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Vështrim i Përgjithshëm mbi
Vlerësimet për të Nxënin
Vlerësimet për të nxënin i ndihmojnë studentët t’i kuptojnë, shpjegojnë, zbatojnë
dhe dëshmojnë për doktrinat dhe parimet e rëndësishme. Për kredite kërkohet
përfundimi me sukses i vlerësimeve për të nxënin për kursin.

Si mësues ose administratorë, ju gjithashtu mund t’i ndihmoni studentët që t’i
përfundojnë me sukses vlerësimet për të nxënin duke iu dhënë mësim, duke i
theksuar dhe duke i shqyrtuar vazhdimisht doktrinat dhe parimet kryesore gjatë
gjithë kursit. Udhëzuesit e studimit janë dhënë që t’i ndihmojnë mësuesit dhe
studentët të përcaktojnë disa nga doktrinat dhe parimet kryesore të kursit.

Programi kompjuterik “Vlerësimi për të Nxënin” do t’ju ndihmojë të zhvilloni një
vlerësim për të nxënin dhe t’i mblidhni shpejt rezultatet. Ju keni dy mundësi për
zhvillimin e një vlerësimi.

• Në internet. Kjo mundësi i lejon studentët të përdorin një kompjuter ose aparat
celulari për ta përfunduar vlerësimin për të nxënin. Vlerësimi llogaritet
automatikisht dhe studentët marrin një raport që tregon pikët e tyre dhe pyetjet
të cilave iu përgjigjën gabim.

• Të shtypur. Kjo mundësi i lejon studentët të përdorin një letër dhe një laps për
ta përfunduar vlerësimin për të nxënin. Secila fletë e provimit me rrathë ka një
kod të veçantë për çdo student. Ju do t’i skanoni fletët e provimit me rrathë dhe
ato do të llogariten automatikisht.

Trajnimi mbi programin kompjuterik është në dispozicion në gjuhët e mëposhtme:

kinezisht

anglisht

frëngjisht

gjermanisht

italisht

japonisht

koreane

portugalisht

rusisht

spanjisht
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Bërja e Përshtatjeve për
Studentët me Aftësi të
Kufizuara
Qëllimi i përshtatjeve për vlerësimin është që të ndihmohen studentët me nevoja të
veçanta, me aftësi të kufizuara ose me gjendje të lidhura me shëndetin, që të
marrin pjesë në vlerësim në mënyrë të barabartë me studentët e tjerë. Mësuesit
duhet të bëjnë përshtatjet e duhura për të plotësuar nevojat e veçanta, aftësitë e
kufizuara dhe gjendjet e lidhura me shëndetin të studentëve të tyre. Në vijim jepen
udhëzimet që duhet të merren parasysh gjatë bërjes së përshtatjeve nga ana juaj
për studentët tuaj:

1. Përcaktojini studentët me nevoja të veçanta ose aftësi të kufizuara. Bëni një
bisedë private me secilin student/e për të përcaktuar nevojën/at e veçantë/a të tij
ose të saj. Dëgjojini me vëmendje dhe tregohuni pozitivë. Mund të merrni
parasysh zhvillimin e bisedave me prindërit e këtyre studentëve, ose me
udhëheqësit e Kishës që t’ju ndihmojnë ta kuptoni më mirë nevojën/at e tyre të
veçantë/a.

2. Në bazë të bisedave tuaja, hartoni një plan që i/u përshtatet siç duhet nevojës/
ave së/të veçantë/a të studentit.

3. Vërini përshtatjet në zbatim. Përshtatjet individuale duhet të mbeten
konfidenciale. Është e pamundur që të renditim të gjitha përshtatjet e
mundshme; megjithatë, në vijim jepen disa shembuj të përshtatjeve të
mundshme:

Paraqitja: Mundësojini studentit një variant zanor të vlerësimit, paraqitini
udhëzimet dhe vlerësimin gojarisht ose jepini një kopje me shkrim të zmadhuar
të vlerësimit (për formatet e vlerësimit që janë aktualisht në dispozicion, shihni
faqen e internetit “Vlerësimet për të Nxënin”).

Ambienti: Lëreni studentin të ulet në karrigen e tij të parapëlqyer në klasë,
mundësojini një hapësirë me sa më pak shpërqendrime ose zhvillojeni
vlerësimin në një ambient për një grup të vogël ose në një klasë tjetër.

Planifikimi i provimit: Kryejeni vlerësimin në disa seanca ose gjatë disa
ditëve, lejoni që pjesë të ndryshme të vlerësimit të bëhen sipas një rendi të
ndryshëm, zhvillojeni vlerësimin në një kohë të posaçme gjatë ditës ose lejoni
kohë shtesë për përfundimin e vlerësimit.

Përgjigjja: Lëreni studentin që t’i japë me zë përgjigjet që ka zgjedhur, krijoni
mundësi që përgjigjet t’i diktohen një daktilografi apo regjistruesi, ose lejoni
shënimin e tyre në broshurën e vlerësimit dhe jo në fletën e përgjigjeve.

4. Shmangeni bërjen e përshtatjeve që i ndryshojnë ose i ulin pritshmëritë e të
nxënit të studentit.
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5. Kini dashuri si të Krishtit për secilin student dhe ndiqini nxitjet e Shpirtit ndërsa
bëni përshtatjet për të plotësuar nevojat e studentëve.

6. Shkoni te faqja e mëposhtme e internetit të Kishës për të gjetur më tepër
informacion të përgjithshëm mbi ndihmën ndaj individëve me aftësi të
kufizuara: lds.org/topics/disability.

BËRJA E  PËRSHTATJEVE PËR STUDENTËT ME AFTËSI  TË  KUFIZUARA
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Udhëzues Studimi





Doktrina e Besëlidhje 1–75
dhe Joseph Smith – Historia
Pyetje për zotërimin e shkrimit të shenjtë: Kuptojini doktrinat e dhëna mësim
në vargjet për zotërimin e shkrimit të shenjtë.

