me pyetjet në skenarët e caktuar atyre, merrni parasysh
t’i ftoni të hetojnë burimet vijuese:

Grupi 1: Doktrina e Besëlidhje 22:2–4.

Grupi 2: Mosia 26:12–15, 29–31; Plaku C. Skot Grou, “Përse dhe Çfarë Duhet t’i
Rrëfej Peshkopit Tim?” New Era, tetor 2013, f. 28–30; ose Liahona, tetor 2013,
f. 58–60.

Grupi 3: “Priesthood Ordinances and Blessings”, [“Ordinancat dhe Bekimet e
Priftërisë”] Handbook 2: Administering the Church [Manuali 2: Administrimi i Kishës]
(2010), 20.1, LDS.org; Plaku Dallin H. Ouks, “Çelësat dhe Autoriteti i Priftërisë”,
Ensign ose Liahona, maj 2014, f. 49–52.

Pasi secili grup ta ketë diskutuar skenarin e caktuar atyre dhe mënyrën se si mund
të përgjigjen, vendosini studentët në grupe me nga tre veta, duke përfshirë një
student nga grupi 1, një nga grupi 2 dhe një nga grupi 3. Ftojeni secilin student/e
t’ua lexojë studentëve në grup skenarin e caktuar atij ose asaj dhe më pas
interpretoni me role se si ai ose ajo mund t’i përgjigjet pyetjes.

Pas një kohe të mjaftueshme, ftojini disa studentë të shprehin mendimet dhe
ndjenjat e tyre lidhur me bekimet e udhëheqjes nga ata që mbajnë çelësa të
priftërisë.
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Përsëritja e Zotërimit Doktrinor
Për t’i ndihmuar studentët të kujtojnë vendndodhjen e shkrimeve të shenjta të
zotërimit doktrinor që i kanë mësuar deri tani në kurs, bëjeni secilin student të
vizatojë një tabelë me 4 kolona e 4 rreshta në një fletë letre. Kërkojuni t’i vënë
numra secilit rresht nga kreu në fund dhe të shkruajnë shkronjat A, B, C dhe D
përgjatë kreut të kolonave.

A B C D

1

2

3

4

Përsëritini fragmentet e zotërimit doktrinor që studentët i kanë mësuar deri tani
gjatë kursit. Më pas kërkojuni të shkruajnë 16 referenca të fragmenteve të zotërimit
doktrinor në mënyrë rastësore në tabelë. (Nëse studentët kanë mësuar më pak se
16 fragmente, ju mund t’i shkruani disa prej fragmenteve më shumë se një herë.
Nëse kanë mësuar më shumë se 16, mund t’i bëni t’i shtojnë radhë ose kolona
tabelës sipas nevojës.)

Lexojeni me zë të lartë një pjesë të njërit prej fragmenteve të zotërimit doktrinor
teksa çdo student vendos një gisht mbi referencën në tabelën e tij/saj që ai ose ajo
mendon se përputhet me fragmentin. Pasi ta keni mbaruar leximin, thuajeni
referencën me zë të lartë që studentët t’i kontrollojnë përgjigjet e tyre. Nëse po
tregojnë referencën e duhur, bëjini ta shenjojnë atë me një X.

Kur një student/e të ketë shenjuar katër katrorë në një rresht në çfarëdo drejtimi, ai
ose ajo duhet të thërrasë “Zotërimi Doktrinor”. Ju mund të vazhdoni derisa
çdonjëri të ketë shenjuar katër katrorë në një rresht ose derisa studentët t’i kenë
shenjuar të gjithë katrorët e tyre.

PRIFTËRIA DHE ÇELËSAT E  PRIFTËRISË
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Ordinancat dhe Besëlidhjet
Shënim: Veprimtaritë vijuese të zotërimit doktrinor mund të bëhen përgjatë kursit të
disa pjesëve të orës mësimore ose në një pjesë të vetme të orës mësimore.

Të Kuptuarit e Doktrinës (20 minuta)
Segmenti 1 (10 minuta)
Shkruajini në tabelë fjalët Ordinancat dhe Besëlidhjet. Ftojini studentët të shpjegojnë
se si do t’ia përkufizonin secilën prej këtyre fjalëve dikujt që mund të mos i dijë ato.

Ftojini disa studentë të lexojnë me radhë, me zë të lartë paragrafët nën temën
doktrinore 7, “Ordinancat dhe Besëlidhjet”, në Dokumentin Bazë të Zotërimit
Doktrinor. Kërkojuni studentëve ta ndjekin dhe të shenjojnë fjalë ose fraza që i
ndihmojnë të kuptojnë më mirë se çfarë janë ordinancat dhe besëlidhjet.

Pas një kohe të mjaftueshme, ftojini disa studentë të raportojnë atë që shenjuan.
Merreni parasysh të bëni pyetjet që vijojnë:

• Çfarë është një ordinancë shpëtuese?

• Cilat ordinanca shpëtuese të ungjillit i keni marrë?

• Çfarë na mëson kjo temë doktrinore rreth arsyes përse pagëzimi është i
nevojshëm? (Ftojini studentët ta shenjojnë të vërtetën vijuese në kopjen e tyre
të Dokumentit Bazë të Zotërimit Doktrinor: Pagëzimi është i domosdoshëm që
një individ të bëhet anëtar i Kishës së Jezu Krishtit dhe të hyjë në
mbretërinë çelestiale.)

• Si mendoni, përse pagëzimi është i domosdoshëm për t’u bërë anëtar i Kishës
së Jezu Krishtit dhe për të hyrë në mbretërinë çelestiale?

Kërkojuni studentëve të mendojnë qetësisht për një çast për kohën kur u pagëzuan
dhe u konfirmuan një anëtar i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të
Mëvonshme. Ftojini disa studentë të tregojnë se ku u pagëzuan, kush i pagëzoi dhe
ndonjë mbresë apo ndjenjë që do të donin ta tregonin rreth përvojës së tyre.

Segmenti 2 (10 minuta)
Shqyrtojeni me studentët doktrinën vijuese të dhënë mësim tek tema doktrinore
“Ordinancat dhe Besëlidhjet” në Dokumentin Bazë të Zotërimit Doktrinor: Pagëzimi
është i domosdoshëm që një individ të bëhet anëtar i Kishës së Jezu Krishtit dhe të
hyjë në mbretërinë çelestiale.

