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Unë Jam Fëmijë i Perëndisë
“Të gjitha qeniet njerëzore – meshkuj dhe femra – janë krijuar sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë.  

Secili është një bir ose bijë shpirtërore e dashur e prindërve qiellorë” (“Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës”).
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Udhëzime për Kohën e Përbashkët 
dhe Paraqitjen e Fëmijëve në 
Mbledhjen e Sakramentit
Të Dashura Presidenca të Fillores dhe Udhëheqëse të Muzikës,
Këtë vit ne do të kemi bekimin dhe mundësinë e shenjtë për të ndihmuar çdo fëmijë në Fillore 
që të arrijë të dijë se ai apo ajo është një fëmijë e Perëndisë. Ne shpresojmë se fëmijët do ta 
mësojnë këtë të vërtetë të rëndësishme ndërsa e ndiejnë dashurinë e Atit tonë Qiellor për ta. 
Ndërsa i jepni mësim me lutje doktrinat në këto mësime për kohën e përbashkët, ju mund t’i 
ndihmoni fëmijët të kuptojnë identitetin, qëllimin dhe potencialin e tyre hyjnor. Ju mund t’i 
ndihmoni ata që ta rrisin besimin e tyre në Jezu Krisht dhe dëshminë e tyre për planin e Atit 
tonë Qiellor për ta. Dhe ju mund t’u jepni atyre shpresë për të ardhmen e tyre dhe ta forconi 
dëshirën e tyre për të qëndruar në shtegun e kthimit për tek Ati ynë Qiellor.

Kërkoni ndihmën e Shpirtit ndërsa përgatiteni, jepni mësim dhe dëshmoni rreth këtyre të vër-
tetave. Nëpërmjet përpjekjeve tuaja të përkushtuara familjet do të bekohen. Ne ju duam dhe ju 
shprehim mirënjohjen tonë për shërbimin e përkushtuar që po jepni, për t’i forcuar dhe për t’i 
mbrojtur fëmijët tanë të çmuar.

Presidenca e Përgjithshme e Fillores

Udhëzime për Kohën e Përbashkët

Mësimdhënia e Ungjillit
Përdoreni këtë broshurë kur përgatiteni për të 
zhvilluar çdo javë një mësim 15-minutësh gjatë 
kohës së përbashkët. Ju mund t’i plotësoni mësi-
met javore me materiale të tjera të miratuara nga 
Kisha, siç është Liahona. Udhëzimet që vijojnë, 
do t’ ju ndihmojnë që t’i programoni e t’i zhvilloni 
mësimet.

Duajini Ata të Cilëve u Jepni Mësim. Tregojeni 
dashurinë tuaj për fëmijët duke ua mësuar emrat 
dhe duke qenë të vetëdijshme për interesat, tale-
ntet dhe nevojat e tyre.

Mësojuani Doktrinën nëpërmjet Shpirtit.  
Kur  përgatisni mësimet, 
lutuni për udhëheqje 
dhe përpiquni të forconi 
dëshminë tuaj për parimet 
që do t’u mësoni. Kjo gjë do 
t’ ju ndihmojë për mësim-
dhënien nëpërmjet Shpirtit.
Stimuloni Nxënien e  Mësimit. 
Kjo broshurë është hartuar 
që t’ ju ndihmojë të dini 
jo vetëm se çfarë të jepni 
mësim, por dhe si ta jepni e 
të stimuloni nxënien e mësimit. Doktrinën do t’ua 
mësoni më me efektshmëri, kur në çdo mësim 
bëni tri gjërat që vijojnë:
 1. Dalloni doktrinën. Paraqitni qartë doktrinën që 

do të mësojnë fëmijët. Mbani parasysh mënyra 

për ta bërë këtë me fjalë dhe sende ilustruese. 
(Për disa shembuj, shihni mësimet për javën 
e katërt të shkurtit dhe për javën e tretë të 
 korrikut.)

 2. Nxitni të kuptuarit. Sigurohuni që fëmijët të 
fitojnë një kuptim më të thellë të doktrinës 
me anë të metodave të larmishme mësimore 
që i tër heqin ata për të mësuar, si këndimi 
i këngëve, interpretimi i roleve dhe leximi i 
shkrimeve të shenjta.

 3. Nxitni zbatimin. Jepuni fëmijëve mundësi që ta 
zbatojnë doktrinën në jetën e tyre. Mbani pa-
rasysh si mund t’i shprehin ata ndjenjat apo të 

vendosin një qëllim lidhur 
me doktrinën.

Kjo broshurë siguron 
mësime të plota për disa 
nga javët e këtij viti. Për-
mban ide, por jo mësime 
të plota, për javët e tjera. 
Plotësojini ato me disa ide 
tuajat. Mund të merrni 
ide nëpërmjet leximit të 
mësimeve të tjera të kësaj 
broshure. Kur ka të diela 

të pesta, përdoreni atë kohë për të rishikuar më-
simet e mëparshme. Shpirti mund t’ ju udhëheqë 
ndërsa programoni dhe përgatisni veprimtari për 
mësimet.

