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Hyrje në Ngrijeni Përvojën e
të Mësuarit për Institutin
Qëllimi i pjesës “Ngrijeni Përvojën e të Mësuarit” (NPM), është që t’u sigurojë
studentëve mundësinë për të pasur përvoja kuptimplote me fjalën e Perëndisë. Ka
më shumë gjasë që studentët ta arrijnë këtë teksa i kuptojnë më plotësisht, i vënë
në zbatim dhe i shpërndajnë mësimet e Jezu Krishtit. Kërkohet plotësimi i një prej
tri alternativave të mëposhtme të NPM-së për të marrë kredite për secilin kurs:

1. Pyetjet për pjesën “Ngrijeni të Mësuarit”: Studentët i përsiatin dhe u përgjigjen
pyetjeve të studimit gjatë gjithë kursit. Ka pyetje të posaçme për secilën prej
katër klasave të Kursit Themeltar si dhe një variant të përgjithshëm me zgjedhje
për të gjitha kurset e tjera. Hallkat lidhëse për pyetjet e studimit gjenden
më poshtë.

Familja e Përjetshme (Feja 200)

Themelet e Rivendosjes (Feja 225)

Jezu Krishti dhe Ungjilli i Përjetshëm (Feja 250)

Mësimet dhe Doktrina e Librit të Mormonit (Feja 275)

Kurset e Përgjithshme me Zgjedhje

tyre po e forcojnë besimin e tyre në Jezu Krisht.

3.     Projekti vetjak i të mësuarit: Studentët e planifikojnë dhe e
përfundojnë një projekt vetjak të të mësuarit të miratuar nga mësuesi

i tyre. Projekti e tregon në praktikë të mësuarin dhe zbatimin e doktrinave dhe
parimeve që diskutohen në kurs, dhe përmbledh mënyrën se si është forcuar
besimi i studentit në Jezu Krisht.

Për trajnim mbi mënyrën se si ta përdorni pjesën “Ngrijeni Përvojën e të
Mësuarit”, shihni materialin filmik “How to Use the Elevate Learning

Experience” [“Si ta Përdorni Pjesën ‘Ngrijeni Përvojën e të Mësuarit’”] (LDS.org).

Studentët do të përfitojnë shumë nga kjo përvojë nëse e nisin herët, punojnë me të
rregullisht, kërkojnë përshtypje dhe ia tregojnë përvojat e tyre familjes e miqve të
vet, ose veçan ose në mjetet e komunikimit shoqëror. Ora mësimore mund të
planifikohet në mënyrë të tillë që t’u japë studentëve mundësi për të shpjeguar,
treguar e dëshmuar për atë që ata kanë mësuar rreth Jezu Krishtit dhe ungjillit të
Tij. Pas çdo ore mësimore, studentët mund t’u shtojnë gjëra ose t’i korrigjojnë
projektet e tyre vetjake të të mësuarit që të pasqyrojnë të kuptuarin dhe zbatimin
vetjak prej tyre të parimeve të trajtuara të ungjillit.

V

2.             Ditari i studimit të kursit: Studentët i shkruajnë rregullisht ato çka po   
                mësojnë, mënyrat si po i vënë në zbatim dhe mënyrat se si përvojat e

https://www.lds.org/manual/institute-elevate-learning-experience/introduction-to-the-institute-elevate-learning-experience?lang=alb


Afër fundit të kursit, studentët ftohen t’i dorëzojnë përvojat e tyre të përfunduara
ose të raportojnë për përfundimin e tyre. Ndërkohë që përshtypja e mësuesit është
e rëndësishme, mbajeni mend se qëllimi parësor i përvojave është të forcohet
besimi i studentëve në Jezu Krisht. Kjo ndodh kur studentët e lartësojnë të
kuptuarin e tyre vetjak për doktrinat dhe parimet kyçe dhe i zbatojnë ato në jetën e
tyre. Mund të jenë të nevojshme përshtatjet për studentët me nevoja të veçanta, me
aftësi të kufizuara ose me gjendje të lidhur me shëndetin, që t’i ndihmojnë ata të
plotësojnë NPM-në.

Ju lutem, dërgojini përshtypjet në si-research@ldschurch.org.
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Pyetjet për Kursin Themeltar
Udhëzime për Mësuesin
Kjo pjesë “Ngrijeni Përvojën e të Mësuarit” është për studentët e institutit që po
ndjekin një kurs Themeltar. Kjo përvojë e të mësuarit përbëhet nga një grup
pyetjesh që janë një shoqërues i rëndësishëm i pjesëve të caktuara për lexim dhe i
pjesëmarrjes në klasë. Përgjigjet e studentëve nuk duhet të jenë të gjata, por duhet
të pasqyrojnë përpjekjet e tyre më të mira. Me ndihmën tuaj, studentët ftohen t’i
shkruajnë, rishikojnë, korrigjojnë dhe dorëzojnë përgjigjet ndaj këtyre pyetjeve
gjatë gjithë kursit. Ndonëse studentët nxiten t’i shkruajnë përgjigjet e tyre jashtë
klasës, ju mund të vendosni t’u kushtoni pak kohë në klasë këtyre përpjekjeve.

Ndërsa shumë prej hollësive në administrimin dhe ndjekjen e ecurisë janë të
nevojshme të përshtaten me programet individuale, hapat vijues do t’ju ndihmojnë
ju dhe studentët tuaj të keni një përvojë të suksesshme.

1. Përgatituni: Përpara se të fillojë kursi, vendosni një datë rishikimi dhe një afat të
fundit që studentët t’i dorëzojnë përgjigjet e tyre për secilën pyetje. Disa mësues
mund të dëshirojnë t’i rishikojnë ose dorëzojnë të gjitha përgjigjet në një ditë të
vetme afër fundit të semestrit; të tjerë mund të vendosin t’i rishikojnë dhe
dorëzojnë përgjigjet një e nga një herë pas here gjatë gjithë kursit. Sigurohuni
që ta trajtoni materialin e domosdoshëm të kursit përpara se të caktoni studentë
që t’u përgjigjen pyetjeve të lidhura me atë material.

2. Vendosni pritshmëri të qarta: Në fillim të kursit, jepuni studentëve një kopje të
pjesës “Ngrijeni Përvojën e të Mësuarit”. Merrni pak minuta për të shpjeguar
qartë qëllimin dhe pritshmëritë për këtë përvojë, duke përfshirë datat për
rishikimin e materialit të kursit dhe dorëzimin e përgjigjeve.

3. Ndiqeni ecurinë: Gjatë gjithë kursit, vazhdimisht nxitini dhe ndihmojini të gjithë
studentët ndërsa punojnë për të plotësuar pjesën “Ngrijeni Përvojën e të
Mësuarit” sipas datave të caktuara.