• Cili fragment i shkrimit të shenjtë të Dhiatës së Re e mbështet këtë doktrinë?

Ftojini studentët të kthehen te Gjoni 3:5. Ju mund të doni të sugjeroni që ta
shenjojnë këtë fragment të zotërimit doktrinor në mënyrë të dukshme, që të jenë
në gjendje ta gjejnë lehtësisht. Shpjegoni se Gjoni 3 përmban mësimet e dhëna nga
Shpëtimtari një fariseu të quajtur Nikodem, i cili kërkoi të mësonte më shumë rreth
ungjillit.

45



Kërkojini një studenti/eje të lexojë me zë të lartë Gjonin 3:5. Ftojeni klasën ta
ndjekë, duke parë për atë që Shpëtimtari tha se kërkohet për të hyrë në mbretërinë
e Perëndisë.

• Çfarë tha Shpëtimtari se kërkohet për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë?

• Cilës ordinance shpëtuese i drejtohet fraza “lindur nga uji”?

• Cilës ordinance shpëtuese i drejtohet fraza “lindur … nga Fryma”?

• Si ju ka ndihmuar të qenit të pagëzuar në përpjekjet tuaja për të qenë të denjë
që të hyni në mbretërinë çelestiale dhe për të jetuar sërish me Atin tuaj
në Qiell?

Ushtrimi i Praktikës (10 minuta)
Kujtojuni studentëve tri parimet e renditura te pjesa “Marrja e Njohurisë
Shpirtërore” e Dokumentit Bazë të Zotërimit Doktrinor dhe shkruajini ato në tabelë:

• Veproni me besim.

• Shqyrtojini konceptet e pyetjet me një këndvështrim të përjetshëm.

• Kërkoni kuptueshmëri të mëtejshme nëpërmjet burimeve të caktuara në mënyrë
hyjnore.

Për t’i ndihmuar studentët ta ushtrojnë përdorimin e këtyre parimeve në lidhje me
pyetjet që i përkasin temës “Ordinancat dhe Besëlidhjet”, lexoni me zë të lartë
skenarin vijues:

Njëra prej shoqeve tuaja interesohet për të mësuar më shumë rreth Kishës dhe po
merr mësime nga misionarët. Ajo ka lexuar pjesë të Librit të Mormonit, ka
frekuentuar mbledhje të kishës disa herë dhe shprehu besim në ungjillin e
rivendosur. Teksa ecni për në shtëpi pas një diskutimi me misionarët një ditë,
shoqja juaj thotë: “Unë e besoj atë që po më mësohet nga misionarët, por a nuk
mund të jem një njeri i mirë dhe një e krishterë e mirë pa u pagëzuar në një kishë të
caktuar?”

• Cilat janë disa mënyra se si mund ta ftoni shoqen tuaj të veprojë me besim
ndërkohë që merrni parasysh ftesën për t’u pagëzuar?

• Si e ndihmuat shoqen tuaj që ta shqyrtojë pyetjen e saj rreth pagëzimit me një
këndvështrim të përjetshëm? Cilat të vërteta të planit të shpëtimit dhe të
ungjillit të Jezu Krishtit mund t’i shprehni për ta ndihmuar atë të kuptojë
rëndësinë e përjetshme të ordinancës së pagëzimit?

• Çfarë mund të bëni për ta ndihmuar shoqen tuaj që të kërkojë kuptueshmëri të
mëtejshme nëpërmjet burimeve të caktuara në mënyrë hyjnore?

• Si mund ta përdorni Gjonin 3:5 për ta ndihmuar shoqen tuaj?

Jepuni studentëve disa minuta që të kërkojnë te Topical Guide [Udhëzuesi
Tematik], Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, Bible Dictionary [Fjalori Biblik] ose

ORDINANCAT DHE BESËLIDHJET

46



Gospel Topics [Temat e Ungjillit] (te lds.org/topics) shpjegimet për “Pagëzimin”,
duke kërkuar informacion shtesë ose fragmente të shkrimeve të shenjta që mund ta
ndihmojnë shoqen e tyre për pyetjen e saj. Pas një kohe të mjaftueshme, ndajini
studentët në dyshe ose në grupe të vogla dhe ftojini t’i tregojnë njëri-tjetrit atë që
gjetën. Merreni parasysh të shpenzoni ca kohë me secilin grup që të mund t’i
dëgjoni diskutimet e tyre dhe të ofroni ndihmë kur nevojitet.

Ju mund ta mbyllni duke i ftuar një ose më shumë studentë që të japin dëshmitë e
tyre për rëndësinë e ordinancave dhe besëlidhjeve – veçanërisht për ordinancën e
pagëzimit – në planin e Atit Qiellor.

Përsëritja e Zotërimit Doktrinor
Merreni parasysh të përdorni provime me alternativa që t’u jepni studentëve
mundësi për ta provuar kujtesën e tyre për fragmentet e zotërimit doktrinor. Pyetjet
mund të përfshijnë të dhëna orientuese të tilla si fjalë kyçe ose referenca të shkrimit
të shenjtë, citime nga fragmentet ose skenarë që ilustrojnë të vërtetat e dhëna
mësim te fragmentet. Këto provime me alternativa mund të jepen duke i lexuar
pyetjet me zë të lartë ose duke i shkruar ato në tabelë apo në letër. Pasi studentët ta
kenë bërë një provim, merreni parasysh të vini në dyshe studentë që kanë rezultat
të lartë me studentë që kanë rezultat më të ulët. Studenti me rezultat të lartë mund
ta ndihmojë studentin me rezultat më të ulët që të kuptojë mënyra të efektshme
për të studiuar dhe përmirësuar zotërimin e fragmenteve doktrinore. Si pjesë e
kësaj përpjekjeje, dyshja gjithashtu mund të vendosë një synim për të arritur një
rezultat më të lartë të përbashkët në provimin e ardhshëm me alternativa. Merreni
parasysh të krijoni një skicë ose tabelë njoftimesh për të paraqitur synimet e
studentëve dhe për të vënë në dukje përparimin e tyre.