• Joseph Smith – Historia 1:15–20

• Doktrina e Besëlidhje 1:37–38

• Doktrina e Besëlidhje 6:36

• Doktrina e Besëlidhje 8:2–3

• Doktrina e Besëlidhje 10:5

• Doktrina e Besëlidhje 13:1

• Doktrina e Besëlidhje 18:10–11

• Doktrina e Besëlidhje 18:15–16

• Doktrina e Besëlidhje 19:16–19

• Doktrina e Besëlidhje 19:23

• Doktrina e Besëlidhje 25:13

• Doktrina e Besëlidhje 46:33

• Doktrina e Besëlidhje 58:27

• Doktrina e Besëlidhje 58:42–43

• Doktrina e Besëlidhje 64:9–11

Pyetje për kontekstin: Kuptojini disa nga ngjarjet ose tregimet kryesore që e
qarkojnë dhe i japin sfond një fragmenti të veçantë.

• Dëshmia e Oliver Kaudërit se puna e Jozef Smithit ishte puna e Perëndisë (shih
DeB 6:22–23)

• Humbja e 116 faqeve të dorëshkrimit dhe parimet që mësoi Jozef Smithi (shih
DeB 3; 10)

• Të vërtetat e mësuara nga Vegimi i Parë (shih Joseph Smith – Historia 1:11–20)

• Boshti i përgjithshëm kohor i ngjarjeve kyç: Vegimi i Parë, Jozefi duke marrë
fletët e arta, rivendosja e priftërisë, organizimi i Kishës dhe shpërngulja në
Kirtland, Ohajo

• Lajmëtarët që rivendosën Priftërinë Aarone dhe Priftërinë Melkizedeke (shih
DeB 13; Joseph Smith – Historia 1:72)

• Vendi qendror i Sionit dhe kuptimet që lidhen me fjalën Sion (shih DeB 57; Të
Vërtetë ndaj Besimit: Një Referim për Ungjillin [2005], f. 155)

Doktrinat dhe parimet: Kuptojini doktrinat dhe parimet kryesore të dhëna mësim
në Doktrinën e Besëlidhjet.
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• Parimet që drejtojnë zbulesën: përgatitja për të marrë zbulesë (shih DeB 9:7–9),
njohja e zbulesës (shih DeB 8:1–5), dallimi i zbulesës së vërtetë nga idetë e
rreme (shih DeB 50:10–36) dhe të kuptuarit se profeti merr zbulesë që ta
drejtojë Kishën dhe se njerëzit me thirrje marrin zbulesë për përgjegjësitë e tyre
(shih DeB 28:1–7)

• Arsyet përse Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme është
e vetmja kishë e vërtetë dhe e gjallë (shih DeB 1:30; 18:1–5; 27:5–14; 33:1–6)

• Çfarë na mëson libri Doktrina e Besëlidhjet për Shlyerjen e Jezu Krishtit (shih
DeB 29:30–45), pagëzimin (shih DeB 20:72–74; 22:1–4), sakramentin (shih DeB
20:77, 79; 27:1–2), dhuratat e Shpirtit (shih DeB 46:8–26), martesën (shih DeB
49:15–17), punën misionare (shih DeB 15:6; 33:7–10; 65:1–6), përgatitjen për
Ardhjen e Dytë (shih DeB 45:32, 39, 57), shkrimin e shenjtë (shih DeB 68:2–4),
ligjin e përkushtimit (shih DeB 42:30–42) dhe Librin e Mormonit (shih DeB
20:8–12)

• Roli i Profetit Jozef Smith në periudhën e fundit ungjillore (shih DeB 27:5–14;
65:2)

• Roli i profetit në marrjen e zbulesës për Kishën (shih DeB 21:1, 4–6; 28:2, 6–7;
43:1–7)

Termat kyç: Kuptojeni domethënien e termave kyç.

• Jeta e përjetshme (shih DeB 14:7; 20:17–28; 29:22–29; 66:4–13)

• Pavdekësia (shih Të Vërtetë ndaj Besimit, f. 62)

• Besëlidhja e re dhe e përjetshme (shih DeB 66:2)

• Braktisja e Madhe dhe braktisja vetjake (shih Të Vërtetë ndaj Besimit, f. 26–27)

• Vdekja shpirtërore (shih DeB 29:40–41)

DOKTRINA E  BESËLIDHJE 1–75 DHE JOSEPH SMITH – HISTORIA
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Doktrina e Besëlidhje 76 –
Deklarata Zyrtare 2
Pyetje për zotërimin e shkrimit të shenjtë: Kuptojini doktrinat e dhëna mësim
në vargjet për zotërimin e shkrimit të shenjtë.

• Doktrina e Besëlidhje 76:22–24

• Doktrina e Besëlidhje 76:40–41

• Doktrina e Besëlidhje 78:19

• Doktrina e Besëlidhje 82:10

• Doktrina e Besëlidhje 88:124

• Doktrina e Besëlidhje 89:18–21

• Doktrina e Besëlidhje 107:8

• Doktrina e Besëlidhje 121:36, 41–42

• Doktrina e Besëlidhje 130:22–23

• Doktrina e Besëlidhje 131:1–4

Pyetje për kontekstin: Kuptojini disa nga ngjarjet ose tregimet kryesore që e
qarkojnë dhe i japin sfond një fragmenti të veçantë.