4. Rishikojini: Për ditët që keni planifikuar një rishikim të përgjigjeve, ftojini dhe
kujtojini studentët që t’i sjellin përgjigjet e tyre në klasë. Qëllimi i rishikimit
është t’i ndihmojë studentët të vlerësojnë përgjigjet e tyre dhe të flasin për atë
që kanë mësuar. Studentët mund të përfitojnë duke rishikuar punën e
njëri-tjetrit në dyshe ose grupe të vogla. Ju mund ta bëni rishikimin më
domethënës ndërsa i ftoni studentët ta shpjegojnë, tregojnë dhe të dëshmojnë
për atë që kanë mësuar (shih Mësimdhënia dhe të Nxënit e Ungjillit: Një Manual
për Mësuesit dhe Udhëheqësit në Seminaret dhe Institutet e Fesë [2012], f. 12). Ju
duhet të harxhoni 10 deri në 15 minuta me secilën pyetje gjatë rishikimeve.
Studentët nxiten t’i korrigjojnë përgjigjet e tyre sipas nevojës, përpara dorëzimit
të përgjigjeve të tyre përfundimtare.

5. Dorëzojini: Nga fundi i kursit, studentët jua dorëzojnë juve përgjigjet e tyre.
Studentët e kanë përfunduar pjesën “Ngrijeni Përvojën e të Mësuarit” kur kanë
bërë një përpjekje të arsyeshme, siç vlerësohet nga mësuesi, për të shkruar,
korrigjuar dhe dorëzuar përgjigjet e tyre për të gjitha pyetjet e kursit.
Regjistrojini studentët që i dorëzojnë përgjigjet e tyre në Librin e Notave WISE
[Regjistrimi Mbarëbotëror në Seminar dhe Institut].
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Shënim: Sigurohuni që ata studentë të cilët janë me nevoja të veçanta, me aftësi të
kufizuara ose me gjendje të lidhura me shëndetin, të kenë përshtatjet që u
nevojiten për të marrë pjesë në këtë vlerësim në mënyrë të barabartë me
moshatarët e tyre. Disa përshtatje mund të përfshijnë sigurimin e varianteve me
germa të mëdha ose varianteve zanore të materialeve, lejimin e studentëve për t’i
plotësuar përgjigjet me ndihmën e të tjerëve, dhënien e lejes për t’i paraqitur
përgjigjet me gojë në vend të përgjigjeve me shkrim ose lejimin e tyre për t’ia
diktuar përgjigjet e veta një shkruesi apo aparati regjistrimi. Shkoni te lds.org/
topics/disability për të gjetur informacion të përgjithshëm mbi ndihmën ndaj
individëve me aftësi të kufizuara.

Udhëzime për Studentin
Kjo pjesë “Ngrijeni Përvojën e të Mësuarit” përbëhet nga një grup pyetjesh që janë
një shoqërues i rëndësishëm i pjesëmarrjes suaj në klasë dhe studimit të pjesëve të
caktuara për lexim. Puna për përgjigjet ndaj këtyre pyetjeve gjatë gjithë kursit, do
t’ju ndihmojë ta thelloni kuptueshmërinë tuaj dhe vënien në jetë të ungjillit,
ndërkohë që reflektoni mbi atë që keni mësuar dhe e shpërndani atë. Plotësojini
hapat vijues për secilën pyetje:

1. Shkruani një përgjigje të organizuar për secilën pyetje duke përdorur vetë fjalët
tuaja. Mbështetini përgjigjet tuaja te shkrimet e shenjta dhe fjalët e profetëve.
Sigurohuni që përgjigjet tuaja të jenë të përshtatshme për t’u dhënë.

2. Rishikojini përgjigjet tuaja duke i sjellë ato në klasë në datën/at e dhënë/a nga
mësuesi juaj.

3. Korrigjojini përgjigjet tuaja duke u bazuar te rishikimet, sipas nevojës.

4. Dorëzojini përgjigjet tuaja përfundimtare për të gjitha pyetjet në datën/at e
dhënë/a nga mësuesi juaj.

Përgjigjet tuaja duhet të plotësohen jashtë klasës, përveç nëse udhëzoheni ndryshe.
Nëse jeni person me nevoja të veçanta, me aftësi të kufizuara ose me një gjendje të
lidhur me shëndetin, flisni me mësuesin/en tuaj në mënyrë që ai ose ajo të mund të
bëjë përshtatje që t’ju ndihmojnë ta përfundoni këtë përvojë. Mësuesi juaj dëshiron
që ju t’ia dilni mbanë me këtë përvojë dhe është i gatshëm t’ju ndihmojë që të jeni
të suksesshëm.

PYETJET PËR KURSIN THEMELTAR
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Familja e Përjetshme
(Feja 200)
Pyetjet
1. Përse familja është në qendër të

planit të Atit tonë Qiellor për
lumturinë?

Përgjigjja juaj duhet të përfshijë:

• Një përshkrim të qëllimeve
kryesore të planit të shpëtimit.

• Një shpjegim të mënyrës se si
familjet e drejta ndihmojnë për t’i përmbushur ato qëllime gjatë gjithë
përjetësisë.

• Një shpjegim të arsyes përse doktrina e familjes është e rëndësishme për ju
dhe për përparimin tuaj të përjetshëm.

• Një shpjegim të mënyrës se si kuptimi juaj për rolin qendror të familjes në
planin e shpëtimit ka ndikuar në zgjedhjet që bëni në këtë jetë.

2. Cilat janë standardet e Zotit për martesën?

Përgjigjja juaj duhet të përfshijë një shpjegim të:

• Roleve dhe përgjegjësive hyjnore të bashkëshortëve/eve dhe prindërve.

• Rolit të Shpëtimtarit në martesë dhe familje.

• Ligjeve që rregullojnë dëlirësinë dhe besnikërinë në martesë, dhe natyrës së
përjetshme të atyre ligjeve.

• Mënyrave se si mund t’i zbatoni këto parime për t’u përgatitur ose për ta
përmirësuar martesën dhe familjen tuaj.

3. Në ç’mënyrë dokumenti “Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës” (Ensign ose
Liahona, nëntor 2010, f. 129) ka ndikuar pozitivisht në jetën tuaj gjatë
këtij kursi?

Ju mund të shtjelloni më tej idetë nga përgjigjet tuaja të mëparshme ose t’i
lidhni ato, apo të shkruani rreth një teme të re. Përgjigjja juaj duhet të përfshijë:

• Një shpjegim të një parimi ose doktrine të caktuar nga proklamata për
familjen, me një shpjegim shoqërues duke përdorur shkrimet e shenjta ose
fjalët e profetëve të ditëve të mëvonshme.

• Një shembull të mënyrës se si ndjekja e këshillës së profetëve ju ka
ndihmuar ta kuptoni më mirë parimin ose doktrinën që zgjodhët.

• Shembuj të bekimeve që keni marrë ju ose të tjerët duke ia vënë veshin
këshillës te proklamata për familjen.

• Një përshkrim të asaj që do të bëni për të jetuar më plotësisht sipas parimit
ose doktrinës që zgjodhët.
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Pikat Kyçe të Doktrinës
Informacioni i mëposhtëm është hartuar duke përdorur pikat kyçe në mësimet e
këtij kursi. Numrat në kllapa që vijnë pas citimeve, tregojnë numrin e mësimit te
Manuali i Mësuesit – Familja e Përjetshme (2015), ku mund të gjendet thënia.
Krahasojeni përgjigjen tuaj me informacionin më poshtë. Nëse ka një pikë kyçe të
doktrinës nga ky rishikim që ju nuk e përfshitë në përgjigjen tuaj, merreni parasysh
korrigjimin e përgjigjes suaj përpara dorëzimit. Nuk duhet ta kopjoni këtë
informacion fjalë për fjalë në përgjigjen tuaj; thjesht sigurohuni që i kuptoni këto
doktrina dhe kumtojeni atë kuptueshmëri. Për shkak se pyetja 3 kërkon një
përgjigje më vetjake, nuk ka pika kyçe për atë pyetje.