ORDINANCAT DHE BESËLIDHJET
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Martesa dhe Familja
Shënim: Veprimtaritë vijuese të zotërimit doktrinor mund të bëhen përgjatë kursit të
disa pjesëve të orës mësimore ose në një pjesë të vetme të orës mësimore.

Të Kuptuarit e Doktrinës (25–30 minuta)
Segmenti 1 (10 minuta)
Shkruajeni në tabelë 1 Korintasve 11:11. Vini në dukje se ky është një fragment i
zotërimit doktrinor dhe ftojini studentët ta gjejnë atë në shkrimet e tyre të shenjta
dhe ta shenjojnë në mënyrë të dukshme që të mund ta gjejnë lehtësisht atë.
Shpjegoni se ky fragment na ndihmon të kuptojmë temën doktrinore të Martesës
dhe Familjes.

Shpjegoni se, në një letër drejtuar anëtarëve të Kishës në Korint (në Greqinë
bashkëkohore), Apostulli Pal dha mësim rreth martesës. Ftojeni një student/e të
lexojë me zë të lartë 1 Korintasve 11:11. Vëreni klasën ta ndjekë, duke kërkuar atë
që dha mësim Pali rreth marrëdhënies midis një bashkëshorti dhe një
bashkëshorteje.

Shpjegoni se fraza “në Zotin” i referohet planit të ungjillit të Atit Qiellor, i cili na
mundëson të marrim jetë të përjetshme dhe të bëhemi si Ai.

• Çfarë sugjeron ky varg rreth nevojës për martesë midis një burri e një gruaje?

Kërkojuni studentëve të lexojnë temën doktrinore 8, “Martesa dhe Familja”, në
Dokumentin Bazë të Zotërimit Doktrinor, duke kërkuar thënie që na ndihmojnë të
kuptojmë nevojën për martesë midis një burri e një gruaje në planin e Perëndisë.

Ftojini studentët të raportojnë atë që gjejnë. Më pas vini në dukje të vërtetën
vijuese në atë temë: Vetëm nëpërmjet hyrjes në besëlidhjen e martesës
çelestiale dhe mbajtjes së saj besnikërisht munden një burrë e një grua ta
përmbushin potencialin e tyre të përjetshëm hyjnor. Ju mund të doni të
sugjeroni që studentët ta shkruajnë ose shënojnë këtë doktrinë në shkrimet e tyre
të shenjta pranë 1 Korintasve 11:11.

Segmenti 2 (5–10 minuta)
Shkruajeni doktrinën vijuese në tabelë: Vetëm nëpërmjet hyrjes në besëlidhjen e
martesës çelestiale dhe mbajtjes së saj besnikërisht munden një burrë e një grua ta
përmbushin potencialin e tyre të përjetshëm hyjnor. Kërkojuni studentëve të gjejnë
fragmentin e zotërimit doktrinor në Dhiatën e Re që na e mëson këtë doktrinë. Pasi
studentët ta kenë gjetur 1 Korintasve 11:11, ftojeni një student/e ta lexojë me zë
të lartë.

Ftojeni një student/e të dalë përpara klasës. Më pas kërkojini studentit të shtrijë
përpara të dyja duart.

• Si janë të ngjashme duart e tua?

• Si janë ato të ndryshme?

Kërkojini studentit ose studentes ta vendosë njërën dorë pas shpinës së tij ose të
saj. Më pas bëjini klasës pyetjet vijuese:
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• Cilat janë disa veprimtari që mund të ishte e vështirë të bëheshin me vetëm
një dorë?

• Cilët janë disa shembuj të mënyrës se si të dyja duart duke punuar së bashku na
bëjnë më të fortë?

• Si mund ta lidhim shembullin e duarve tona me këtë të vërtetë doktrinore për
sa i përket martesës midis një burri e një gruaje?

Vini në dukje se disa individë nuk e kanë mundësinë të hyjnë në besëlidhjen e
martesës çelestiale në këtë jetë. Ftojeni një student/e të lexojë me zë të lartë thënien
vijuese nga Presidenti Hauard W. Hanter:

“Asnjë bekim, duke përfshirë atë të martesës së përjetshme dhe të një familjeje të
përjetshme, nuk do t’i mohohet asnjë individi të denjë. Ndërkohë që mund të
kërkojë një kohë disi më të gjatë – ndoshta madje përtej kësaj jete në vdekshmëri
– që disa njerëz ta arrijnë këtë bekim, ai nuk do të mohohet” (“The Church Is for
All People”, Ensign, qershor 1989, f. 76).

• Si mendoni, përse është e rëndësishme të kuptoni se në planin e Atit Qiellor, të
gjithë individët e denjë më së fundi do të kenë mundësinë që të hyjnë në
besëlidhjen e martesës çelestiale dhe të kenë një familje të përjetshme?

Segmenti 3 (10 minuta)
Paraqiteni ose jepini secilit student një kopje të thënies vijuese nga Plaku Dejvid A.
Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve. Ftojeni një student/e ta lexojë atë
me zë të lartë. Vëreni klasën ta ndjekë, duke kërkuar ide për doktrinën që janë duke
e studiuar lidhur me martesën midis një burri e një gruaje.

“Pasi u krijua toka, Adami u vendos në Kopshtin e Edenit. Sidoqoftë, në mënyrë
të rëndësishme, Perëndia tha: ‘Nuk ishte mirë që njeriu të ishte i vetëm’ (Moisiu
3:18; shih edhe Zanafilla 2:18) dhe Eva u bë gruaja dhe ndihmuesja e tij. Qe e
nevojshme ndërthurja e pashoqe e aftësive shpirtërore, fizike, mendore dhe
emocionale si të meshkujve dhe femrave për ta realizuar planin e lumturisë. Burri
dhe gruaja janë paracaktuar të mësojnë nga njëri-tjetri, ta forcojnë, ta bekojnë

dhe ta plotësojnë njëri-tjetrin” (“Ne Besojmë në Qenien të Dëlirë”, Ensign ose Liahona, maj
2013, f. 41–42).

• Si lidhen mësimet e dhëna nga Plaku Bednar me të vërtetën e dhënë mësim te
1 Korintasve 11:11?