• Lajmëtarët që ua rivendosën disa çelësa të priftërisë Profetit Jozef Smith dhe
Oliver Kaudërit në Tempullin e Kirtlandit (shih DeB 110:11–16)

• Parimet që mësoi Profeti Jozef Smith rreth sprovave ndërsa ishte në burgun e
Libertisë (shih DeB 122:7)

• Vendet kryesore të mbledhjes së shenjtorëve të hershëm (shih DeB 124, kreun e
seksionit; DeB 136, kreun e seksionit, 1–18; Udhëzues Studimi për Doktrinën e
Besëlidhjet dhe Historinë e Kishës për Studentët e Seminarit që Studiojnë në Shtëpi
[2013], f. 339–349)

• Krijimi i Shoqatës së Ndihmës (shih Daughters in My Kingdom: The History and
Work of Relief Society [2011], f. 11–25)

• Dalja në dritë e librit Perla me Vlerë të Madhe (shih Udhëzues Studimi për
Doktrinën e Besëlidhjet dhe Historinë e Kishës, f. 354–358)

Doktrinat dhe parimet: Kuptojini doktrinat dhe parimet kryesore të dhëna mësim
në Doktrinën e Besëlidhjet.

• Betimi dhe besëlidhja e priftërisë (shih DeB 84:33–44), ringjallja dhe mbretëritë
e lavdisë (shih DeB 88:14–24), Fjala e Urtësisë (shih DeB 89), Drita e Krishtit
(shih DeB 88:1–13), rojet mbi kullë (shih DeB 101:43–62), këshillat disiplinorë të
Kishës (shih DeB 102; Të Vërtetë ndaj Besimit: Një Referim për Ungjillin [2005], f.
67–68), kur justifikohet praktika e martesës me shumë bashkëshorte (shih DeB
132:45, 48), bindja (shih DeB 130:21) dhe e dhjeta (shih DeB 119)
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• Puna në tempull (shih DeB 109; 110), kryerja e ordinancave për paraardhësit
tanë (shih DeB 128:15) dhe predikimi i ungjillit në botën e shpirtrave (shih DeB
138:29–32)

• Marrja e një mbretërie të lavdisë dhe marrja e ekzaltimit në mbretërinë
çelestiale (shih DeB 76:30–70; 131:1–4; 137:10)

• Të vërtetat e dhëna mësim në dokumentin “Familja: Një Proklamatë drejtuar
Botës” (shih Udhëzues Studimi për Doktrinën e Besëlidhjet dhe Historinë e Kishës, f.
373–376)

• Roli i Profetit Jozef Smith në rivendosjen e të vërtetës, ordinancave dhe
priftërisë (shih DeB 135:3)

• Zbulesa e shpallur në Deklaratën Zyrtare 2

• Vijimësia në Presidencën e Parë kur vdes një profet (shih Udhëzues Studimi për
Doktrinën e Besëlidhjet dhe Historinë e Kishës, f. 334–339)

• Besëlidhja e re dhe e përjetshme e martesës (shih DeB 132:19–21)

Termat kyç: Kuptojeni domethënien e termave kyç.

• Të marrësh dhurimin [indaumentin] në tempull (shih DeB 95:8; 109:22–23)

DOKTRINA E  BESËLIDHJE 76 –  DEKLARATA ZYRTARE 2
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Dhiata e Vjetër: Zanafilla
– Ruthit
Pyetje për zotërimin e shkrimit të shenjtë: Kuptojini doktrinat e dhëna mësim
në vargjet për zotërimin e shkrimit të shenjtë.

• Moisiu 1:39

• Moisiu 7:18

• Abraham 3:22–23

• Zanafilla 1:26–27

• Zanafilla 2:24

• Zanafilla 39:9

• Eksodi 19:5–6

• Eksodi 20:3–17

• Jozueut 24:15

Pyetje për kontekstin: Kuptojini disa nga tregimet, individët, periudhat kohore
dhe simbolikat kyçe.

• Mesazhi më i rëndësishëm i Dhiatës së Vjetër dhe kujt i referohen ose çfarë
përfaqësojnë shumica e simboleve, ligjeve, figurave, profecive dhe ngjarjeve të
Dhiatës së Vjetër (shih Moisiu 5:7–8; Mosia 3:13–15)

• Simbolika e gjakut në shtalkat e dyerve (shih Eksodi 12:21–23), e gjarprit prej
bronzi (shih Numrat 21:8–9; Alma 33:19–22) dhe e Abrahamit kur iu kërkua të
sakrifikonte Isakun (shih Zanafilla 22:10–12; Gjoni 3:16)

• Ajo çfarë dinte Moisiu që e ndihmoi ta mposhtte Satanin (shih Moisiu 1:4–7, 13)

• Urdhërimet që iu dhanë Adamit dhe Evës në Kopshtin e Edenit (shih Moisiu
2:26–30; 3:16–17)

• Noeu dhe Përmbytja: si mund të konsiderohet Përmbytja një bekim për shpirtrat
ende të palindur dhe për të ligjtë që jetuan në kohën e Përmbytjes (shih Moisiu
8:22–30; 2 Nefi 26:24; Udhëzues Studimi i Dhiatës së Vjetër për Studentët e
Seminarit që Studiojnë në Shtëpi [2015], f. 38)

• Jakobi dhe Esau: zgjedhjet që bëri Esau që treguan se ai e përbuzte parëbirninë
e tij (shih Zanafilla 25:29–34; 26:34–35; Udhëzues Studimi i Dhiatës së Vjetër, f.
65–66)

• Jozefi u shit në Egjipt: mësime të nxëna rreth sprovave (shih Zanafilla 45:7–8;
50:20–21)

• Thirrja e Moisiut për ta nxjerrë Izraelin nga robëria: ajo që Perëndia i tha Moisiut
për ta ndihmuar që ta mposhtte dyshimin e tij (shih Eksodi 3:12, 17)