1. Përse familja është në qendër të planit të Atit tonë Qiellor për lumturinë?

Qëllimet kryesore të planit të shpëtimit:

• “Plani i Atit Qiellor siguron një mënyrë për ne që të bëhemi si Prindërit tanë
Qiellorë” (3).

• “Toka u krijua për të ndihmuar që të bëjë të ndodhë pavdekësia dhe jeta e
përjetshme e njeriut” (4).

Si ndihmojnë familjet e drejta për t’i përmbushur këto qëllime gjatë gjithë
përjetësisë:

• “Familja është një pjesë qendrore e planit të Perëndisë për jetën para lindjes,
në vdekshmëri dhe për jetën e përjetshme” (6).

• “Për shkak të Rënies, Adami dhe Eva mund të lindnin fëmijë dhe
pasardhësit e tyre mund të përparonin drejt jetës së përjetshme” (4).

• “Me një trup fizik, ne përjetojmë kushte të vdekshmërisë që mund të na
përgatitin për përjetësinë” (5).

• “Kur ne hyjmë në besëlidhjen e re dhe të përjetshme të martesës, ne mund
të ekzaltohemi në shkallën më të lartë të mbretërisë çelestiale” (15).

2. Cilat janë standardet e Zotit për martesën?

Rolet dhe përgjegjësitë hyjnore të bashkëshortëve/eve dhe prindërve:

• “Bashkëshorti dhe bashkëshortja kanë një përgjegjësi solemne të duan dhe
të kujdesen për njëri-tjetrin” (“Familja: Një Proklamatë drejtuar
Botës”, f. 129).

• “Kur një bashkëshort dhe një bashkëshorte sjellin një fëmijë në botë, ata po
përmbushin një pjesë të planit të Atit Qiellor për lumturinë” (17).

• “Prindërit urdhërohen t’u japin mësim fëmijëve të tyre që ta duan dhe t’i
shërbejnë njëri-tjetrit, t’i zbatojnë urdhërimet e Perëndisë dhe të jenë
qytetarë që u binden ligjeve” (22).

Roli i Shpëtimtarit në martesë dhe familje:

• “Shlyerja e Jezu Krishtit bën të mundur për secilin prej nesh që të marrë
përfundimisht të gjitha bekimet e premtuara nga Ati ynë në Qiell” (24).

FAMILJA E  PËRJETSHME

4



• “Ndërsa familjet e ndërtojnë themelin e tyre mbi Jezu Krishtin, Satani nuk
do të ketë fuqi për t’i shkatërruar ato” (19).

Ligjet që rregullojnë dëlirësinë dhe besnikërinë në martesë, dhe natyra e
përjetshme e atyre ligjeve:

• “Martesa midis një burri dhe një gruaje shugurohet nga Perëndia” (“Familja:
Një Proklamatë drejtuar Botës”, f. 129).

• “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” (“Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës”, f. 129) (16).

• “Ndryshimet në ligjin civil nuk e ndryshojnë, në të vërtetë nuk mund ta
ndryshojnë, ligjin moral që Perëndia e ka krijuar. Perëndia pret nga ne që t’i
mbajmë të pandryshuara dhe t’i zbatojmë urdhërimet e Tij, pavarësisht nga
mendimet ose prirjet e ndryshme në shoqëri” (cituar në Gospel Topics,
“Same-Sex Marriage” [“Martesa mes të Njëjtës Gjini”], lds.org/topics) (7).

FAMILJA E  PËRJETSHME
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Themelet e Rivendosjes
(Feja 225)
Pyetjet
1. Si mund ta bëj dallimin midis së

vërtetës dhe së gabuarës?

Përgjigjja juaj duhet të përfshijë:

• Rolin e shkrimeve të shenjta, të
fjalëve të profetëve
bashkëkohorë dhe të Frymës së
Shenjtë në vendosjen e së
vërtetës.

• Mënyrën se si studimi, besimi dhe lutja mund t’ju ndihmojnë ta mësoni të
vërtetën.

• Mënyrën se si të gjeni, vlerësoni dhe përdorni burime të besueshme për
historinë e Kishës dhe doktrinën e zbuluar të saj.

• Mënyrën se si mund t’i zbatoni parimet që i keni mësuar, për ta dalluar të
vërtetën nga gabimi, ndërkohë që ju ose dikush që e njihni, merret me një
vendim, sfidë ose problem të tanishëm.

2. Përse është e rëndësishme për mua që të kuptoj se “Joseph Smith-i … ka bërë
më shumë, përveç Jezusit vetëm, për shpëtimin e njerëzve në këtë botë, sesa
çdo njeri tjetër që jetoi ndonjëherë në të”? (DeB 135:3.)

Përgjigjja juaj duhet të përfshijë:

• Rolin e Vegimit të Parë në Rivendosjen e ungjillit dhe në hapjen e periudhës
ungjillore të plotësisë së kohëve.

• Mënyrën se si e ka bekuar jetën tuaj një e vërtetë e rivendosur nëpërmjet
Jozef Smithit.

• Mënyrën se si çelësat ose ordinancat shpëtuese të priftërisë të rivendosura
nëpërmjet Jozef Smithit e kanë bekuar jetën tuaj.

• Mënyrën se si roli i Jozef Smithit në Rivendosjen, ju ka sjellë më pranë Atit
Qiellor dhe Jezu Krishtit.

3. Si e ka bekuar jetën tuaj njëra nga ngjarjet ose doktrinat kyçe të Rivendosjes që
vijojnë?

a) Dalja në dritë e Librit të Mormonit, b) seksionet dhe doktrina kyçe te
Doktrina e Besëlidhjet, c) organizimi i Kishës me anë të zbulesës, d) rivendosja
e priftërisë, e) tempujt dhe puna në tempull. Përgjigjja juaj duhet të përfshijë:

• Atë që keni mësuar rreth kësaj ngjarjeje ose doktrine nga pjesëmarrja juaj në
këtë kurs.

• Mënyrën se si kjo ngjarje ose doktrinë tregon që qiejt janë të hapur.
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• Mënyrën se si kjo ngjarje ose doktrinë e ka bekuar jetën tuaj ose përse është
personalisht e rëndësishme për ju.

• Dëshminë tuaj për atë që keni mësuar rreth ungjillit të rivendosur.