Çdo javë, planifikoni mënyra 
1) për të dalluar doktrinën, 
2) për t’i ndihmuar fëmijët 
ta kuptojnë dhe 3) për t’i 
ndihmuar ata që ta zba-
tojnë atë në jetën e tyre.

Të disponueshme në 
internet: Informacioni, 
sendet ilustruese dhe 
burimet e për mendura 
në këtë broshurë janë 
të disponueshme në 
internet në seksionin 
Serving in the Church 
[Shërbimi në  Kishë] 
në adresën LDS.org.
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Përgatitja: Lutuni për 
udhëheqje dhe kërkoni 
ndikimin e Shpirtit ndërsa 
përgatisni programet 
tuaja të kohës së për
bashkët. Kur ju për
gatiteni dhe zhvilloni 
mësime së bashku me 
Shpirtin, Ai do ta pohojë 
vërtetësinë e mësimeve 
që jepni. (Shih TNGC 
[MSKTHM], f. 13.)

Burime të Përdorura në Këtë 
Broshurë

Shkurtesat e mëposhtme përdoren në të gjithë 
broshurën:

CS/HKF   Children’s Songbook [Këngë të Fëmijëve]/
Himne dhe Këngë të Fëmijëve

LFAU   Libri i Figurave Artistike të Ungjillit

TNGC   Teaching, No Greater Call [Mësimdhënia, 
S’Ka Thirrje më të Madhe]

Shumë mësime kanë sugjerime për  përdorimin e 
figurave. Figurat mund t’i gjeni te Libri i  Figurave 
Artistike të Ungjillit, paketat me figura nga  manualet 
e Fillores si dhe te revistat e Kishës dhe në internet 
tek adresa images .lds .org.

Programi mësimor për vitin 2013 

Programi Mësimor i Përgjithshëm
Çerdhja: Vini Re të Vegjlit Tuaj; Rrezet e Diellit: 
Fillorja 1; ZTD 4–7: Fillorja 3; Guximtarët 8–11: 
Fillorja 5

Programi Mësimor Bazë
Rrezet e Diellit: Fillorja 1; ZTD 4–7: Fillorja 3; 
Guximtarët 8–11: Fillorja 7

Punoni bashkë me udhëheqësen e muzikës kur 
përgatisni mësimet. Këndimi i këngëve do të 
ndihmojë që të përforcohen doktrinat që po jepni 
mësim. Hera-herës mund të ftoni mësuese dhe 
klasat e tyre që t’ ju ndihmojnë në pjesët e mësim-
dhënies së ungjillit.

Disa mësime sugjerojnë që në Fillore të ftohen për 
të marrë pjesë folës të tjerë. Ju duhet të merrni mi-
ratimin e peshkopit ose të presidentit të degës suaj, 
para se t’i ftoni këta persona për të marrë pjesë.

Mësimet janë të shoqëruara me disa njohuri 
mësimore që do t’ ju ndihmojnë ta përmirësoni af-
tësinë tuaj të mësimdhënies. Mësimet përmbajnë 
edhe figura, të cilat do t’ ju ndihmojnë të shihni 
si duket një veprimtari konkretisht. Ndonëse 
zhvillimi i aftësive mësimdhënëse është i rëndë-
sishëm, përgatitja juaj shpirtërore dhe dëshmia 
vetjake janë ato që e ftojnë Shpirtin për t’i pohuar 
këto doktrina në zemrën e fëmijëve.

Koha e Këndimit
Muzika në Fillore duhet të krijojë një atmosferë 
nderimi, të mësojë ungjillin dhe të ndihmojë që 
fëmijët të ndiejnë ndikimin e Frymës së Shenjtë 
dhe gëzimin që vjen nëpërmjet këndimit. Një ha-
pësirë 20-minutëshe e kohës së përbashkët, duhet 
t’i kushtohet këndimit dhe mësimit të pjesëve 
muzikore. Kjo do t’ ju sigurojë kohë të mjaftue-
shme për t’u mësuar fëmijëve këngë të reja dhe 
për t’i ndihmuar ata që t’u pëlqejë këndimi.

Kjo broshurë përfshin një këngë të re që fëmijët 
ta mësojnë këtë vit (shih faqen 28). Ajo përfshin 
edhe një pjesë të titulluar “Si Përdoret Muzika në 
Fillore” (shih faqet 26–27) dhe ide shtesë për t’ua 
mësuar këngët fëmijëve (shih faqet 3, 11, 17).

Udhëzime për Paraqitjen në Mbledhjen e Sakramentit

Nën drejtimin e peshkopit ose të presidentit të 
degës, paraqitja e fëmijëve në mbledhjen e sakra-
mentit zakonisht bëhet gjatë tremujorit të katërt të 
vitit. Takohuni me këshilltarin në peshkopatë ose 
presidencën e degës që mbikëqyr Filloren në fillim 
të vitit, për të diskutuar për planet paraprake. 
Merrni miratimin e tij kur t’i keni përfunduar 
planet.