• Mësime kyç të marra nga Izraeli në shkretëtirë: çfarë i dha Zoti përditë Izraelit
që ta kujtonte Atë (shih Eksodi 16:4–5), bekimet e tabernakullit (shih Eksodi
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25:8, 22; 29:43–46), mënyra se si sakrificat e përshkruara në librin e Levitikut e
tërhiqnin vëmendjen e Izraelit për te Jezu Krishti (shih Levitiku 1:3–9; 4:20–31;
16:21–22) dhe përgjigjja e Kalebit dhe Jozueut ndaj “raporti[t të] keq” (shih
Numrat 14:7–9)

• Mësimet e nxëna nga hyrja në tokën e premtuar dhe marrja nën kontroll e
Jerikos (shih Jozueut 6)

• Boshti i përgjithshëm kohor i profetëve kyç: Adamit, Enokut, Noeut, Abrahamit
dhe Moisiut (shih “Kronologji” tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta; shih
edhe LDS.org)

• Individët kryesorë në pjesën e parë të Dhiatës së Vjetër: Adami, Eva, Moisiu,
Enoku, Noeu, Abrahami, Loti, Sara, Isaku, Rebeka, Jakobi, Rakela, Esau, Jozefi,
Aaroni, Kalebi, Jozueu, Balaami, Samsoni, Gideoni dhe Ruthi

Doktrinat dhe parimet: Kuptojini doktrinat dhe parimet kryesore të dhëna mësim
në Dhiatën e Vjetër.

• Roli i Jezu Krishtit në Krijim (shih Moisiu 1:32–33)

• Parimet e lidhura me Rënien: çfarë u bë në jetën paratokësore për ta kapërcyer
Rënien (shih Moisiu 4:2), kushtet pas Rënies (shih Moisiu 3:17; 4:11; 5:2; 6:48;
2 Nefi 2:22–23) dhe ajo që Adami dhe Eva mësuan rreth Rënies pasi ajo ndodhi
(shih Moisiu 5:9–11)

• Doktrinat e të qenit të lindur përsëri (shih Moisiu 6:59), besëlidhjes abrahamike
(shih Abraham 1:19; 2:6–11; Zanafilla 17:1–7) dhe pendimit të sinqertë (shih Të
Vërtetë ndaj Besimit: Një Referim për Ungjillin [2005], f. 115–119)

• Ajo që Enoku mësoi rreth natyrës së Perëndisë dhe natyrës së Satanit (shih
Moisiu 7:26–30)

• Mësimet e nxëna rreth familjeve dhe martesës nga Dhiata e Vjetër: arsyet përse
martesa midis një burri e një gruaje shugurohet nga Perëndia (shih Moisiu
3:18–25), bekimet e ruajtura për individët që u qëndrojnë besnikë besëlidhjeve
të tyre të tempullit (shih Zanafilla 28:1–22; Udhëzues Studimi i Dhiatës së Vjetër, f.
67–69), marrëdhënia midis bashkëshortit e bashkëshortes (shih Moisiu 3:18–25;
Zanafilla 2:24) urdhërimet që Perëndia ua ka dhënë atyre që janë të martuar
(shih Moisiu 2:26–28) dhe urdhërimet që Perëndia u ka dhënë prindërve (shih
Moisiu 6:1, 5–6, 23)

Termat kyç: Kuptojeni domethënien e termave kyç.

• Shikues i zgjedhur (shih Përkthimi prej Joseph Smith-it, Zanafilla 50:26–27 [tek
Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta]; 2 Nefi 3:6–7)

DHIATA E  VJETËR:  ZANAFILLA – RUTHIT
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Dhiata e Vjetër: 1 Samuelit
– Malakia
Pyetje për zotërimin e shkrimit të shenjtë: Kuptojini doktrinat e dhëna mësim
në vargjet për zotërimin e shkrimit të shenjtë.

• 1 Samuelit 16:7

• Psalmeve 24:3–4

• Psalmeve 119:105

• Psalmeve 127:3

• Fjalët e Urta 3:5–6

• Isaia 1:18

• Isaia 5:20

• Isaia 29:13–14

• Isaia 53:3–5

• Isaia 58:6–7

• Isaia 58:13–14

• Jeremia 1:4–5

• Ezekiel 37:15–17

• Amos 3:7

• Malakia 3:8–10

• Malakia 4:5–6

Pyetje për kontekstin dhe përmbajtjen: Kuptojini disa nga tregimet kyçe dhe
parimet që i shoqërojnë.

• Samueli dhe Eli: ajo që na mëson përvoja e Samuelit rreth të mësuarit se si
dallohet zëri i Zotit (shih 1 Samuelit 3:4–10)

• Arsyet pse Izraeli dëshironte një mbret (shih 1 Samuelit 8:6–7, 19–20)

• Davidi dhe Goliathi: ku u mbështet Davidi për ta mundur Goliathin (shih
1 Samuelit 17:37, 45–47)

• Mbajtja e arkës së besëlidhjes nga Uzahu që të mos binte: mësime të nxëna
rreth drejtimit ose ndreqjes së punës së Perëndisë pa autoritet (shih 2 Samuelit
6:3–7)

• Davidi dhe Bath-Sheba: mësime të nxëna rreth shmangies së tundimeve dhe
kontrollimit të dëshirave epshore (shih 2 Samuelit 11:1–5)

• Martesat e Salomonit me gra joizraelite: pasojat e martesës jashtë besëlidhjes
(shih 1 Mbretërve 11:3–6)
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• Elija dhe e veja në Sarepta: ajo që bëri e veja për të vepruar me besim (shih
1 Mbretërve 17:9–16)

• Elija dhe debati i tij me profetët e Baalit: mësime të nxëna rreth fuqisë së
Perëndisë (shih 1 Mbretërve 18:26–29, 36–39)

• Naamani: mësime të nxëna rreth ndjekjes së një profeti (shih 2 Mbretërve
5:9–10, 13–14)

• Rindërtimi i tempullit në Jerusalem: mësime të nxëna nga kundërshtimi (shih
Esdra 4:4–5; 5:1–5; 6:1–3, 7–8, 14)