Pikat Kyçe të Doktrinës
Informacioni i mëposhtëm është hartuar duke përdorur pikat kyçe në mësimet e
këtij kursi. Numrat në kllapa që vijnë pas citimeve, tregojnë numrin e mësimit te
Manuali i Mësuesit – Themelet e Rivendosjes (2015), ku mund të gjendet thënia.
Krahasojeni përgjigjen tuaj me informacionin më poshtë. Nëse ka një pikë kyçe të
doktrinës nga ky rishikim që ju nuk e përfshitë në përgjigjen tuaj, merreni parasysh
korrigjimin e përgjigjes suaj përpara dorëzimit. Nuk duhet ta kopjoni këtë
informacion fjalë për fjalë në përgjigjen tuaj; thjesht sigurohuni që i kuptoni këto
doktrina dhe kumtojeni atë kuptueshmëri. Për shkak se pyetja 3 kërkon një
përgjigje më vetjake, nuk ka pika kyçe për atë pyetje.

1. Si mund ta bëj dallimin midis së vërtetës dhe së gabuarës?

Roli i shkrimeve të shenjta, të fjalëve të profetëve bashkëkohorë dhe të Frymës
së Shenjtë në vendosjen e së vërtetës:

• Si shoqëruesit e Biblës, “Libri i Mormonit dhe Doktrina e Besëlidhje u sollën
në dritë për shpëtimin e botës” (22).

• “Fryma e Shenjtë mund të na ndihmojë të dimë nëse gjërat që lexojmë janë
të vërteta” (10).

• “Nëse ua vëmë veshin fjalëve të profetit, ne do të mbrohemi ndaj
kundërshtarit” (9).

• “Kur shërbëtorët e Zotit flasin me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë, fjalët e
tyre përçojnë vullnetin e Zotit” (12).

Mënyra se si studimi, besimi dhe lutja mund t’ju ndihmojnë të mësoni të
vërtetën:

• “Kur e përfshijmë besimin në procesin e të mësuarit, ne kualifikohemi për
ndihmën e Zotit” (10).

• “Ne mund të gjejmë përgjigje për pyetjet tona më të mëdha kur iu bindemi
urdhërimeve, i studiojmë burimet e duhura të informacionit – veçanërisht
fjalët e profetëve të gjallë – kërkojmë udhërrëfim nëpërmjet lutjes dhe
ushtrojmë durim e besim” (10).

• “Kur hasim pyetje ose dyshime për ungjillin, ne duhet të mbahemi fort tek
ajo që e dimë tashmë se është e vërtetë, dhe të mirëbesojmë që ne mund të
gjejmë një përgjigje nëpërmjet studimit të mëtejshëm, ose që Perëndia do ta
zbulojë përgjigjen në një kohë të ardhshme” (4).

Mënyra se si të gjejmë, vlerësojmë dhe përdorim burime të besueshme:

• “Ne mund t’i kujtojmë kërkuesit të sinqertë se informacioni në internet nuk
ka një filtër të ‘së vërtetës’. Disa informacione, pavarësisht se sa bindëse
duken, thjesht nuk janë të vërteta” (10; Nil L. Andersen, “Jozef Smithi”,
Ensign ose Liahona, nëntor 2014, f. 29).

THEMELET E  R IVENDOSJES
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• “Për t’iu shmangur mashtrimit nga informacioni i rremë ose çorientues, ata
njerëz që kërkojnë të vërtetën, duhet të kërkojnë burime të besueshme
informacioni rreth Kishës dhe historisë së saj” (2).

• “Kur fillojmë t’i matim praktikat dhe propozimet bashkëkohore kundrejt
asaj që dimë nga plani i Perëndisë dhe kushtet paraprake të dhëna në fjalën
e Perëndisë dhe mësimet e profetëve të Tij të gjallë, … e dimë se kjo na
vendos përjetësisht mbi një bazë të sigurt” (10; Dallin H. Oaks, “As He
Thinketh in His Heart” [Një Mbrëmje me një Autoritet të Përgjithshëm, 8
shkurt 2013], lds.org/broadcasts).

2. Përse është e rëndësishme për mua që të kuptoj se “Joseph Smith-i … ka bërë
më shumë, përveç Jezusit vetëm, për shpëtimin e njerëzve në këtë botë, sesa
çdo njeri tjetër që jetoi ndonjëherë në të”? (DeB 135:3.)

Roli i Vegimit të Parë në Rivendosjen e ungjillit dhe hapjen e periudhës
ungjillore të plotësisë së kohëve:

• “Të vërtetat e përjetshme u rivendosën në tokë kur Ati Qiellor dhe Jezu
Krishti iu shfaqën Jozef Smithit” (2).

• “Kur marrim një dëshmi që Jozef Smithi e pa Perëndinë, Atin, dhe Birin e
Tij, Jezu Krishtin, ne gjithashtu mund të arrijmë të dimë vërtetësinë e
Rivendosjes së ungjillit” (2).

• “Jozef Smithi u thirr nga Perëndia që të rivendoste ungjillin për periudhën
tonë ungjillore” (1).

Si e ka bekuar jetën tuaj një e vërtetë e rivendosur nëpërmjet Jozef Smithit:

• “Jezu Krishti është një qenie e gjallë, e përlëvduar. Jezu Krishti është i
Vetëmlinduri i Atit. Jezu Krishti është Krijuesi i kësaj bote dhe i botëve të
tjera” (13).

• “Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme është e vetmja
kishë e vërtetë dhe e gjallë mbi tokë” (6).

• “Si fëmijë të Atit tonë Qiellor, ne kemi potencialin që të bëhemi si Ai” (17).

• “Nëpërmjet Profetit Jozef Smith, Zoti zbuloi një shkrim të shenjtë shtesë që
e pohon, qartëson dhe zgjeron diturinë tonë për të vërtetën” (12).

Çelësat ose ordinancat shpëtuese të priftërisë të rivendosura nëpërmjet Jozef
Smithit dhe mënyrën se si e kanë bekuar ato jetën tuaj:

• Jozef Smithi mori “çelësat e punës misionare, të familjeve të përjetshme dhe
të punës në tempull” (14).

• “Përpara se individët të mund të pagëzohen, ata duhet të jenë të përulur, të
penduar, të gatshëm për të marrë mbi vete emrin e Jezu Krishtit dhe të
vendosur për t’i shërbyer Atij deri në fund” (6).

• “Me qëllim që të fitojmë shkallën më të lartë të mbretërisë çelestiale, ne
duhet të hyjmë në besëlidhjen e re dhe të përjetshme të martesës” (19).

THEMELET E  R IVENDOSJES
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Jezu Krishti dhe Ungjilli i
Përjetshëm (Feja 250)
Pyetjet
1. Çfarë mund të mësoj unë nga

Shpëtimtari rreth bindjes ndaj
vullnetit të Atit Qiellor?

Përgjigjja juaj duhet të përfshijë:

• Mësime ose shembuj nga
shërbesa e përjetshme e
Shpëtimtarit që ilustrojnë
bindjen e Tij ndaj Atit Qiellor.

• Mënyrën se si bindja e Jezusit ndaj Atit Qiellor lidhet me vetë
dishepullimin tuaj.

• Arsyen përse shembulli i bindjes nga Shpëtimtari është i rëndësishëm për ju
dhe se si mund t’ju ndihmojë Ai të ndërmerrni hapat që ju duhen për ta
forcuar dishepullimin tuaj.

• Mënyrën se si shembulli i bindjes nga Shpëtimtari ju ndihmon t’i bindeni
vullnetit të Atit Qiellor.