Ftojini studentët t’i përgjigjen njërës prej pyetjeve vijuese në ditarët e tyre të
studimit:

• Cilat janë disa mënyra se si vetitë dhe përgjegjësitë e burrave dhe të grave mund
ta plotësojnë njëra-tjetrën në një martesë dhe një familje?

MARTESA DHE FAMILJA
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• Çfarë tiparesh mund të zhvillojnë një bashkëshort e një bashkëshorte përgjatë
martesës së tyre besëlidhëse, që mund t’i ndihmojnë të bëhen më shumë si Ati
Qiellor?

Ftojini disa studentë që t’ia tregojnë klasës përgjigjet e tyre.

Ushtrimi i Praktikës (45–55 minuta)
Veprimtaritë vijuese mund t’i ndihmojnë studentët të vënë në zbatim parimet që i
mësuan në fillim të vitit gjatë përvojës mësimore lidhur me marrjen e njohurisë
shpirtërore. Për t’i ndihmuar studentët që t’i kujtojnë këto parime, mund të jetë e
dobishme t’i shkruani ato në tabelë:

• Veproni me besim.

• Shqyrtojini konceptet e pyetjet me një këndvështrim të përjetshëm.

• Kërkoni kuptueshmëri të mëtejshme nëpërmjet burimeve të caktuara në mënyrë
hyjnore.

Këto veprimtari mund të bëhen gjatë së njëjtës ditë ose në ditë të ndryshme, në
varësi të programit tuaj dhe nevojave të studentëve tuaj.

Ushtrimi 1 (20–25 minuta)
Shënim: Nëse është e nevojshme, përshtateni skenarin vijues në përputhje me
përvojën jetësore të studentëve tuaj.

Ftojeni një student/e ta lexojë me zë të lartë skenarin vijues:

Ndërkohë që vazhdoni arsimim të mëtejshëm pas një misioni, ju takoheni dhe
filloni të dilni me dikë që ka një dëshmi të fortë për Jezu Krishtin, ju trajton me
respekt dhe ju ndihmon të bëheni më i/e mirë. Me kalimin e kohës, dashuria juaj
për njëri-tjetrin rritet dhe filloni të flisni rreth martesës. Megjithatë, teksa merrni
parasysh të martoheni, ju shqetësoheni rreth stresit dhe sfidës së martesës dhe të
pasjes së një familjeje ndërkohë që frekuentoni shkollën, punoni dhe filloni një
karrierë. Mendoni me vete: “A nuk do të ishte më e lehtë dhe më e mirë që të pritni
e ta shtyni martesën dhe familjen derisa të mbaroni shkollën, të gjeni një punë që
paguan mirë dhe të kurseni para të mjaftueshme?”

• Përse mund të jetë tunduese ta shtyni apo shmangni martesën në këtë situatë?

• Çfarë mund të bëni që të veproni me besim teksa e merrni parasysh këtë pyetje
dhe bëni plane të ardhshme?

• Si mund t’ju ndihmojë kërkimi i udhërrëfimit hyjnor që të bëni zgjedhje të
mençura lidhur me arsimimin, planifikimin e karrierës, martesën dhe familjen?

Kërkojuni studentëve ta marrin parasysh atë që e dinë rreth rolit të martesës dhe
familjes në planin e shpëtimit.

• Si mund të lidhet me këtë situatë doktrina që jemi duke e studiuar te
1 Korintasve 11:11?
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• Si mund ta riformuloni, ose rishprehni, këtë shqetësim me qëllim që ta merrni
parasysh çështjen nga një këndvështrim i përjetshëm? (Shembuj të mundshëm
përfshijnë: Nga çfarë mund të jem duke hequr dorë nëse pres që të martohem?
Cilat janë përfitimet dhe bekimet si tani ashtu edhe përjetësisht të bërjes së
martesës dhe familjes një përparësi në jetën time?)

Ndajeni klasën në grupe me nga tre deri ne pesë studentë dhe jepuni atyre 5–10
minuta që të hetojnë shkrimet e shenjta dhe, nëse janë në dispozicion, bisedat më
të fundit të konferencës së përgjithshme dhe burime të tjera të Kishës për
kuptueshmëri shtesë, që mund të ndihmojnë për t’i udhërrëfyer veprimet dhe
vendimet e tyre lidhur me martesën dhe familjen. Për të dhënë një shembull, ju
mund të doni ta ftoni një student/e të lexojë me zë të lartë thënien vijuese nga
Presidenti Tomas S. Monson drejtuar meshkujve të Kishës:

“Nëse jeni të shqetësuar rreth sigurimit financiarisht për një bashkëshorte dhe
familje, unë mund t’ju siguroj se nuk ka turp te njё çift që i duhet të shtrëngohet
dhe të kursejë. Është gjatë këtyre periudhave sfiduese përgjithësisht që ju do të
afroheni më shumë së bashku, duke mësuar të sakrifikoni dhe të merrni vendime
të vështira” (“Fuqia e Priftërisë”, Ensign ose Liahona, maj 2011, f. 67).

Ftojini studentët të raportojnë cilat shkrime të shenjta ose burime për
kuptueshmëri shtesë i gjetën me klasën.

• Si mendoni, përse është e rëndësishme që ta bëni martesën dhe familjen një
përparësi në jetën tuaj?

• Çfarë mund të bëni tani që ta përgatitni veten tuaj për të formuar një martesë
dhe familje të përjetshme?

Ushtrimi 2 (25–30 minuta)
Lexojeni me zë të lartë skenarin vijues:

Teksa ecni me vëllanë tuaj një natë, ai ju tregon në mirëbesim se po has vështirësi
me mësimet e Kishës lidhur me martesën mes së njëjtës gjini. Ai thotë: “Është e
vështirë për mua që të kuptoj përse Kisha vazhdon të japë mësim se martesa mes
së njëjtës gjini është e gabuar. Përse t’u mohohet njerëzve lumturia që mund të vijë
nga marrëdhënie të zotuara mes së njëjtës gjini?”

Kërkojuni studentëve të marrin parasysh se si do të përgjigjeshin në këtë situatë.

• Çfarë mund të bënit që të veproni me besim teksa përpiqeni fort që t’iu
përgjigjeni pyetjeve të vëllait tuaj?

• Cilat janë disa mënyra se si mund ta ndihmonit vëllanë tuaj të veprojë
me besim?