• Esteri: mësime rreth guximit (shih Esterit 3:6; 4:8, 11, 14; 5:1–2; 7:3–6)

• Jobi: mësime të nxëna rreth sprovave (shih Jobit 13:13–16)

• Danieli: të vërteta të nxëna nga përvoja e tij në oborrin e mbretit (shih Daniel
1:3–20)

• Ëndrra e mbretit Nebukadnetsar: të vërteta të nxëna rreth mbretërisë së
Perëndisë (shih Daniel 2:34–35, 44–45; DeB 65:2)

• Shadraku, Meshaku dhe Abed-negoja: mësime të nxëna rreth besimit (shih
Daniel 3:14–18)

Doktrinat dhe parimet: Kuptojini doktrinat dhe parimet kryesore të dhëna mësim
në Dhiatën e Vjetër.

• Bekimet e adhurimit në tempull (shih 1 Mbretërve 8:37–40; shih edhe
Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta, “Tempull, Shtëpi e Zotit”) dhe të bërit
çlirimtarë në malin e Sionit (shih Abdia 1:17, 21; shih edhe Mësimet e
Presidentëve të Kishës: Jozef Smith [2009], f. 506)

• Kushtet gjatë Mijëvjeçarit (shih Isaia 65:21–25)

• Shlyerja e Jezu Krishtit: si dëshmon Dhiata e Vjetër për Jezu Krishtin nëpërmjet
simbolikave, historive, profetëve dhe fragmenteve për zotërimin e shkrimit të
shenjtë (shih Moisiu 6:63; shih edhe Mosia 3:15)

Frazat kyçe të shkrimit të shenjtë: Kuptojeni domethënien dhe rëndësinë e
frazave kyçe të shkrimit të shenjtë.

• “Unë të kam gdhendur mbi pëllëmbët e duarve të mia” (Isaia 49:16)

• “Unë do të përhap Frymën tim mbi çdo mish” (Joel 2:28)

DHIATA E  VJETËR:  1  SAMUELIT  –  MALAKIA
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Dhiata e Re: Mateu – Gjoni
Pyetje për zotërimin doktrinor: Kuptojini doktrinat e dhëna mësim në
fragmentet për zotërimin doktrinor.

• Mateu 5:14–16

• Mateu 11:28–30

• Mateu 16:15–19

• Mateu 22:36–39

• Lluka 24:36–39

• Gjoni 3:5

• Gjoni 7:17

• Gjoni 14:15

• Gjoni 15:16

• Gjoni 17:3

Pyetje për kontekstin dhe përmbajtjen: Kuptojini disa nga tregimet kyçe dhe
parimet që i shoqërojnë.

• Jezusi pagëzohet: të vërtetat e nxëna rreth Kreut-Perëndi (shih Mateu 3:16–17)

• Jezusi tundohet: mësime të nxëna rreth mposhtjes së tundimit (shih Mateu
4:3–11)

• Jezusi thërret Dymbëdhjetë Apostujt e Tij: atë që morën Apostujt pasi u thirrën
(shih Mateu 10:1–4)

• Pjetri ecën mbi ujë: mësime të nxëna rreth mposhtjes së frikës dhe dyshimeve
tona (shih Mateu 14:28–31)

• Tradita e larjes së duarve: mësimet që dha Jezusi rreth asaj që na ndot (shih
Mateu 15:10–20)

• Dëshmia e Pjetrit: mësime të nxëna rreth marrjes së një dëshmie (shih Mateu
16:13–19)

• Mësime të Zotit mbi martesën: mësime të nxëna rreth martesës (shih Mateu
19:3–9)

• Udhëzimet e Shpëtimtarit drejtuar Apostujve pasi Ai u ringjall (shih Mateu
28:19–20)

• Jezusi këshillon një të ri të pasur: të vërtetat që do të na ndihmojnë të fitojmë
jetë të përjetshme (shih Marku 10:17–22)

• Njihni se cili ishte lajmëtari që u dërgua për të përgatitur rrugën për Jezu
Krishtin (shih Lluka 7:27–28).

• Shëmbëlltyra e Samaritanit të mirë: një e vërtetë që mund të na ndihmojë të
marrim jetë të përjetshme (shih Lluka 10:25–37)
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• Shëmbëlltyrat e deles së humbur, monedhës së humbur dhe djalit plëngprishës:
mësime të nxëna rreth të ndihmuarit të të tjerëve që kanë humbur (shih
Lluka 15)

• Shpëtimtari e mëson Nikodemin rreth asaj që nevojitet për t’u rilindur
shpirtërisht (shih Gjoni 3:3–5).

• Njihni se kush është Jehovai, Perëndia i Dhiatës së Vjetër (shih Gjoni 8:56–58 ).

• Simbolika e Jezu Krishtit si një bari (shih Gjoni 10:11–15)

• Jezusi lan këmbët e Apostujve: mësime të nxëna rreth shërbimit (shih Gjoni
13:12–17)

• Si mund ta tregojmë dashurinë tonë për Shpëtimtarin (shih Gjoni 14:15)

• Rolet e Frymës së Shenjtë (shih Gjoni 16:13; shih edhe Gjoni 14:26)

• Diçka që Shpëtimtari dha mësim se ishte thelbësore për të marrë jetën e
përjetshme (shih Gjoni 17:3)

• Çfarë bëri Shpëtimtari për ta mposhtur vdekjen (shih Gjoni 20:17–20; shih edhe
Gjoni 5:26)

Doktrinat dhe parimet: Kuptojini doktrinat dhe parimet kryesore të dhëna mësim
në Dhiatën e Re.

• Ndjekja e mësimeve dhe urdhërimeve të Jezu Krishtit na ndihmon të bëhemi si
Ati ynë në Qiell (shih Mateu 5:48).