2. Përse unë kam nevojë për Shpëtimtarin?

Përgjigjja juaj duhet të përfshijë:

• Pengesat kryesore që duhet të kapërcejmë për shkak të gjendjes sonë
të rënë.

• Mënyrën se si rolet e ndryshme të Shpëtimtarit gjatë gjithë shërbesës së Tij
të përjetshme i ndihmojnë fëmijët e Atit Qiellor t’i kapërcejnë këto pengesa.

• Atë që ne duhet të bëjmë për ta pranuar dhe për ta ftuar ndihmën e
Shpëtimtarit.

• Të paktën një mënyrë se si e keni ndier ndihmën hyjnore të Shpëtimtarit në
jetën tuaj në kapërcimin e sfidave dhe pengesave.

3. Çfarë kam mësuar unë në këtë kurs rreth Jezu Krishtit dhe ungjillit të
përjetshëm që e ka bekuar jetën time?

Ju mund të shtjelloni më tej idetë nga përgjigjet tuaja të mëparshme ose t’i
lidhni ato, apo të shkruani rreth një teme të re.

• Në një ose dy fjali, pohojeni doktrinën që keni mësuar.

• Shpjegojeni këtë doktrinë duke përdorur shembuj nga shkrimet e shenjta
ose fjalët e profetëve.

• Tregoni se si mësimet, shembulli ose Shlyerja e Shpëtimtarit e kanë bekuar
jetën tuaj.
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• Shkruajeni dëshminë tuaj rreth asaj që keni mësuar për Jezu Krishtin dhe
ungjillin e përjetshëm.

Pikat Kyçe të Doktrinës
Informacioni i mëposhtëm është hartuar duke përdorur pikat kyçe në mësimet e
këtij kursi. Numrat në kllapa që vijnë pas citimeve, tregojnë numrin e mësimit te
Manuali i Mësuesit – Jezu Krishti dhe Ungjilli i Përjetshëm (2015), ku mund të gjendet
thënia. Krahasojeni përgjigjen tuaj me informacionin më poshtë. Nëse ka një pikë
kyçe të doktrinës nga ky rishikim që ju nuk e përfshitë në përgjigjen tuaj, merreni
parasysh korrigjimin e përgjigjes suaj përpara dorëzimit. Nuk duhet ta kopjoni këtë
informacion fjalë për fjalë në përgjigjen tuaj; thjesht sigurohuni që i kuptoni këto
doktrina dhe kumtojeni atë kuptueshmëri. Për shkak se pyetja 3 kërkon një
përgjigje më vetjake, nuk ka pika kyçe për atë pyetje.

1. Çfarë mund të mësoj unë nga Shpëtimtari rreth bindjes ndaj vullnetit të Atit?

Mësime ose shembuj nga shërbesa e Shpëtimtarit që ilustrojnë bindjen e Tij
ndaj Atit Qiellor:

• “Jehova u zgjodh që nga fillimi fare. Një arsye përse u zgjodh Jehova është
se Ai u përpoq të bënte vullnetin e Atit dhe t’ia jepte të gjithë lavdinë
Atit” (2).

• “Edhe pse pa mëkat, [Jezu Krishti] u pagëzua për të përmbushur çdo
drejtësi” (8; “Krishti i Gjallë: Dëshmia e Apostujve, Kisha e Jezu Krishtit e
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme”, Ensign ose Liahona, prill 2000, f. 2).

• “Plani i shpëtimit kërkonte që Jezusi të ishte përsosurisht i bindur në
mënyrë që të realizohej Shlyerja” (9).

• “Nuk bëj asgjë prej vetvetes, por i them këto gjëra ashtu si Ati më ka mësuar
… , sepse bëj vazhdimisht gjërat që i pëlqejnë” (Gjoni 8:28–29).

Mënyra se si bindja e Jezusit ndaj Atit lidhet me vetë dishepullimin tuaj:

• “Ashtu si Shpëtimtari, ne përmbushim drejtësi kur u nënshtrohemi
ordinancave dhe besëlidhjeve të ungjillit të përjetshëm” (8).

• “Të qenit dishepull i Jezu Krishtit kërkon bindje dhe sakrificë. …
Dishepullimi kërkon gatishmërinë tonë të qëndrueshme për të braktisur
gjithçka dhe për të ndjekur Jezu Krishtin” (10).

• “Ne mund të fitojmë forcë për të mposhtur tundimin dhe për të qenë të
bindur ndërsa ndjekim shembullin e Jezu Krishtit të përpjekjes për të bërë
vullnetin e Atit në vend të vullnetit tonë” (9).

2. Përse unë kam nevojë për Shpëtimtarin?

Pengesat kryesore që duhet të kapërcejmë për shkak të gjendjes sonë të rënë:

• “Ne të gjithë e provojmë vdekjen shpirtërore, të ndahesh nga prania e
Perëndisë, dhe të gjithë i nënshtrohemi vdekjes së përkohshme, e cila është
vdekja e trupit fizik (shih Alma 42:6–9; DeB 29:41–42)” (Të Vërtetë ndaj
Besimit: Një Referim për Ungjillin [2004], f. 164).

JEZU KRISHTI  DHE UNGJILL I  I  PËRJETSHËM
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• “Në gjendjen tonë të rënë ne u nënshtrohemi kundërshtive dhe tundimeve.
Kur ne i jepemi tundimit, e largojmë veten nga Perëndia (shih Romakëve
3:23)” (Të Vërtetë ndaj Besimit: Një Referim për Ungjillin, f. 164).

Mënyra se si rolet e ndryshme të Shpëtimtarit gjatë gjithë shërbesës së Tij të
përjetshme i ndihmojnë fëmijët e Atit Qiellor t’i kapërcejnë këto pengesa:

• “Jehova e krijoi tokën për të siguruar një vend ku fëmijët e Perëndisë të
mund të jetonin dhe të përparonin drejt jetës së përjetshme” (4).

• “Si Biri i Vetëmlindur i Perëndisë në mish, Jezu Krishti qe në gjendje të
kryente sakrificën Shlyese, e cila i kërkoi Atij të duronte më shumë sesa
mund të duronte një person i vdekshëm dhe rrjedhimisht të përmbushte
rolin e Tij në planin e Atit” (7).

• “Falë Shlyerjes së Jezu Krishtit, ne mund të marrim ngushëllim dhe forcë
nëpërmjet Frymës së Shenjtë për të duruar ‘dhimbje dhe hidhërime dhe
tundime të çdo lloji’ (Alma 7:11)” (16).

• “Për shkak të Shlyerjes dhe Ringjalljes së Jezu Krishtit, të gjithë ata që lindin
në vdekshmëri, do të ringjallen” dhe do të sillen përsëri në prani të
Perëndisë për t’u gjykuar (19).

• “Ndërkohë që ishte në botën e shpirtrave, Jezusi organizoi punën e
shpëtimit për të vdekurit” (18).

• “Jezu Krishti është Avokati ynë me Atin” (24).

• “Shpëtimtari do të na gjykojë sipas fjalëve, mendimeve dhe veprave tona si
dhe dëshirave të zemrave tona” (26).