• Çfarë doktrine mësuam nga studimi ynë i 1 Korintasve 11:11, e cila mund të na
ndihmojë ta kuptojmë çështjen e martesës mes së njëjtës gjini nëpërmjet
këndvështrimit të Zotit?

• Çfarë të vërtetash të tjera doktrinore mund të na ndihmojnë ta shohim çështjen
e martesës mes së njëjtës gjini me një këndvështrim të përjetshëm?
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Për t’i nxitur studentët që të shohin te mësimet profetike për
kuptueshmëri të mëtejshme, shpërndani kopje të fletushkës “Përse

Martesa Është Thelbësore”, në fund të kësaj përvoje mësimore. Është marrë prej
artikullit “Marriage Is Essential to His Eternal Plan” [“Martesa Është Thelbësore në
Planin e Tij të Përjetshëm”], nga Plaku Dejvid A. Bednar, i Kuorumit të
Dymbëdhjetë Apostujve. Ftojini studentët ta lexojnë atë me një shok ose shoqe
klase dhe të kërkojnë të vërteta rreth martesës e familjes, të cilat mund t’i
ndihmojnë ta trajtojnë çështjen e martesës mes së njëjtës gjini.

• Si mund t’i përdorni mësimet e dhëna nga Plaku Bednar për ta ndihmuar
vëllanë tuaj që ta shohë çështjen e martesës mes së njëjtës gjini nga
këndvështrimi i planit të shpëtimit dhe ungjillit të Jezu Krishtit?

Shënim: Ju mund të merrni parasysh që të përdorni një bisedë të ndryshme ose më
të fundit nga një udhëheqës i Kishës në vend të asaj në fletushkë.

Përsëritja e Zotërimit Doktrinor
Që t’i ndihmoni studentët t’i mbajnë mend dhe të dinë se si t’i gjejnë fragmentet e
zotërimit doktrinor që i kanë mësuar gjatë këtij viti shkollor, përdorni të dhëna
orientuese për t’i ndihmuar të praktikojnë me të shpejtë gjetjen e fragmenteve në
shkrimet e tyre të shenjta. Të dhënat orientuese mund të përfshijnë fjalë kyçe,
thënie të kontekstit, doktrina e parime dhe ide për zbatim.

Veprimtaritë e kërkimit të shkrimit të shenjtë, në të cilat studentët konkurrojnë për
të gjetur fragmente të zotërimit doktrinor, mund t’i ndihmojnë ata që të përfshihen
në mënyrë vepruese në mësimin e fragmenteve. Veprimtaritë e kërkimit të
shkrimeve të shenjta kurrë nuk duhet të përfundojnë në ndjenja të lënduara apo ta
fyejnë Shpirtin. Ndihmojini studentët të shmangin trajtimin e shkrimeve të tyre të
shenjta pa nderim ose të qenit konkurrues në mënyrë të tepruar. Merrni parasysh
t’i vini ata të konkurrojnë kundrejt një standardi dhe jo kundër njëri-tjetrit. Për
shembull, studentët mund të konkurrojnë kundrejt mësuesit, ose mund t’i vini të
konkurrojnë për të parë nëse një përqindje e caktuar e klasës mund ta gjejë një
fragment të veçantë në një sasi të caktuar kohe.

Për t’i përgatitur studentët që të marrin pjesë në veprimtaritë e kërkimit të
shkrimeve të shenjta, merrni parasysh t’u jepni disa minuta që të përsëritin
referencat dhe fjalët kyçe të fragmenteve të zotërimit doktrinor përpara se ta fillojnë
një veprimtari. Ata mund ta bëjnë këtë me një partner ose ju mund t’i përsëritni
fragmentet si klasë.

Përse Martesa Është Thelbësore
Plaku Dejvid A. Bednar,

i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve

Pjesë e shkëputur nga “Marriage Is Essential to His Eternal Plan” [“Martesa Është Thelbësore në
Planin e Tij të Përjetshëm”] Ensign, qershor 2006, f. 82–87; ose Liahona, qershor 2006, f. 50–55
Në “Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës”, Presidenca e Parë dhe Këshilli i Dymbëdhjetë Apostujve
shpallin “se martesa midis një burri dhe një gruaje shugurohet nga Perëndia dhe se familja është
thelbësore në planin e Krijuesit për destinacionin e përjetshëm të fëmijëve të Tij” [“Familja: Një
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Proklamatë drejtuar Botës”, Ensign ose Liahona, nëntor 2010, f. 129]. Kjo fjali themelore e
proklamatës na mëson më shumë rreth rëndësisë doktrinore të martesës dhe thekson qenien e
martesës dhe familjes parësore në planin e Atit. Martesa e drejtë është një urdhërim dhe një hap
thelbësor në procesin e krijimit të një marrëdhënieje të dashur familjare që mund të përjetësohet
përtej varrit.

Dy arsye doktrinore detyruese na ndihmojnë të kuptojmë përse martesa e përjetshme është thelbësore
në planin e Atit.

Arsyeja 1: Natyrat e shpirtit të mashkullit dhe të femrës e plotësojnë dhe e përsosin njëri-tjetrin,
prandaj burrat dhe gratë janë të caktuar të përparojnë së bashku drejt ekzaltimit.

Natyra e përjetshme dhe rëndësia e martesës mund të kuptohet plotësisht vetëm brenda kontekstit
më të gjerë të planit të Atit për fëmijët e Tij. Të gjitha qeniet njerëzore – meshkuj e femra – janë
krijuar sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë. Secili është një bir ose bijë shpirtërore e dashur e prindërve
qiellorë dhe … ka një natyrë dhe destinacion hyjnor” [“Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës”].
Plani i madh i lumturisë u jep mundësi bijve dhe bijave shpirtërore të Atit Qiellor që të marrin trupa
fizikë, të fitojnë përvojë në vdekshmëri dhe të përparojnë drejt përsosjes.

“Gjinia është një karakteristikë thelbësore e identitetit dhe qëllimit individual të jetës para lindjes, të
jetës së vdekshme dhe asaj të përjetshme” [“Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës”] dhe në një
kuptim më të gjerë përcakton kush jemi ne, përse jemi këtu në tokë dhe atë që duhet të bëjmë dhe të
bëhemi. Për qëllime hyjnore, shpirtrat e mashkullit dhe të femrës janë të ndryshëm, të dallueshëm dhe
plotësues.