• Përgatitja për Ardhjen e Dytë të Zotit (shih Joseph Smith – Mateu 1:38–54)

• Arsyet për marrjen e sakramentit (shih Mateu 26:26–28; Përkthimi prej Joseph
Smith-it, Mateu 26:22, 24–25 [tek Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta,
scriptures.lds.org])

• Qëllimet për ditën e Shabatit (shih Marku 2:23–3:6)

• Si të fitosh një dëshmi për doktrinën që dha mësim Jezu Krishti (shih Gjoni
7:16–18)

• Jini në gjendje të shpjegoni rolin e Jezu Krishtit në planin e shpëtimit dhe jepni
arsye përse Ai duhej të ishte i vetmi që do ta bënte Shlyerjen.

• Jini në gjendje të shpjegoni nevojën për Shlyerjen dhe pasojat e Shlyerjes së
Jezu Krishtit.

• Jini në gjendje të tregoni të vërtetat që keni mësuar, që ju kanë ndihmuar të
shkoni më afër Jezu Krishtit.

• Jini në gjendje të jepni një shembull të diçkaje që po bëni këtë vit shkollor për
t’u afruar më pranë Jezu Krishtit.

Frazat kyçe të shkrimit të shenjtë: Kuptojeni domethënien dhe rëndësinë e
frazave kyçe të shkrimit të shenjtë.

• Kuptojini disa fraza kyçe të shkrimit të shenjtë që përshkruajnë vuajtjen e
Shpëtimtarit në Gjetseman (shih Mateu 26:38–39; Marku 14:32–34).

DHIATA E  RE:  MATEU – GJONI
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Dhiata e Re: Veprat e
Apostujve – Zbulesa
Pyetje për zotërimin doktrinor: Kuptojini doktrinat e dhëna mësim në
fragmentet për zotërimin doktrinor.

• Veprat e Apostujve 3:19–21

• 1 Korintasve 2:5, 9–11

• 1 Korintasve 6:19–20

• 1 Korintasve 11:11

• 1 Korintasve 15:20–22

• 1 Korintasve 15:40–42

• Efesianëve 2:19–20

• Efesianëve 4:11–14

• 2 Thesalonikasve 2:1–3

• 2 Timoteut 3:15–17

• Hebrenjve 12:9

• Jakob [Bibël] 1:5–6

• Jakob [Bibël] 2:17–18

• 1 Pjetër 4:6

• Zbulesa 20:12

Pyetje për kontekstin dhe përmbajtjen: Kuptojini disa nga tregimet kyçe dhe
parimet që i shoqërojnë.

• Apostulli Pjetër duke ia dhënë mësim ungjillin Kornelit: mësime të nxëna rreth
të vërtetave të marra nga Perëndia (shih Veprat e Apostujve 10:28–35, 44–48)

• Apostulli Pal duke i dhënë mësim mbretit Agripa: çfarë nevojitet për t’u kthyer
në besim te Jezu Krishti (shih Veprat e Apostujve 26:26–29)

• Çfarë simbolizon pagëzimi (shih Romakëve 6:3–6)

• Çfarë dha mësim Apostulli Pal për trupat tanë (shih 1 Korintasve 6:19–20),
marrëdhënien midis bashkëshortit e bashkëshortes (shih 1 Korintasve 11:11),
çfarë do të na ndihmojë t’i mposhtim rreziqet e kohës sonë (shih 2 Timoteut
3:15–17) dhe mposhtjen e sprovave (shih Hebrenjve 12:2–4)

• Shembuj të fryteve të Frymës (shih Galatasve 5:22–23)

• Të vërtetat për hirin dhe veprat (shih Efesianëve 2:7–10; Jakob [Bibla] 2:17–18)

• Roli i profetëve dhe apostujve (shih Efesianëve 4:11–14)

• Bekimet e veshjes së të gjithë armatimit të Perëndisë (shih Efesianëve 6:11–13)
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• Si i kryen mrekullitë profetët e Dhiatës së Vjetër (shih Hebrenjve 11)

• Të vërtetat që i ndihmuan të drejtët ta mposhtnin Satanin në jetën para lindjes
(shih Zbulesa 12:11)

Doktrinat dhe parimet: Kuptojini doktrinat dhe parimet kryesore të dhëna mësim
në Dhiatën e Re.

• Koha kur profetët filluan të profetizojnë për Rivendosjen e ungjillit (shih Veprat
e Apostujve 3:21)

• Bekimet ngaqë kuptojmë se ne jemi pasardhës të Perëndisë (shih Veprat e
Apostujve 17:28)

• Ajo që është e nevojshme që ordinanca e pagëzimit të jetë e plotë (shih Veprat e
Apostujve 19:2–6)

• Ajo që është e nevojshme për të qenë i justifikuar nga mëkati (shih Romakëve
3:24–26; shih edhe Moroni 10:32–33)

• Bekimet e të qenit një fëmijë shpirtëror i Atit tonë Qiellor (shih Romakëve
8:16–18)

• Si t’i kuptojmë gjërat e Perëndisë (shih 1 Korintasve 2:10–11, 14)

• Ajo që është e mundur për shkak të Ringjalljes së Jezu Krishtit (shih
1 Korintasve 15:20–22)

• Një kuptueshmëri për periudhën ungjillore të plotësisë së kohëve: çfarë është
dhe çfarë përfshin ajo (shih Efesianëve 1:10)

• Cili është i parëlinduri nga fëmijët shpirtërorë të Atit Qiellor, Krijuesi i të gjitha
gjërave, kreu i Kishës dhe i pari që do të ringjallej (shih Kolosianëve 1:12–19)

• Të vërtetat për t’u përgatitur për Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit
(1 Thesalonikasve 5:1–6)

• Të vërtetat për Jezu Krishtin: rolet dhe karakteristikat e Tij (shih Hebrenjve
1:1–3)

• Të vërtetat që i qeverisin individët që marrin priftërinë (shih Hebrenjve 5:4)

• Çfarë mund të bëjmë kur na mungon urtia (shih Jakob [Bibla] 1:5–6)

• Doktrina e shpëtimit për të vdekurit: arsyeja përse ungjilli u predikohet atyre që
kanë vdekur (shih 1 Pjetër 4:6)

Frazat kyçe të shkrimit të shenjtë: Kuptojeni domethënien dhe rëndësinë e
frazave kyçe të shkrimit të shenjtë.