Çfarë duhet të bëjmë për ta pranuar dhe për ta ftuar ndihmën e Shpëtimtarit:

• “Ne mund ta mposhtim Satanin duke u mbështetur te Jezu Krishti, i cili
kreu Shlyerjen, dhe duke dhënë dëshminë tonë e duke qenë të vërtetë ndaj
saj” (3).

• “Duke zgjedhur ta vendosim Shpëtimtarin në qendër të jetës sonë ndërsa
jemi këtu në tokë, ne do të marrim bekime më të mëdha në përjetësi” (2).

• “Nëse e marrim sakramentin plot lutje dhe me një shpirt të penduar, ne
mund të marrim një heqje të mëkateve, ashtu siç ndodhi kur u
pagëzuam” (15).

• “Kur e pranojmë Jezu Krishtin dhe bëjmë e i mbajmë besëlidhjet për t’iu
bindur urdhërimeve të Perëndisë, ne bëhemi bij dhe bija të lindura të
Krishtit” (24).

JEZU KRISHTI  DHE UNGJILL I  I  PËRJETSHËM
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Mësimet dhe Doktrina e
Librit të Mormonit
(Feja 275)
Pyetjet
1. Cili është roli i Librit të Mormonit

në jetën tuaj?

Përgjigjja juaj duhet të përfshijë:

• Qëllimet kryesore të Librit të
Mormonit dhe rolin e tij në
vendosjen e së vërtetës.

• Bekimet e premtuara për ata të
cilët e studiojnë Librin e Mormonit.

• Arsyen përse është e rëndësishme ta kuptojmë origjinën hyjnore të Librit të
Mormonit.

• Bekimet që keni parë, ndier ose përjetuar nëpërmjet studimit tuaj të Librit të
Mormonit gjatë këtij kursi.

• Mënyrën se si studimi dhe zbatimi i Librit të Mormonit nga ana juaj do të
përmirësohen, bazuar në përvojën tuaj në këtë kurs.

2. Sipas Librit të Mormonit, si e ka bërë të mundur Krishti që ju të ekzaltoheni?

Përgjigjja juaj duhet të përfshijë:

• Një shpjegim të doktrinës së Krishtit dhe bekimet e premtuara ndaj atyre që
jetojnë sipas mësimeve të saj.

• Mënyrën se si Krishti i mposhti pengesat shpirtërore dhe fizike për secilin
nga ne.

• Mënyrën se si vlerësimi dhe zotimi juaj ndaj Jezu Krishtit është rritur gjatë
këtij kursi.

• Atë që ju bëni për të treguar se e pranoni Jezu Krishtin si Zotin dhe
Shpëtimtarin tuaj.

3. Cilat të vërteta nga Libri i Mormonit kanë ndikuar te ju?

Ju mund të shtjelloni më tej idetë nga përgjigjet tuaja të mëparshme ose t’i
lidhni ato, apo të shkruani rreth një teme të re.

• Renditni tri deri në pesë parime ose doktrina nga Libri i Mormonit që keni
mësuar ose që janë bërë më domethënëse për ju për shkak të pjesëmarrjes
tuaj në këtë kurs.
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• Nga lista juaj, zgjidhni një parim ose doktrinë dhe shpjegojeni atë
thellësisht, duke përdorur shembuj nga shkrimet e shenja dhe fjalët e
profetëve.

• Tregojeni arsyen përse ky parim ose kjo doktrinë është e rëndësishme për ju
dhe si do të veproni sipas tij ose saj.

• Shkruani dëshminë tuaj për atë që keni mësuar nëpërmjet studimit tuaj të
Librit të Mormonit gjatë këtij kursi.

Pikat Kyçe të Doktrinës
Informacioni i mëposhtëm është hartuar duke përdorur pikat kyçe në mësimet e
këtij kursi. Numrat në kllapa që vijnë pas citimeve, tregojnë numrin e mësimit te
Manuali i Mësuesit – Mësimet dhe Doktrina e Librit të Mormonit (2015), ku mund të
gjendet thënia. Krahasojeni përgjigjen tuaj me informacionin më poshtë. Nëse ka
një pikë kyçe të doktrinës nga ky rishikim që ju nuk e përfshitë në përgjigjen tuaj,
merreni parasysh korrigjimin e përgjigjes suaj përpara dorëzimit. Nuk duhet ta
kopjoni këtë informacion fjalë për fjalë në përgjigjen tuaj; thjesht sigurohuni që i
kuptoni këto doktrina dhe kumtojeni atë kuptueshmëri. Për shkak se pyetja 3
kërkon një përgjigje më vetjake, nuk ka pika kyçe për atë pyetje.

1. Cili është roli i Librit të Mormonit në jetën tuaj?

Qëllimet kryesore të Librit të Mormonit dhe roli i tij në vendosjen e së vërtetës:

• “Perëndia e nxori në dritë Librin e Mormonit në ditët e fundit për t’i bindur
të gjithë njerëzit që Jezusi është Krishti” (1).

• “Libri i Mormonit përmban plotësinë e ungjillit të Jezu Krishtit” (6).

• “Bibla dhe Libri i Mormonit së bashku japin dëshmi për Jezu Krishtin” (7).

Bekimet e premtuara për ata të cilët e studiojnë Librin e Mormonit:

• “Mësimet në Librin e Mormonit janë të një vlere të madhe për ne sot, sepse
shkruesit ishin të vetëdijshëm për problemet me të cilat do të përballeshim
ne” (6).

• “Kur e studiojmë Librin e Mormonit dhe i zbatojmë mësimet e tij, ne
forcohemi kundër djallit dhe mësimeve e koncepteve të rreme të kohës
sonë” (11).

2. Sipas Librit të Mormonit, si e ka bërë të mundur Krishti që ju të ekzaltoheni?

Një shpjegim i doktrinës së Krishtit dhe bekimet e premtuara ndaj atyre që
jetojnë sipas mësimeve të saj:

• “Kur vijmë te Krishti dhe i zbatojmë urdhërimet, ne do të bëhemi më shumë
si Ai dhe si Ati ynë në Qiell dhe do të shpëtohemi” (3).

• “Kur jetojmë sipas doktrinës së Krishtit, ne mund t’i përdorim bekimet e
Shlyerjes dhe të marrim jetë të përjetshme” (8).

• “Për të marrë bekimet e mëshirshme të faljes, ne duhet të ushtrojmë besim
në Jezu Krisht deri në pendim” (16).

Mënyra se si Krishti i mposhti pengesat shpirtërore dhe fizike për secilin nga ne:

MËSIMET DHE DOKTRINA E  L IBRIT  TË  MORMONIT
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• “Nëpërmjet Shlyerjes së Tij, Jezu Krishti i mposhti pasojat e vdekjes fizike
dhe shpirtërore” (5).

• “Shpëtimtari mori mbi Vete dhembjet, sëmundjet dhe dobësitë tona në
mënyrë që Ai të mund të na ndihmonte teksa përballeshim me sfidat e
vdekshmërisë” (5).

• “Ngaqë Jezu Krishti i ka këputur lidhjet e vdekjes, secili prej nesh do të
ringjallet dhe do të marrë një trup të pavdekshëm” (18).