Planifikoni që fëmijët ta paraqesin programin 
bazuar në temat mujore të kohës së përbashkët. 
Gjatë gjithë vitit, mbani shënime mbi bisedat dhe 
përvojat vetjake të fëmijëve, për një përdorim të 
mundshëm gjatë paraqitjes. Kur të planifikoni që 
fëmijët të shfaqin se ç’kanë mësuar për temën e 
këtij viti, mendoni mënyra me të cilat ata mund ta 
ndihmojnë bashkësinë e pranishme të përqendro-
het mbi doktrinat e ungjillit që ata po u mësojnë. 
Një pjesëtar i peshkopatës mundet ta përfundojë 
mbledhjen me disa komente të shkurtra.

Ndërsa përgatisni programin, kujtoni udhëzimet e 
mëposhtme:

•	Provat	nuk	duhet	t’u	marrin	më	kot	kohën	
klasave ose familjeve.

•	Sendet	ilustruese,	veshjet	teatrale	dhe	para-
qitjet audio-vizive nuk janë të përshtatshme 
për mbledhjen e sakramentit.

Burimet: Ju mund të 
gjeni burime mësimore 
shtesë, si fletë për ngjy
rosje, histori dhe ve
primtari te revista Friend 
[Miku], Liahona, manuali 
i çerdhes dhe Libri i Figu-
rave Artistike të Ungjillit. 
Përdorini këto burime për 
plotësimin e mësimeve 
tuaja. Kërkoni gjithashtu 
një listë burimesh mbi 
tema të veçanta të ungjillit 
nga Friend [Miku] tek 
adresa friend .lds .org. Këto 
burime mund të shtypen 
dhe të përdoren kur u 
jepni mësim fëmijëve.
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Janar Unë Jam Fëmijë i Perëndisë 
dhe Ai Ka një Plan për Mua
“Vetë Fryma i dëshmon frymës sonë se ne jemi bij të Perëndisë” (Romakëve 8:16).
Plotësojini idetë që jepen këtu me disa nga tuajat. Çdo javë, planifikoni mënyra 1) për të dalluar 
doktrinën, 2) për t’i ndihmuar fëmijët ta kuptojnë dhe 3) për t’i ndihmuar ata që ta zbatojnë atë 
në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i 
ndihmoj ata të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Perëndia është Ati im Qiellor. Ai më njeh dhe më do.

Dalloni doktrinën (duke luajtur lojën e gjetjes): 
Thuajuni fëmijëve se ju po mendoni për dikë që na 
do, që e njeh çdonjërin prej nesh, që na ndihmon 
dhe që jeton shumë larg. Kërkojuni atyre të gjejnë 
se për kë po mendoni (Atin Qiellor). Diskutoni për 
marrëdhënien tonë me Atin Qiellor. Ftojini fëmijët 
që të përsërisin së bashku fjalitë: “Perëndia është 
Ati im Qiellor. Ai më njeh dhe më do.”

Nxitni të kuptuarit (duke lexuar shkrimet e 
shenjta): Ndajini fëmijët në grupe. Vëreni çdo 
grup të lexojë Enosi 1:5, Moisiu 1:6 e Joseph Smith 
– Historia 1:17 dhe diskutoni për mënyrën se si i 
drejtohet Zoti secilit profet. Pyetini fëmijët: “Nëse 
Ati Qiellor do t’ ju vizitonte, si do t’ ju thërriste Ai?” 

Jepni dëshmi se Perëndia e njeh gjithësecilin prej 
nesh me emër.

Nxitni zbatimin (duke kënduar këngë): Vërini 
fëmijët të qëndrojnë në një rreth dhe të kalojnë 
dorë më dorë sende të ndryshme që përfaqësojnë 
dashurinë e Perëndisë për fëmijët e Tij ndërsa 
këndojnë këngën “Fëmi i Per’ndis’ Jam” (HKF, 
f. 58) ose “E Di se Rron Ati Im” (HKF, f. 59). 
 Sendet mund të përfshijnë një figurë të sakrame-
ntit, një pjesë fruti ose një fotografi të një familjeje. 
Ndalojeni këndimin rastësisht dhe vërini fëmijët 
që kanë një send në dorë që të tregojnë një mënyrë 
se si ata e dinë që Perëndia i do. Përsëriteni sa ta 
lejojë koha.

Javët 2 dhe 3: Plani i Atit Qiellor është një plan lumturie.

Dalloni doktrinën: 
Shkruani në një 
copë letre “Plani i 
Atit Qiellor është 
një plan lumturie”. 
Vendoseni letrën në 
një enë dhe mbë-
shtilleni që të duket 
si dhuratë. Mbajeni 
lart dhuratën dhe 
tregojuni fëmijëve 

se brenda ka diçka që do t’u sjellë lumturi. Lërini 
të hamendësojnë se çfarë mund të jetë. Më pas, ha-
peni dhuratën dhe vëreni një fëmijë që t’ia lexojë 
fjalinë klasës. Shpjegoni se Ati Qiellor ka një plan 
në mënyrë që ne të mund të jemi të lumtur dhe të 
jetojmë me Të përsëri.

Nxitni të kuptuarit (duke kënduar një këngë dhe 
duke iu përgjigjur pyetjeve): Jepini secilës klasë një 
shirit të shkruar me një nga pyetjet vijuese në të:

Çfarë ka jeta ime dhe ku filloi ajo?
Cila qe zgjedhja ime dhe çfarë duhet të kërkoj?
Çfarë duhet të ndjek dhe pas cilës gjë duhet të 
kapem fort?
Si do të ndihem nëse e ndjek planin e Perëndisë?