Pasi u krijua toka, Adami u vendos në Kopshtin e Edenit. Sidoqoftë, në mënyrë të rëndësishme,
Perëndia tha se “nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm” (Zanafilla 2:18; Moisiu 3:18) dhe Eva u bë
gruaja dhe ndihmësja e Adamit. Ndërthurja e pashoqe e aftësive shpirtërore, fizike, mendore dhe
emocionale si të meshkujve dhe femrave nevojiteshin për ta vënë në jetë planin e lumturisë. Të vetëm,
as burri as gruaja nuk mund t’i përmbushin qëllimet e krijimit të tij apo të saj.

Sipas planit hyjnor, burrat dhe gratë paracaktohen që të përparojnë së bashku drejt përsosmërisë dhe
plotësisë së lavdisë. Për shkak të natyrave dhe aftësive të tyre të dallueshme, meshkujt dhe femrat
secili sjellin në marrëdhënien e martesës këndvështrime dhe përvoja të pashoqe. Burri dhe gruaja
japin ndihmesë në mënyrë të ndryshme, por të barabartë në një bashkim dhe unitet që nuk mund të
arrihet në asnjë mënyrë tjetër. Burri e plotëson dhe e përsos gruan dhe gruaja e plotëson dhe e përsos
burrin, teksa ata mësojnë nga njëri-tjetri dhe e forcojnë e bekojnë njëri-tjetrin në mënyrë reciproke.
‘Gjithsesi në Zotin as burri s’është pa gruan, as gruaja pa burrin’ (1 Korintasve 11:11; kursivet të
shtuara).

Arsyeja 2: Sipas planit hyjnor, duhen që të dy, një burrë e një grua, për të sjellë fëmijë në vdekshmëri
dhe për të siguruar kushtet më të mira për rritjen dhe edukimin e fëmijëve.

Urdhërimi që iu dha Adamit dhe Evës në lashtësi për t’u shumuar dhe për ta mbushur tokën, mbetet i
vlefshëm edhe sot. ‘Perëndia ka urdhëruar që fuqitë e shenjta të krijimit të jetës duhet të përdoren
vetëm midis burrit dhe gruas, ligjërisht të martuar si bashkëshort e bashkëshorte. … Mënyra me anë
të së cilës krijohet jeta e vdekshme, caktohet në mënyrë hyjnore’ [“Familja: Një Proklamatë drejtuar
Botës”]. Kështu, martesa mes një burri e një gruaje është mënyra e autorizuar përmes së cilës
shpirtrat para lindjes hyjnë në vdekshmëri. Moskryerja tërësisht e marrëdhënieve seksuale përpara
martesës dhe besnikëria e plotë gjatë martesës e mbrojnë shenjtërinë e kësaj përgjegjësie të shenjtë.

Një shtëpi, me një bashkëshort dhe bashkëshorte që janë të dashur e besnikë, është mjedisi më i mirë
në të cilin fëmijët mund të rriten në dashuri e drejtësi dhe në të cilin mund të plotësohen nevojat
shpirtërore dhe fizike të fëmijëve. Ashtu siç ndihmojnë tiparet e pashoqe si të meshkujve edhe të
femrave në plotësinë e një marrëdhënieje martesore, po ashtu të njëjtat tipare janë jetike për rritjen,
edukimin dhe mësimin e fëmijëve. ‘Fëmijët kanë të drejtën të linden nga prindër brenda lidhjeve të
martesës dhe të rriten nga një atë dhe një nënë të cilët i nderojnë me besnikëri të plotë besëlidhjet e
martesës’ [“Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës”].
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Urdhërimet
Shënim: Veprimtaritë vijuese të zotërimit doktrinor mund të bëhen përgjatë kursit të
disa pjesëve të orës mësimore ose në një pjesë të vetme të orës mësimore.

Të Kuptuarit e Doktrinës (25 minuta)
Segmenti 1 (10 minuta)
Shkruajini pyetjet vijuese në tabelë:

• Përse Perëndia na jep urdhërime?

• Përse duhet t’u bindemi atyre?

Ftojini studentët të lexojnë në heshtje paragrafin e parë të temës doktrinore 9,
“Urdhërimet”, te Dokumenti Bazë i Zotërimit Doktrinor, duke kërkuar përgjigje për
pyetjet e renditura në tabelë.

• Përse Perëndia na jep urdhërime? (Që të na ndihmojë të përparojmë dhe të
bëhemi si Ai. Urdhërimet janë një shfaqje e dashurisë së Perëndisë për ne.)

• Përse është e rëndësishme për ne që t’u bindemi urdhërimeve të Perëndisë?
(Bindja ndaj urdhërimeve na lejon ta tregojmë dashurinë tonë për Zotin dhe do
të na sjellë lumturi e bekime.)

Kërkojuni studentëve të kthehen te Gjoni 14:15 dhe sugjeroni që ta shenjojnë atë si
një fragment të zotërimit doktrinor. Shpjegoni se, pas darkës së Tij të fundit me
Apostujt e Tij përpara Kryqëzimit të Tij, Jezusi u mësoi Apostujve të Tij një ide të
rëndësishme për mënyrën se si duhet të ndihemi rreth zbatimit të urdhërimeve.
Përdorini disa minuta për t’i ndihmuar studentët të mësojnë përmendsh
vendndodhjen dhe tekstin e këtij shkrimi të shenjtë dhe më pas bëni pyetjen:

• Sipas këtij vargu, çfarë i tregojmë Shpëtimtarit kur ne i zbatojmë urdhërimet?
(Pasi studentët të përgjigjen, ju mund të merrni parasysh të shkruani në tabelë
të vërtetën vijuese: Ne e shfaqim dashurinë tonë për Shpëtimtarin
nëpërmjet zbatimit të urdhërimeve të Tij.)

• Si mendoni, përse zbatimi i urdhërimeve tregon dashurinë tonë për
Shpëtimtarin?

Segmenti 2 (5 minuta)
Ftojini studentët ta shkruajnë si referencë kryq Mateun 22:36–39 në anë të faqes së
shkrimeve të tyre të shenjta pranë Gjonit 14:15. Më pas i bëni të kthehen te Mateu
22:36–39 dhe ftojini ta shenjojnë atë si një fragment të zotërimit doktrinor.