MËSIMET DHE DOKTRINA E  L IBRIT  TË  MORMONIT
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Pyetjet e Kurseve të
Përgjithshme me Zgjedhje
Udhëzime për Mësuesin
Kjo pjesë “Ngrijeni Përvojën e të
Mësuarit”, mund të përdoret në çdo
kurs të institutit që nuk është pjesë e
kursit Themeltar. Ajo përbëhet nga
pyetje që janë një shoqërues i
rëndësishëm i pjesëve të caktuara për
lexim dhe i pjesëmarrjes në klasë. Kur i
ftoni dhe i ndihmoni studentët që t’i
studiojnë, t’i vënë në zbatim, t’i
shkruajnë dhe t’i shpërndajnë parimet dhe doktrinën, mund t’i ndihmoni ata të
forcojnë dëshmitë e tyre dhe ta thellojnë kthimin e tyre në besim.

Sipas orientimit tuaj, studentët u përgjigjen tri prej shtatë pyetjeve që gjenden te
fleta udhëzime për studentin. Përgjigjet e studentëve duhet të vijnë kryesisht nga
ajo që ata kanë studiuar dhe vënë në zbatim gjatë kursit. Ndërkohë që disa nga
hollësitë në administrimin e pjesës “Ngrijeni Përvojën e të Mësuarit” mund të
kërkojnë përshtatje në varësi të klasës ose studentëve të veçantë, hapat vijues do
t’ju ndihmojnë juve dhe studentët tuaj të keni një përvojë të suksesshme:

1. Përgatituni: Përpara se të fillojë kursi, rishikojini pyetjet dhe bëni një plan për
administrimin e pjesës “Ngrijeni Përvojën e të Mësuarit”. Përgatitja juaj mund të
përfshijë mënyra për t’ia paraqitur pyetjet klasës dhe për të shpjeguar
pritshmëritë lidhur me pjesën “Ngrijeni Përvojën e të Mësuarit”, si datat për
rishikimin dhe dorëzimin e përgjigjeve të studentëve, sa të gjata priten të jenë
përgjigjet dhe formati për përgjigjet. Rekomandohet që ju ta rishikoni secilën
nga tri përgjigjet e studentëve në tri data të ndryshme, sipas zgjedhjes suaj,
gjatë gjithë kursit.

2. Vendosni pritshmëri të qarta: Në fillim të kursit, jepini secilit student një kopje të
pyetjeve që gjenden te fleta udhëzime për studentin. Kjo do të lejojë kohë të
mjaftueshme që studentët t’i studiojnë, t’i vënë në zbatim dhe t’i shkruajnë
përgjigjet e tyre për pyetjet gjatë gjithë semestrit. Ndihmojini ata ta kuptojnë
qëllimin e pjesës “Ngrijeni Përvojën e të Mësuarit”. Komunikojini qartazi
pritshmëritë tuaja për përgjigjet e tyre, përfshirë datat për rishikimin dhe
dorëzimin e tyre.

3. Ndiqeni ecurinë: Gjatë gjithë kursit, vazhdimisht nxitini dhe ndihmojini të gjithë
studentët ndërsa punojnë për të plotësuar pyetjet e pjesës “Ngrijeni Përvojën e
të Mësuarit”. Gjeni mënyra për t’i lidhur pyetjet me programin mësimor ose për
t’i përfshirë ato në veprimtaritë e klasës. Ju mund t’i vini studentët të punojnë
për përgjigjet e tyre në klasë, jashtë klasës, ose në të dy mënyrat.

4. Rishikojini dhe korrigjojini: Për ditët që keni planifikuar një rishikim, ftojini
studentët dhe u kujtoni atyre që t’i sjellin në klasë përgjigjet vetjake për pyetjen/
t e caktuar/a. Ftojini ata që, gjatë përgjigjeve të tyre, të shpjegojnë, tregojnë dhe
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dëshmojnë për atë që kanë mësuar dhe kanë vënë në zbatim nga kursi.
Studentët mund të përfitojnë duke e rishikuar punën e njëri-tjetrit në dyshe ose
grupe të vogla. Ju mund t’i ftoni studentët të korrigjojnë përgjigjet e tyre sipas
nevojës përpara se ata t’i dorëzojnë ato.

5. Dorëzojini: Studentët e përfundojnë pjesën “Ngrijeni Përvojën e të Mësuarit”
duke i dorëzuar përgjigjet për të tria pyetjet sipas pritshmërive tuaja. Ndërkohë
që përshtypja juaj për përgjigjet e studentëve mirëpritet, ajo nuk është e detyrueshme.
Regjistrojeni informacionin në Librin e Notave WISE [Regjistrimi Mbarëbotëror
në Seminar dhe Institut] për ata studentë që i dorëzojnë përgjigjet e tyre.

Shënim: Sigurohuni që ata studentë të cilët janë me nevoja të veçanta, me aftësi të
kufizuara ose me gjendje të lidhura me shëndetin, të kenë përshtatjet që u
nevojiten për të marrë pjesë në këtë vlerësim në mënyrë të barabartë me
moshatarët e tyre. Disa përshtatje mund të përfshijnë sigurimin e varianteve me
germa të mëdha ose varianteve zanore të materialeve, lejimin e studentëve për t’i
plotësuar përgjigjet me ndihmën e të tjerëve, dhënien e lejes për t’i paraqitur
përgjigjet me gojë në vend të përgjigjeve me shkrim ose lejimin e tyre për t’ia
diktuar përgjigjet e veta një shkruesi apo aparati regjistrimi. Shkoni te lds.org/
topics/disability për të gjetur informacion të përgjithshëm mbi ndihmën ndaj
individëve me aftësi të kufizuara.

Udhëzime për Studentin
Pjesa “Ngrijeni Përvojën e të Mësuarit” përbëhet nga pyetje që janë një shoqërues i
rëndësishëm i pjesëmarrjes suaj në klasë dhe studimit të pjesëve të caktuara për
lexim. Puna për përgjigjet ndaj këtyre pyetjeve gjatë gjithë kursit, ndërsa i studioni, i
vini në zbatim, i regjistroni dhe i ndani parimet dhe doktrinën, do t’ju ndihmojë ta
forconi dëshminë tuaj dhe ta thelloni kthimin tuaj në besim tek ungjilli i Jezu
Krishtit.

Duke përdorur doktrinën, parimet dhe informacionin që keni studiuar dhe vënë në
zbatim gjatë këtij kursi, përgjigjuni TRE prej shtatë pyetjeve vijuese. (Mësuesi/ja juaj
mund të caktojë pyetje të posaçme.) Merrini parasysh sugjerimet në pjesën
“Përgjigjja” më poshtë kur formuloni përgjigjen tuaj. Jini të përgatitur që ta ndani
atë që keni studiuar dhe vënë në zbatim, duke i sjellë me vete në klasë përgjigjet
tuaja në datat e rishikimit që planifikon mësuesi/ja juaj.

Pyetjet
1. Si keni arritur ta njihni më mirë Atin tuaj në Qiell?

2. Çfarë ju ka ndihmuar që ta kuptoni më plotësisht dhe të mbështeteni te Jezu
Krishti dhe Shlyerja e Tij?

3. Si është rritur dëshmia juaj për Rivendosjen e ungjillit?

4. Çfarë ju ka ndihmuar që të kualifikoheni më plotësisht për bekimet e tempullit?