Këndoni dy strofat e para të këngës “I Will Follow 
God’s Plan” [“Unë do të Ndjek Planin e Perëndisë”] 
(CS, f. 164–165) dhe diskutoni për përgjigjen e 
pyetjes së parë. Përsëriteni me vazhdimin e këngës 
edhe pyetjet e tjera.

Nxitni të kuptuarit (duke përfunduar një fo
rmulim): Vendosni figura që përfaqësojnë jetën 

Jeta paratokësore Jeta në tokë Jeta pas vdekjes

Veprimtaria Vjetore: 
Tregoni shkurtimisht një 
mënyrë se si e keni kuptuar 
që Perëndia ju do. Vendosni 
një send të vogël (të tillë 
si një topth pambuku, një 
kokërr fasuleje apo një 
guralec) brenda një kava
nozi ose ene të dukshme. 
Përgjatë vitit, lejojini 
fëmijët që të tregojnë më

nyra se si e kanë kuptuar 
se Perëndia i njeh dhe 
i do ata. Sa herë që një 
fëmijë tregon diçka, 
lejojeni atë të shtojë një 
send tjetër në kavanoz. 
Drejtojuni vazhdimisht 
kavanozit, duke vënë në 
dukje se në sa mënyra 
e tregon Ati Qiellor 
dashurinë e Tij për ne.

Kënga: “Fëmi i 
Per’ndis’ Jam”
(HKF, f. 58)

Plani i A
tit Q

iellor është 

një plan lumturie

Përshtatni veprimta-
ritë që të përshtaten me 
madhësinë e Fillores suaj. 
Ndarja në grupe e një klase 
të madhe Filloreje për të 
lexuar shkrimet e shenjta 
u jep fëmijëve më shumë 
mundësi për të marrë pjesë. 
Ju mund të mos keni nevojë 
ta ndani një klasë të vogël 
Filloreje në grupe për t’i 
përfshirë të gjithë fëmijët.
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paratokësore, jetën në tokë dhe jetën pas vdekjes 
në tri zona të ndryshme të klasës. Vizatoni një fy-
tyrë të lumtur në një copë letre. Thuajuni fëmijëve 
se duhet të thonë “të lumtur” sa herë që ju e ngrini 
lart letrën me fytyrën e lumtur. Qëndroni pranë 
figurës së jetës paratokësore dhe përshkruani 
Kë shillin në Qiell. Kurdoherë që të jetë e mundur, 
lërini fëmijët t’i përfundojnë formulimet tuaja 
me fjalën “të lumtur” kur ju e ngrini lart letrën 
me fytyrën e lumtur. Për shembull: “Ati Qiellor 
dëshironte që ne të ishim të lumtur. Ai na tregoi 
për planin e Tij që të na dërgonte në tokë e të 
merrnim një trup. Ai tha se ne mund të ishim të 
lumtur nëse do u bindeshim urdhërimeve të Tij. Ai 
e dinte se neve do të na duhej një Shpëtimtar që të 
na ndihmonte të ishim të lumtur, sepse asnjëri prej 
nesh nuk është i përkryer. Kur dëgjuam për planin 
e Atit Qiellor ne qemë kaq të lumtur sa thirrëm me 

të madhe nga gëzimi!” Vazhdojeni këtë veprimtari 
ndërsa lëvizni në zonat e tjera dhe përshkruani 
planin e lumturisë: “Ju erdhët në familjen tuaj 
dhe ata qenë aq të lumtur kur lindët ju.” “Ne jemi 
të lumtur kur bëjmë zgjedhje të drejta.” “Ne do 
të jemi të lumtur të jemi në mbretërinë çelestiale 
me familjet tona dhe Atin Qiellor e Jezu Krishtin 
përgjithmonë.” Shtoni hollësi për planin si të jetë 
e përshtatshme për moshat dhe kuptueshmërinë e 
fëmijëve.

Nxitni zbatimin (duke vizatuar figura): Jepini 
çdo fëmije një copë letre me një fytyrë të lumtur 
dhe me fjalët “Plani i Atit Qiellor është një plan lu-
mturie” në të. Ftojini ata të vizatojnë një figurë të 
diçkaje nga plani i Atit Qiellor që i bën ata të lum-
tur. Dëshmoni se plani i Atit është për lumturinë 
tonë të përjetshme.

Java 4: Unë kam lirinë e zgjedhjes dhe jam përgjegjës për zgjedhjet e mia.

Dalloni doktrinën: Përgatitni dy shirita të 
shkruar, një ku lexohet “Unë kam lirinë e zgjedh-
jes” dhe një ku lexohet “Unë jam përgjegjës për 
zgjedhjet e mia”. Ndajini fëmijët në dy grupe. 
Kërkojuni dy fëmijëve të dalin para klasës. Kë-
rkojini njërit prej tyre të ngrejë shiritin e parë të 
shkruar dhe bëjeni një nga grupet që të ngrihet në 
këmbë dhe të thotë: “Unë kam lirinë e zgjedhjes”. 
Kërkojini fëmijës tjetër të ngrejë shiritin e dytë të 
shkruar dhe bëjeni grupin tjetër të ngrihet në kë-
mbë e të thotë: “Unë jam përgjegjës për zgjedhjet 
e mia”. Përsëriteni disa herë, duke e lënë çdo grup 
ta thotë secilën frazë.