Për t’i ndihmuar studentët të kuptojnë kontekstin e këtij fragmenti, vërini të lexojnë
në heshtje Mateun 22:34–36, duke kërkuar një pyetje që e bëri Shpëtimtari.

• Çfarë pyetje i bëri mësuesi i ligjit Shpëtimtarit?
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Ftojeni një student/e të lexojë me zë të lartë Mateun 22:37–39. Vëreni klasën ta
ndjekë, duke kërkuar përgjigjen e Shpëtimtarit.

• Cilët shpalli Shpëtimtari se janë dy urdhërimet e mëdha? (Studentët duhet të
përcaktojnë doktrinën vijuese: Dy urdhërimet e mëdha janë ta duash Zotin,
Perëndinë tënd, me gjithë zemrën, shpirtin dhe mendjen tënde dhe ta
duash të afërmin tënd porsi vetveten.)

Kërkojini një studenti të lexojë paragrafin e dytë të temës doktrinore 9,
“Urdhërimet”, në Dokumentin Bazë të Zotërimit Doktrinor. Ftojeni klasën ta ndjekë,
duke kërkuar marrëdhënien midis dashurisë për Perëndinë dhe dashurisë për
të tjerët.

• Cila është marrëdhënia midis dashurisë për Perëndinë dhe dashurisë për
të tjerët?

• Si mendoni, përse këto dy urdhërime janë urdhërimet e mëdha?

Nxitini studentët të përsiatin atë që po bëjnë për ta treguar dashurinë e tyre për
Perëndinë dhe për njerëzit përreth tyre.

Segmenti 3 (5 minuta)
Kërkojuni studentëve të sjellin ndër mend që cilat dha mësim Jezu Krishti se ishin
dy urdhërimet e mëdha dhe të përcaktojnë fragmentin e zotërimit doktrinor që na e
mëson këtë të vërtetë.

Për t’i ndihmuar studentët të kuptojnë më mirë Mateun 22:36–39 dhe doktrinën që
dy urdhërimet e mëdha janë ta duash Zotin, Perëndinë tënd me gjithë zemrën,
shpirtin dhe mendjen tënde dhe ta duash të afërmin tënd porsi vetveten, ftojeni një
student/e të lexojë me zë të lartë Mateun 22:40. Ftojeni klasën ta ndjekë, duke
kërkuar atë që tha Jezu Krishti rreth këtyre dy urdhërimeve të mëdha.

• Çfarë tha Jezusi rreth këtyre urdhërimeve? (Të gjitha urdhërimet e dhëna mësim
në ligjin dhe profetët – dy ndarje kryesore të shkrimeve të shenjta në atë kohë –
varen, ose bazohen, mbi këto dy urdhërime të mëdha.)

Ju mund të doni të paraqitni ose jepni kopje të thënies vijuese nga Presidenti Diter
F. Uhtdorf, i Presidencës së Parë. Ftojeni një student/e ta lexojë thënien me zë të
lartë. Ftojeni klasën ta ndjekë, duke kërkuar se si të gjitha urdhërimet e tjera varen
nga dy urdhërimet e mëdha.

“Sa qartë foli Shpëtimtari kur tha se çdo urdhërim tjetër varet nga parimi i
dashurisë. Nëse nuk i lëmë pas dore ligjet e mëdha – nëse vërtet mësojmë ta
duam Atin tonë Qiellor dhe bashkënjerëzit tanë me gjithë zemrën, shpirtin dhe
mendjen tonë – gjithçka tjetër shkon siç duhet” (“Dashuria e Perëndisë”, Ensign
ose Liahona, nëntor 2009, f. 24).

• Si varet çdo urdhërim tjetër nga dy urdhërimet e mëdha?

Pasi studentët të kenë pasur kohë të mjaftueshme për t’u përgjigjur, ftojini të
lexojnë tre paragrafët e fundit të temës doktrinore 9, “Urdhërimet”, në Dokumentin
Bazë të Zotërimit Doktrinor. Nxitini të shenjojnë disa prej urdhërimeve të tjera, të
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renditura atje dhe të marrin parasysh se si bindja jonë ndaj tyre tregon dashurinë
tonë për Perëndinë dhe për të tjerët.

Segmenti 4 (5 minuta)
Sugjeroni që studentët ta shkruajnë si referencë kryq Mateun 5:14–16 në anë të
faqes së shkrimeve të tyre të shenjta pranë Mateut 22:36–39. Shpjegoni se në
Predikimin në Mal, Shpëtimtari na mësoi se si mund ta tregojmë dashurinë tonë
për Perëndinë dhe për të tjerët. Kërkojuni studentëve të kthehen te Mateu 5:14–16
dhe ftojini ta shenjojnë atë si një fragment të zotërimit doktrinor. Shpjegoni se, në
këto vargje, Shpëtimtari u dha dishepujve të Tij një urdhërim që është njëra prej
mënyrave më të rëndësishme se si mund ta tregojmë dashurinë tonë për njerëzit
përreth nesh dhe për Perëndinë.

Ftojini studentët të lexojnë në heshtje Mateun 5:14–16, duke kërkuar atë që
Shpëtimtari ua dha mësim dishepujve të Tij.

• Si mendoni, çfarë do të thotë fraza “le të shndritë drita juaj para njerëzve”
(Mateu 5:16)?

• Si na ndihmon ky fragment i zotërimit doktrinor që ta kuptojmë një mënyrë se
si mund ta ndajmë ungjillin me njerëzit përreth nesh? (Kur i zbatojmë
urdhërimet dhe japim një shembull të drejtë, njerëzit përreth nesh do t’i shohin
zgjedhjet tona e bekimet që rrjedhin prej tyre, dhe mund të jenë më të prirur
për ta pranuar ungjillin.)

Ftojini studentët ta shkruajnë parimin që ne mund t’ua mësojmë të tjerëve
ungjillin nëpërmjet shembullit tonë të mirë pranë Mateut 5:14–16.