5. Cilat të vërteta nga ky kurs e kanë bekuar jetën tuaj?

6. Si e keni forcuar dëshminë tuaj për __________? (Mësuesi/ja do të japë parimin
ose doktrinën për këtë pyetje.)

PYETJET E  KURSEVE TË PËRGJITHSHME ME ZGJEDHJE
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7. Si është përmirësuar jeta juaj për shkak se e keni thelluar kuptueshmërinë tuaj
për __________? (Zgjidhni NJË nga temat doktrinore 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

Përgjigjja
Merreni parasysh të përfshini sa vijon në secilën përgjigje:

• Përcaktoni një doktrinë që është bërë më kuptimplote për ju ndërsa keni marrë
pjesë në këtë kurs.

• Shpjegojeni doktrinën duke përdorur vetë fjalët tuaja, fragmentet nga shkrimet e
shenjta ose fjalët e profetëve të gjallë.

• Tregoni një përvojë në të cilën kohët e fundit e keni ndier në jetën tuaj fuqinë e
doktrinës.

• Tregoni se si përvoja juaj e ka thelluar kthimin tuaj në besim tek ungjilli i
Krishtit.

Shënim: Nëse jeni person me nevoja të veçanta, me aftësi të kufizuara ose me një
gjendje të lidhur me shëndetin, flisni me mësuesin/en tuaj në mënyrë që ai ose ajo
të mund të bëjë përshtatjet që t’ju ndihmojnë ta përfundoni këtë përvojë.

PYETJET E  KURSEVE TË PËRGJITHSHME ME ZGJEDHJE
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Ditari i Studimit të Kursit
Mbani një ditar të studimit të kursit në
të cilin i shkruani rregullisht ato që keni
mësuar, si i keni vënë ato në zbatim dhe
se si ato e kanë rritur besimin tuaj në
Jezu Krisht. Kjo do t’ju lejojë të
reflektoni për bekimet e shumta që keni
marrë nga Perëndia dhe t’i dalloni ato.
Ditari mund të jetë edhe një burim
frymëzimi dhe force. Afër fundit të
kursit ju do t’i raportoni mësuesit tuaj
që mbajtët rregullisht një ditar të studimit të kursit dhe se si përvoja juaj e forcoi
besimin tuaj në Jezu Krisht.

Plaku Riçard G. Skot (1928–2015), i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve,
dha mësim:

“Mbajini shënim në një vend të sigurt gjërat e rëndësishme që mësoni nga
Shpirti. Ju do të zbuloni se, ndërsa shkruani përshtypje të çmueshme, shpesh do
të vijnë më shumë të tilla. Gjithashtu, njohurinë që fitoni, do ta keni në
dispozicion gjatë gjithë jetës suaj” (Richard G. Scott, “To Acquire Knowledge and
the Strength to Use It Wisely”, Ensign, qershor 2002, f. 32).

Presidenti Henri B. Ajring, i Presidencës së Parë, foli gjithashtu për rëndësinë e
mbajtjes shënim të mbresave shpirtërore:

“U ktheva në shtëpi vonë nga një detyrë e Kishës. …

… Sapo shkova tek dera, dëgjova në mendjen time … ‘Nuk po t’i jap këto
përvoja për veten tënde. Shkruaji ato.’

… Dhe ndërsa e bëra atë, e kuptova mesazhin që pata dëgjuar në mendjen time.
Duhet të shkruaja që fëmijët e mi të lexonin, një ditë në të ardhmen, se si e kisha
parë dorën e Perëndisë ta bekonte familjen tonë. …

Shkrova pak rreshta përditë për vite me radhë. … Përpara se të shkruaja, mendohesha për këtë
pyetje: ‘A e kam parë dorën e Perëndisë të afrohet për të na prekur ne apo fëmijët ose familjen
tonë sot?’ Ndërsa vazhdova ta bëj atë, diçka filloi të ndodhë. …

Më shumë sesa mirënjohje filloi të rritej në zemrën time. Dëshmia u rrit. U bëra gjithmonë e më
shumë i sigurt se Ati ynë Qiellor i dëgjon dhe u përgjigjet lutjeve tona. Ndjeva më shumë
mirënjohje për butësinë dhe pastrimin që erdhi për shkak të Shlyerjes së Shpëtimtarit Jezu Krishti.
Dhe unë u rrita më shumë në vetëbesim se Fryma e Shenjtë mund t’i sjellë të gjitha gjërat në
kujtesën tonë – madje gjëra të cilat nuk i vumë re ose nuk u dhamë rëndësi kur ato ndodhën”
(Henri B. Ajring, “O, Kujtoni, Kujtoni”, Ensign ose Liahona, nëntor 2007, f. 66–67).

Për më shumë informacion, shihni edhe 1 Nefi 1:1–3; 6:3–6; Alma 37:8–9; 3 Nefi
23:6–13; Moisiu 6:5, 45–46.
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Bërja e Përshtatjeve për
Studentët me Aftësi të
Kufizuara
Qëllimi i përshtatjeve të pjesëve
“Ngrijeni Përvojën e të Mësuarit”
(NPM), është që t’u krijojë mundësinë
studentëve me nevoja të veçanta, me
aftësi të kufizuara ose me gjendje të
lidhur me shëndetin, të marrin pjesë në
NPM-të 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:

• Përcaktojini studentët që mund të kenë nevoja të veçanta ose aftësi të kufizuara.
Flisni me çdo student në mënyrë private për të përcaktuar nevojën/at e veçantë/
a të tij ose të saj. Dëgjoni me vëmendje dhe tregohuni pozitivë.

• Punoni me prindërit dhe udhëheqësit e Kishës për të krijuar një plan që i/u
përshtatet siç duhet nevojës/ave së veçantë/a të studentit. Ndërsa dërgimi i
NPM-së në shtëpi të studentit është një mundësi, jini të vetëdijshëm për barrën
e mundshme mbi prindërit. Bëni më të mirën që të përcaktoni mundësinë më të
efektshme për studentët dhe prindërit.

• Vërini përshtatjet në zbatim. Përshtatjet individuale duhet të mbeten
konfidenciale. Është e pamundur që t’i renditim të gjitha përshtatjet e
mundshme; megjithatë, të mëposhtmit janë shembuj të përshtatjeve të
mundshme:

• Paraqitja: Jepini studentit një variant zanor të NPM-së, paraqitini udhëzimet
dhe NPM-në gojarisht ose jepini studentit një variant me germa të mëdha
të NPM-së.

• Përgjigjja: Lëreni studentin që t’i japë me zë përgjigjet e NPM-ve të tij apo të
saj ose krijoni mundësi që përgjigjet t’i diktohen një shkruesi apo aparati
regjistrimi.

• Shmangeni bërjen e përshtatjeve që i ndryshojnë ose i ulin pritshmëritë e të
mësuarit të studentit.

• Kini dashuri si të Krishtit për secilin student dhe ndiqini nxitjet e Shpirtit ndërsa
bëni përshtatjet për të plotësuar nevojat e studentëve.

• Vizitojeni faqen lds.org/topics/disability për më tepër informacion të
përgjithshëm mbi ndihmën ndaj individëve me aftësi të kufizuara.
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