Nxitni të kuptuarit (duke diskutuar për pasojat): 
Pyetini fëmijët se cilat do të ishin pasojat nëse ata 
do të zgjidhnin të mos hanin, të preknin një furrë 
të nxehtë, të shkonin në Kishë ose të ishin të sjell-
shëm me të tjerët. Shpjegoni se Ati Qiellor na do 
dhe dëshiron që ne të bëjmë zgjedhje të mira dhe 
të marrim bekime prej atyre zgjedhjeve.

Nxitni zbatimin (duke luajtur një lojë): Shkruani 
në shirita letre disa zgjedhje të mira dhe disa 
zgjedh je të gabuara që një fëmijë mund të bëjë. 
Vendosini shiritat në një enë. Bëjini fëmijët të 
formojnë dy rreshta, një rresht për “zgjedhjen” 
dhe një rresht për “pasojat”. Vëreni fëmijën e parë 

të çdo rreshti 
të ecë përpara 
klasës ndërsa të 
gjithë këndojnë 
strofën e parë të 
këngës “Choose the 
Right” [“Zgjidh të 
Drejtën”] (Hymns, 
nr. 239). Vëreni 
fëmijën e rreshtit 
të “zgjedhjeve” 
të dalë përpara 
dhe të lexojë një 
zgjedhje. Vëreni 
fëmijën tjetër të 
thotë një pasojë të 
mundshme për atë 
zgjedhje. Vërini 
fëmijët e tjerë të 
drejtojnë për lart 
gishtin e madh 
të dorës nëse ajo 
është një zgjedhje 
e mirë dhe të drej-
tojnë për poshtë 
gishtin e madh të dorës nëse është një zgjedhje e 
gabuar. Vazhdoni derisa ta lejojë koha.

Ndihmë për udhëheqësen e muzikës

Kërkojuni fëmijëve të këndojnë me ju refrenin 
e këngës “Fëmi i Per’ndis’ Jam” (HKF, f. 58) dhe 
të dëgjojnë fjalët që përshkruajnë se çfarë do t’u 
pëlqente atyre që dikush të bënte për ta. Rendi-
tini përgjigjet e tyre (tregom’, drejtom’, pran’ më 
rri, ndihmom’, mëso) në tabelë. Bëni një pyetje 

për secilën fjalë. Për shembull: “Kush na tregon 
ne?” ose “Përse do të dëshironit që dikush t’ ju 
rrinte pranë?” Dëshmoni për bekimet e të pasurit 
prindër, mësues, udhëheqës, profetë, shkrime të 
shenjta dhe Frymën e Shenjtë që të na ndihmojnë 
për të gjetur udhën e kthimit për tek Ati Qiellor.

Tregoni dashuri: 
“Ndërsa tregojmë dashuri 
për ata të cilëve u japim 
mësim, ata bëhen më të 
ndjeshëm ndaj Shpirtit” 
(TNGC, f. 31). Ju mund 
ta rrisni dashurinë tuaj 
për fëmijët ndërsa luteni 
për ta, njihni interesat 
dhe shqetësimet e tyre, i 
thërrisni në emër dhe i 
dëgjoni me vëmendje.

Përfshirja aktive e të gjithë 
fëmijëve në një veprimtari 

tërheq vëmendjen e tyre 
dhe u jep atyre mundësi 

që të marrin pjesë në 
përvojën e të nxënit.
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Shkurt Toka u Krijua për Fëmijët e Atit Qiellor
“Ne do të bëjmë një tokë në të cilën këta të mund të banojnë; dhe ne do t’i provojmë me këtë, 
për të parë nëse ata do t’i bëjnë të gjitha gjërat që Zoti, Perëndia i tyre, do t’i urdhërojë” 
(Abraham 3:24–25).
Plotësojini idetë që jepen këtu me disa nga tuajat. Çdo javë, planifikoni mënyra 1) për të dalluar 
doktrinën, 2) për t’i ndihmuar fëmijët ta kuptojnë dhe 3) për t’i ndihmuar ata që ta zbatojnë atë 
në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i 
ndihmoj ata të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Jezu Krishti e krijoi tokën nën drejtimin e Atit Qiellor.

Dalloni doktrinën (duke parë figura): Paraqitni 
një figurë të tokës dhe pyetini fëmijët se kush 
e krijoi tokën. Shpjegoni se tokën e krijoi Jezu 
 Krishti nën drejtimin e Atit Qiellor. Pastaj para-
qitni një figurë të Jezu Krishtit dhe ftojini fëmijët 
të thonë: “Jezu Krishti krijoi tokën”.