• “Trishtimi sipas Perëndisë” (2 Korintasve 7:10; shih edhe Të Vërtetë ndaj Besimit:
Një Referim për Ungjillin [2005], f. 116–119)

• “Koh[a] e ripërtëritjes të të gjitha gjërave” (Veprat e Apostujve 3:21; shih edhe
Veprat e Apostujve 3:19–21)

• “Plotës[im i] kohëra[ve]” (Efesianëve 1:10; shih edhe DeB 128:18; Udhëzuesi
për Shkrimet e Shenjta, “Periudhë”)

DHIATA E  RE:  VEPRAT E  APOSTUJVE – ZBULESA
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Libri i Mormonit: 1 Nefi 1
– Alma 16
Pyetje për zotërimin doktrinor: Kuptojini doktrinat e dhëna mësim në
fragmentet për zotërimin doktrinor.

• 1 Nefi 3:7

• 2 Nefi 2:22–25

• 2 Nefi 2:27

• 2 Nefi 26:33

• 2 Nefi 28:30

• 2 Nefi 32:3

• 2 Nefi 32:8–9

• Mosia 2:17

• Mosia 2:41

• Mosia 3:19

• Mosia 4:9

• Mosia 18:8–10

• Alma 7:11–13

Pyetje për kontekstin dhe përmbajtjen: Kuptojini disa nga tregimet kyçe dhe
parimet që i shoqërojnë.

• Cila dëshmi hyjnore për Librin e Mormonit do ta ndihmojë dikë të dijë (shih
parathënien e Librit të Mormonit, paragrafët 8–9)

• Qëllimi kryesor i shkruesve të Librit të Mormonit (shih 1 Nefi 6:4–6; 2 Nefi
25:23)

• Nefi duke marrë fletët prej tunxhi: mësime të nxëna për bindjen (shih 1 Nefi
3:7)

• Bijtë e Lehit kthehen me familjen e Ishmaelit: mësime të nxëna për martesën
(shih 1 Nefi 7:1–5)

• Nefi krijon fletët e vogla: mësime të nxëna për zbatimin e urdhërimeve (shih
1 Nefi 9:3, 5–6; DeB 10:38–45)

• Atë që vë në dispozicion Libri i Mormonit për të gjithë njerëzit (shih 1 Nefi
13:26–29, 39–42)

• Liahona: mësime të nxëna rreth marrjes së drejtimit nga Perëndia (shih 1 Nefi
16:27–29)

• Atë që na mëson Libri i Mormonit për Profetin Jozef Smith (shih 2 Nefi 3:6–8,
15, 24)
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• Profecitë që lidhen me mënyrën se si do të reagojnë disa individë ndaj profetëve
në ditët e fundit (shih 2 Nefi 27:1–5)

• Profeci mbi mënyrën se si do të përkthehej Libri i Mormonit nga Jozef Smithi
(shih 2 Nefi 27:6–23)

• Ndjenjat e Zotit për ligjin e dëlirësisë (shih Jakobi [LiM] 2:22–35)

• Mësimet e mbretit Beniamin për bekimet që merren nga zbatimi i urdhërimeve
(shih Mosia 2:41)

• Pasojat e zhveshjes së njeriut të natyrshëm (shih Mosia 3:19)

• Çfarë dinë shikuesit (shih Mosia 8:13–17)

• Urrejtja e lamanitëve ndaj nefitëve: mësime të nxëna rreth faljes (shih Mosia
10:12–18)

• Robërimi i Almës dhe i popullit të tij: mësime të nxëna për sprovat (shih Mosia
23:20–24; 24:16–21)

• Roli kryesor i mbajtësve të Priftërisë Melkizedeke (shih Alma 13:1–12)

Doktrinat dhe parimet: Kuptojini doktrinat dhe parimet kryesore të dhëna mësim
në Librin e Mormonit.

• Çfarë është liria morale e zgjedhjes dhe në ç’mënyrë përputhet ajo me planin e
shpëtimit (shih 2 Nefi 2:5, 14–16, 27–29)

• Roli i Jezu Krishtit në planin e shpëtimit (shih 2 Nefi 25:19–20)

• Natyra e Atit Qiellor (shih 2 Nefi 26:33)

• Parimet që lidhen me marrjen e përgjigjeve për pyetjet dhe lutjet (shih 2 Nefi
28:30)

• Arsyeja për pagëzim (shih 2 Nefi 31:5–7)

• Veprimet që nevojiten për të kërkuar të vërtetën (shih 2 Nefi 32:3, 8–9)

• Ndjenjat e Zotit për ligjin e dëlirësisë (shih Jakobi [LiM] 2:22–35) dhe martesën
(shih Jakobi [LiM] 2:27, 30)

• Burimi i gjithë të vërtetave (shih Mosia 4:9)

• Besëlidhja e bërë në pagëzim (shih Mosia 18:9)

• Çfarë përjetoi Jezu Krishti si pjesë e Shlyerjes (shih Alma 7:11–13)

• Çfarë do të thotë të ringjallesh (shih Alma 11:42–43)

• Jini në gjendje të shpjegoni tri parimet e kapitullit “Marrja e Njohurisë
Shpirtërore” në Dokumentin Bazë të Zotërimit Doktrinor.