Pyetini studentët nëse u është dhënë mësim ose nëse janë forcuar për shkak të
shembullit të një shoku ose shoqeje apo një pjesëtari të familjes, i cili ose e cila ka
zgjedhur t’i zbatojë urdhërimet. Ftojini disa studentë t’i tregojnë përvojat e tyre
nëse ndihen rehat për ta bërë këtë gjë.

Merreni parasysh t’i ftoni studentët ta shkruajnë si referencë kryq Gjonin 14:15 në
anë të faqes së shkrimeve të tyre të shenjta pranë Mateut 5:14–16. Nëse keni kohë
gjatë orës mësimore, ndihmojini studentët të gjejnë vargjet që i kanë shkruar në
anët e faqeve si pjesë e kësaj veprimtarie të zotërimit doktrinor dhe jepuni kohë t’i
mësojnë përmendsh këto vargje të shkrimit të shenjtë.

Mbylleni duke dhënë dëshminë tuaj për parimet e diskutuara në temën doktrinore
“Urdhërimet”, në Dokumentin Bazë të Zotërimit Doktrinor.

Ushtrimi i Praktikës (20 minuta)
Veprimtaria vijuese mund t’i ndihmojë studentët të veprojnë sipas tri parimeve që i
mësuan te “Marrja e Njohurisë Shpirtërore” në Dokumentin Bazë të Zotërimit
Doktrinor. Për t’ua kujtuar studentëve këto parime, mund të jetë e dobishme t’i
shkruani ato në tabelë:

• Veproni me besim.
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• Shqyrtojini konceptet e pyetjet me një këndvështrim të përjetshëm.

• Kërkoni kuptueshmëri të mëtejshme nëpërmjet burimeve të caktuara në mënyrë
hyjnore.

Ftojini studentët të shqyrtojnë temën doktrinore 9, “Urdhërimet”, në Dokumentin
Bazë të Zotërimit Doktrinor dhe më pas pyetini se për cilat urdhërime një i ri ose e re
mund të hasë vështirësi për t’iu bindur, në qoftë se ai ose ajo nuk kishin një
kuptueshmëri të qartë të qëllimit të tyre. Renditini përgjigjet e tyre në tabelë.

Ftojini studentët të punojnë në dyshe dhe të zgjedhin njërin prej
urdhërimeve nga renditja në tabelë. Jepini secilës dyshe një kopje të

fletushkës vijuese dhe kërkojuni atyre ta lexojnë dhe t’i diskutojnë përgjigjet e tyre
të pyetjeve.

Veproni me besim:

• Çfarë mund të bëni që ta nxitni dikë të veprojë me besim ndërkohë që ai ose ajo has vështirësi
për ta kuptuar përse Perëndia do ta jepte këtë urdhërim të caktuar?

Shqyrtojini konceptet e pyetjet me një këndvështrim të përjetshëm:

Shqyrtojeni doktrinën e dhënë mësim te Gjoni 14:15; Mateu 5:14–16; dhe Mateu 22:36–39.

• Si mund ta ndihmojë dikë doktrina e dhënë mësim në këto fragmente që ta kuptojë më mirë
urdhërimin që ju zgjodhët?

• Cilat të vërteta të tjera mund të ndihmonin për të siguruar një këndvështrim të përjetshëm në
vend të këndvështrimit sipas botës lidhur me urdhërimin që ju zgjodhët?

Kërkoni kuptueshmëri të mëtejshme nëpërmjet burimeve të caktuara në mënyrë hyjnore:

• Çfarë kanë dhënë mësim kohët e fundit profetët e Zotit që mund ta ndihmonte dikë për ta
kuptuar rëndësinë e bindjes ndaj urdhërimit që ju zgjodhët? (Ju mund t’u referoheni thënieve nga
anëtarë të Presidencës së Parë dhe të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve që gjenden te LDS.org
dhe në revistat e Kishës.)

Pasi studentët të kenë pasur kohë të mjaftueshme për t’i diskutuar këto pyetje,
ftojini të marrin pjesë në një interpretim me role. Bëjeni një student nga secila
dyshe të interpretojë me role një individ që po has vështirësi të kuptojë përse Zoti
do t’u kërkonte fëmijëve të Tij ta jetonin urdhërimin që e zgjodhi dyshja. Bëjeni
studentin tjetër ta ndihmojë individin që po has vështirësi, që të veprojë me besim,
ta shqyrtojë urdhërimin me një këndvështrim të përjetshëm dhe të kërkojë
kuptueshmëri të mëtejshme rreth urdhërimit nëpërmjet burimeve të caktuara në
mënyrë hyjnore. Jepuni studentëve përafërsisht 10 minuta që ta interpretojnë me
role situatën e tyre.

Pasi studentët të kenë pasur kohë të mjaftueshme për ta përfunduar interpretimin
me role, merreni parasysh të diskutoni si klasë disa nga pyetjet vijuese:

• Cilat janë disa mënyra se si mund të zgjedhim të veprojmë me besim kur nuk i
kuptojmë urdhërime të caktuara ose kur i shohim ato të vështira për t’u
zbatuar?
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• Si e ndihmuat shokun ose shoqen tuaj që ta shqyrtojë pyetjen ose shqetësimin e
veçantë të tij ose të saj me një këndvështrim të përjetshëm?

• Cilat burime të caktuara në mënyrë hyjnore i përdorët për t’iu përgjigjur pyetjes
ose për ta nxitur shokun apo shoqen tuaj që po has vështirësi, që të kërkojë
kuptueshmëri të mëtejshme?

Mbylleni veprimtarinë duke i ftuar studentët të japin ndonjë ide që e fituan teksa
merrnin pjesë në këtë veprimtari.

Përsëritja e Zotërimit Doktrinor
Ftojini studentët të shohin nëpër fragmentet e zotërimit doktrinor të Dhiatës së Re
dhe të zgjedhin njërin që përmban një doktrinë ose parim për të cilin ata kanë
dëshmi. Ftojini të dëshmojnë për këtë doktrinë ose parim dhe të tregojnë përvoja
që i ndihmuan të fitonin dëshmi për të. Ndërsa studentët japin dëshmitë e tyre,
Fryma e Shenjtë do ta pohojë vërtetësinë e doktrinës ose parimit për të cilin po
dëshmojnë ata. Dëshmitë e tyre mund t’i frymëzojnë edhe të tjerët që të veprojnë
me besim.
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