Nxitni të kuptuarit (duke vizatuar figura): 
Tregojuni fëmijëve se pjesë e planit të lumturisë së 
Atit Qiellor qe që do të krijohej një tokë ku ne të 
mund të merrnim një trup në mënyrë që të mund 
të rriteshim dhe të mësonim. Vizatoni gjashtë rra-
thë me numra në tabelë. Ndajini fëmijët në gjashtë 
grupe dhe kërkojini secilit grup që të lexojë një 
nga vargjet vijuese të shkrimeve të shenjta për 
gjashtë ditët e Krijimit: Zanafilla 1:1–5 (dita 1); 
Zanafilla 1:6–8 (dita 2); Zanafilla 1:9–13 (dita 3); 
Zanafilla 1:14–19 (dita 4); Zanafilla 1:20–23 
(dita 5); Zanafilla 1:24–31 (dita 6). Ftojeni çdo 

grup që të vijë njëri pas tjetrit përpara klasës, t’u 
tregojë fëmijëve të tjerë çfarë ndodhi në ditën për 
të cilën lexoi dhe të vizatojë në rrethin përkatës 
një figurë që përfaqëson atë ditë. Lexoni së bashku 
Zanafilla 2:1–3. Rishikojini me fëmijët ato që 
ndodh ën në secilën ditë të Krijimit.

Java 2: Rënia qe pjesë e planit të Perëndisë.

Dalloni doktrinën (duke parë një figurë): 
 Paraqitni një figurë të Adamit dhe Evës. Tregojuni 
fëmijëve se Adami dhe Eva qenë njerëzit e parë që 
erdhën në tokë dhe morën trupa; ata u vendosën 
në një kopsht të quajtur Eden. Shpjegoni se kur 
ata u larguan nga kopshti, u bë e mundur për ne 
që të vinim në tokë; largimi i tyre nga kopshti 
quhet Rënie. Shkruani në tabelë “Rënia qe pjesë e 
planit të Perëndisë” dhe vërini fëmijët ta thonë atë 
me ju.

Nxitni të kuptuarit (duke diskutuar për doktri
nën): Vizatoni dy rrathë në tabelë dhe emërtojeni 
njërin bota e shpirtrave dhe tjetrin toka. Shpjegoni 
se kur Adami dhe Eva qenë në Kopshtin e Edenit, 
ne ishim në botën e shpirtrave. Paraqitni një figurë 
me disa fëmijë dhe ngjiteni në tabelë në rrethin e 
“botës së shpirtrave”. Shpjegoni se pasi Adami dhe 
Eva u larguan nga kopshti, ne do të vinim në tokë. 
Ftojeni një fëmijë që ta lëvizë figurën e fëmijëve 

për te rrethi i “tokës”. Kërkojuni fëmijëve që ta 
drejtojnë për lart gishtin e madh të dorës nëse 
men dojnë se Rënia ishte e mirë dhe ftojeni një 
fëmijë që të shpjegojë arsyen.

Nxitni zbatimin (duke luajtur një lojë bashkë
renditjeje): Përgatitni disa çifte frazash të njëjta 
që përfaqësojnë bekimet që ne përjetojmë gjatë 
jetës në tokë (për shembull, një trup, familjet, 
zgjedhjet midis të mirës e të ligës, mundësitë për 
të mësuar, shëndeti dhe sëmundjet, lumturia dhe 
trishtimi, gëzimi dhe dhembja). Vendosini letrat 
të kthyera mbrapsht në tabelë. Ftojini fëmijët që të 
zgjedhim me radhë dy letra për të parë nëse frazat 
për puthen. Kur gjendet një çift që përputhet, 
diskutoni se përse është ai një bekim.

Këngë: “My Heavenly 
Father Loves Me”  
[“Ati Im Qiellor  
Më Do”]
(CS, f. 228–229)

Kërkoni Shpirtin: 
Lutuni për udhëzim 
dhe kërkoni ndikimin e 
Shpirtit ndërsa përgatiteni 
për kohën e përbashkët. 
Ndërsa përgatiteni dhe 
jepni mësim me Shpirtin, 
Ai do të pohojë vërtetësinë 
e asaj që jepni mësim.
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Unë jam dërguar në tokë 
që të marr një ________ 

dhe të vihem në provë.

DeB 10:5

DeB 59:9–10 DeB 119:4

DeB 1:37

 
Go

ja

 
Gjunjtë

 
Veshët  

Mendja
 

Sytë

 
Këmbët    Duart 

Ze
m

ra

Vizatimet: Nxitini fëmijët 
që t’ua tregojnë dhe të 
diskutojnë me familjet për 
vizatimet e tyre. Kjo do t’i 
ndihmojë ata të kujtojnë 
atë që kanë mësuar. Kjo 
do t’iu japë edhe prind
ërve një mundësi për të 
diskutuar mbi parimet e 
ungjillit me fëmijët e tyre 
(shih TNGC, f. 167).

Java 3: Unë jam dërguar në tokë që të marr një trup dhe të vihem në provë.

Dalloni doktrinën (duke parë një send ilustrues): 
Shkruani në tabelë: “Unë jam dërguar në tokë që 
të marr një ________ dhe të vihem në provë”. 
Ftojeni një fëmijë që të dalë përpara klasës dhe 
të vizatojë trupin e tij apo të saj në tabelë ose në 
një fletë të madhe letre. Kërkojuni fëmijëve t’ ju 
thonë se çfarë është vizatimi (një trup). Plotësojeni 
vendin bosh dhe bëjini fëmijët që ta thonë fjalinë 
njëzëri.