• Jini në gjendje të shpjegoni Rënien e Adamit dhe Evës dhe të Shlyerjes së Jezu
Krishtit.

• Jini në gjendje të shkruani për një person ose histori nga studimi juaj i Librit të
Mormonit, që ka ndikuar në jetën tuaj.

L IBRI  I  MORMONIT:  1  NEFI  1  –  ALMA 16
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• Jini në gjendje të përmblidhni shkurtimisht vegimin e pemës së jetës, të
shpjegoni simbolet nga vegimi dhe të tregoni atë që mësuat nga një prej
simboleve.

L IBRI  I  MORMONIT:  1  NEFI  1  –  ALMA 16
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Libri i Mormonit: Alma 17 –
Moroni 10
Pyetje për zotërimin doktrinor: Kuptojini doktrinat e dhëna mësim në
fragmentet për zotërimin doktrinor.

• Alma 34:9–10

• Alma 39:9

• Alma 41:10

• Helamani 5:12

• 3 Nefi 11:10–11

• 3 Nefi 12:48

• 3 Nefi 18:15, 20–21

• 3 Nefi 27:20

• Ethëri 12:6

• Ethëri 12:27

• Moroni 7:45, 47–48

• Moroni 10:4–5

Pyetje për kontekstin dhe përmbajtjen: Kuptojini disa nga tregimet kyçe dhe
parimet që i shoqërojnë.

• Anti-Nefi-Lehitët: mësime të nxëna për kthimin në besim te Zoti (shih Alma
23:5–13)

• Krahasimi nga Alma i fjalës me një farë: mësimet dhe hapat për forcimin e
besimit tonë (shih Alma 32)

• Natyra e Shlyerjes së Jezu Krishtit (shih Alma 34:9–10)

• Koha më e mirë që të mësojmë t’i zbatojmë urdhërimet e Perëndisë (shih Alma
37:35)

• Çfarë nevojitet për të kënaqur kërkesat e drejtësisë (shih Alma 42:15–31)

• Ushtarët e rinj: mësime të nxëna për bindjen (shih Alma 57:21)

• Zgjidhja për të mposhtur ciklin e krenarisë dhe të shkatërrimit (shih
Helamani 11)

• Mësime të nxëna nga përmbushja e profecive për lindjen e Krishtit (shih 3 Nefi
1:1–26)

• Sa shpesh e ndjek Jezu Krishti vullnetin e Atit Qiellor (shih 3 Nefi 11:10–11)

• Çfarë urdhërohemi të jemi (shih 3 Nefi 12:48)

• Shtegu për të marrë jetën e përjetshme (shih 3 Nefi 27:16)
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• Ftesa e Zotit për t’u shenjtëruar (shih 3 Nefi 27:20)

• Premtimet e Zotit lidhur me dobësitë tona (shih Ethëri 12:27)

• Përgjegjësia jonë kundrejt anëtarëve të tjerë të Kishës (shih Moroni 6:4)

• Dhurata e dashurisë hyjnore (shih Moroni 7:45, 47–48)

• Modeli për marrjen e një dëshmie për Librin e Mormonit (shih Moroni 10:3–5)

• Një nga shenjat që Zoti po e përmbush premtimin e Tij për ta mbledhur Izraelin
në ditët e fundit (shih 3 Nefi 21:1–11).

Doktrinat dhe parimet: Kuptojini doktrinat kryesore dhe parimet e dhëna mësim
në Librin e Mormonit.

• Natyra e shenjtë e fuqisë së krijimit të jetës (shih Alma 39:9)

• Çfarë do të thotë të ringjallesh (shih Alma 40:21–26)

• Ndërtimi i themelit tuaj mbi Jezu Krishtin (shih Helamani 5:12)

• Arsyeja përse të gjitha lutjet, bekimet dhe ordinancat e priftërisë duhet të bëhen
në emrin e Jezu Krishtit (shih paragrafin e tretë të pjesës “Jezu Krishti” në
temën e 1-rë doktrinore “Kreu-Perëndi”, në Dokumentin Bazë të Zotërimit
Doktrinor; shih edhe 3 Nefi 18:15, 20–21; Moroni 7:28; DeB 45:3–5)

• Roli ynë si populli i besëlidhjes së Zotit (shih 1 Nefi 22:9; 3 Nefi 20:27;
Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta, “Besëlidhje e Abrahamit”; Abraham 2:9–11)

• Çfarë nevojitet që mrekullitë të ndodhin në jetën tonë (shih Mormoni 9:20)

• Çfarë është besimi (shih Ethëri 12:6)

• Lloji i priftërisë që nevojitet për të dhënë dhuratën e Frymës së Shenjtë (shih
Moroni 2:2, poshtëshënimi b; Të Vërtetë ndaj Besimit: Një Referim për Ungjillin
[2005], f. 132)

• Çfarë nevojitet për të marrë një detyrë priftërie (shih Moroni 3)

• Bekimet që premtohen në lutjet e sakramentit (shih Moroni 4–5)

• Premtimet dhe bekimet e pendimit (shih Moroni 6:5–9)

• Jini në gjendje të tregoni një shembull të mënyrës se si ju e përdorët një nga tri
parimet e kapitullit “Marrja e Njohurisë Shpirtërore” në Dokumentin Bazë të
Zotërimit Doktrinor, për të zgjidhur një pyetje ose çështje me të cilën u përballët.

• Jini në gjendje të tregoni se çfarë mësuat nga studimi i vizitës së Shpëtimtarit te
nefitët (shih 3 Nefi 11–26).

• Jini në gjendje të shpjegoni planin e shpëtimit.

• Jini në gjendje të shkruani për një person ose histori nga studimi juaj i Librit të
Mormonit që ka ndikuar në jetën tuaj.

L IBRI  I  MORMONIT:  ALMA 17 –  MORONI  10
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