Nxitni të kuptuarit dhe zbatimin (duke marrë 
pjesë në një veprimtari fizike): Bëni një rrotullues 
që tregon figura të pjesëve të ndryshme të trupit 

(shih shembullin më poshtë). Diskutoni për disa 
gjëra që mund të bëjnë trupat tanë, dhe ftojini 
fëmijët që t’i paraqesin konkretisht ato për ju (për 
shembull, vërvitja e gishtërinjve, përplasja e këm-
bëve dhe kthimi nga ana tjetër). Shpjegoni se një 
arsye përse ne erdhëm në tokë ishte që të vihemi 
në provë për të parë nëse do t’i përdorim trupat 
tanë për t’iu bindur mësimeve të Atit Qiellor. 
Ftojini fëmijët që ta rrotullojnë shigjetën me radhë 
dhe të tregojnë se si mund ta përdorin pjesën e 
trupit të treguar nga shigjeta për t’iu bindur Atit 
Qiellor. (Nëse nuk mund të bëni një rrotullues, 
tregoni me gisht pjesë të ndryshme të trupit tuaj 
dhe kërkojuni fëmijëve t’ ju thonë se si mund ta 
përdorin atë pjesë të trupit për t’iu bindur Atit 
Qiellor.) Ftojini fëmijët të këndojnë këngën “I Have 
Two Ears” [“Unë Kam Dy Veshë”] (CS, f. 269).

Java 4: Nëse i mbaj urdhërimet, unë mund të jetoj përsëri me Atin Qiellor.

Dalloni doktrinën (duke kënduar një këngë):  
Shkruani në tabelë: “Nëse i mbaj ____________, 
unë mund të jetoj përsëri me Atin Qiellor”. Kën-
doni nën zë melodinë e këngës “Keep the Com-
mandments” [“Mbani Urdhërimet”] (CS, f. 146). 
Ftojini fëmijët të ngrihen në këmbë kur ta njohin 
këngën dhe të bashkohen në këndimin nën zë të 
melodisë. Pyesni: “Çfarë duhet të bëjmë për të 
jetuar sërish me Atin Qiellor?” Shkruani “urdhë-
rimet” në hapësirën e tabelës. Ftojini fëmijët ta 
këndojnë këngën me ju.

Nxitni të kuptuarit (duke diskutuar për ur
dhërimet): Ftojini disa fëmijë që të tregojnë disa 
rregulla që prindërit e tyre kanë vendosur për ta 
mbajtur familjen e tyre të sigurt. Pyesni: “Çfarë 
ndodh kur u bindeni rregullave?” Shkruajini idetë 
e tyre në tabelë. Shpjegoni se prindërit tregojnë 
dashuri kur vendosin rregulla. Pyesni: “Çfarë 
ndodh kur u bindemi urdhërimeve të Atit Qie-

llor?” Shkruajini në tabelë disa nga komentet e fë-
mijëve. Shpjegoni se ashtu siç do t’i mbajë të sigurt 
bindja ndaj rregullave të prindërve, edhe bindja 
ndaj urdhërimeve të Atit Qiellor do të ndihmojë 
për t’i mbajtur ata të sigurt. Jepni dëshminë tuaj 
se nëse u bindemi urdhërimeve, ne do të jemi në 
gjendje të kthehemi për të jetuar me Të përsëri.

Nxitni zbatimin (duke lexuar shkrimet e 
shenjta): Jepini secilit fëmijë një laps dhe një copë 
letre të ndarë në katër pjesë me një nga referencat 
vijuese të shkrimeve të shenjta të shkruara në se-
cilën pjesë: DeB 1:37, DeB 10:5, DeB 59:9–10 dhe 
DeB 119:4. Kërkojuni fëmijëve që ta lexojnë çdo 
shkrim të shenjtë së bashku si klasë, të diskutojnë 
për urdhërimin që ai përshkruan, dhe të vizatojnë 
një figurë të atij urdhërimi në letrat e tyre. Kur të 
mbarojnë, ftojini fëmijët që të tregojnë se si do t’i 
ndihmojë ata mbajtja e urdhërimeve që të përgati-
ten për të jetuar sërish me Atin Qiellor.

Fëmijët mund të jenë ndihmësit 
tuaj më të mirë ilustrues.

Klikoni këtu për rrotulluesin.

Klikoni këtu për fletushkat.
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Jezu Krishti Është Shpëtimtari Ynë
“Vëruni ju vesh këtyre fjalëve. Vini re, unë jam Jezu Krishti, Shpëtimtari i botës” (DeB 43:34).
Plotësojini idetë që jepen këtu me disa nga tuajat. Çdo javë, planifikoni mënyra 1) për të dalluar 
doktrinën, 2) për t’i ndihmuar fëmijët ta kuptojnë dhe 3) për t’i ndihmuar ata që ta zbatojnë atë 
në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i 
ndihmoj ata të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Jezu Krishti dha mësim ungjillin dhe vendosi një shembull për ne.

Dalloni doktrinën (duke kënduar një këngë): 
Këndoni së bashku disa herë këngën “Do As I’m 
Doing” [“Bëni Siç Bëj Unë”] (CS, f. 276), duke ftuar 
fëmijë të ndryshëm që të zgjedhin një veprim për 
ta kryer. Shpjegoni se kur ne ndjekim veprimet e 
dikujt tjetër, ne po ndjekim shembullin e tij apo të 
saj. Pyesni se kush dha shembullin e përkryer për 
t’u ndjekur nga ne (Jezu Krishti). Ftojini fëmijët të 
thonë njëzëri: “Jezu Krishti vendosi një shembull 
për ne”.

Nxitni të kuptuarit (duke lexuar shkrimet e 
shenjta): Vendosni në tabelë figura të ngjarjeve 
të mëposhtme: Krishti duke u pagëzuar, Krishti 
me fëmijët, Krishti duke u lutur dhe Krishti duke 
dhënë mësim. Lexoni një nga shkrimet e shenjta 
vijuese së bashku dhe kërkojuni fëmijëve që të 
shpjegojnë se çfarë po jep mësim Krishti në atë 
shkrim të shenjtë: Marku 16:15; Gjoni 13:34–35; 
3 Nefi 11:37; 3 Nefi 18:19. Tregoni me gisht nga-
dalë drejt çdo figure dhe ftojini fëmijët të ngrihen 
në këmbë kur ju tregoni me gisht për nga figura që 
e tregon më së miri Krishtin duke bërë atë që Ai 
na ka mësuar ne të bëjmë në shkrimet që lexuat. 
Përsëriteni me shkrimet e shenjta të mbetura.

Nxitni zbatimin (duke vizatuar një figurë): Jepini 
secilit fëmijë një copë letre dhe ftojini ata që të 
vizatojnë një figurë të vetes duke ndjekur shem-
bullin e Krishtit. Për shembull, një fëmijë mund të 
vizatojë veten e tij duke u pagëzuar, duke i mësuar 
ungjillin një shoku/shoqeje apo duke ndihmuar 
dikë. Ftojini disa fëmijë që t’ua tregojnë vizati-
met e tyre fëmijëve të tjerë dhe nxitini ata që t’ua 
tregojnë vizatimet familjeve të tyre.

Java 2: Për shkak të Shlyerjes së Krishtit, unë mund të pendohem dhe të 
jetoj sërish me Perëndinë.

Dalloni doktrinën (duke plotësuar vendet bosh): 
Përpara mësimit të Fillores, shkruani në tabelë: 
“Për shkak të ________ së Krishtit, unë mund të 
_________ dhe të jetoj sërish me _________”. 
Shkruani fjalët Shlyerjes, pendohem dhe Perëndinë 
në shirita të shkruar të veçantë dhe ngjitini ata në 
pjesën e poshtme të tri karrigeve në klasë. Ftojini 
fëmijët që t’i gjejnë shiritat e shkruar dhe t’i ven-
dosin ata në vendin e duhur në tabelë. Lexojeni 
fjalinë së bashku.

Nxitni të kuptuarit (duke lexuar shkrimet e 
shenjta dhe duke iu përgjigjur pyetjeve): Vendosni 
në tabelë figurat e Krishtit në Gjetseman dhe të 
Kryqëzimit. Mbulojini figurat me disa copa të 
vogla letre. Mbi çdo copë letre shkruani një pyetje 
për ngjarjen në figurë dhe një referencë shkrimi 
të shenjtë nga Mateu 26–27 ose Lluka 22–23 ku 
mund të gjendet përgjigjja. (Për shembull: Si 
quhej vendi ku shkoi të lutej Jezusi? Mateu 26:36.) 
Ndajini fëmijët në grupe dhe kërkojini çdo grupi 

Këngë: “If the Savior 
Stood Beside Me”  
[“Në Prani të 
Shpëtimtarit”]
(në faqen 28 në këtë 
orientues)

Nxitni sjelljen e mirë: 
Kur e lavdëroni sjelljen 
e mirë të fëmijëve do ta 
nxisni më shumë sjelljen 
e mirë sesa kur u kërkoni 
fëmijëve të ndalojnë 
sjelljen e gabuar.

Mars

Ka më shumë gjasa që fëmijët të tregojnë 
nderim kur ata janë të përfshirë në nxënie. 
Në këtë veprimtari, vënia e fëmijëve që të 

ngrihen në këmbë e të ulen me nderim do të 
ndihmojë për t’ua tërhequr vëmendjen.
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Sendet ilustruese: 
Fëmijët reagojnë mirë 
ndaj sendeve ilustruese. 
Një llojshmëri sendesh 
ilustruese do t’i mbajë 
fëmijët të interesuar (shih 
TNGC, f. 89–90).

që të kërkojë një nga shkrimet e shenjta dhe të 
gjejë përgjigjen për pyetjen. Vërini grupet të thonë 
përgjigjet e pyetjeve të tyre dhe t’i heqin copat 
përkatëse të letrës për të zbuluar figurat.

Nxitni zbatimin (duke parë një mësim me sende): 
Diskutoni me fëmijët për kuptimin e fjalëve 
Shlyerje e pendim dhe shpjegoni se si mund të na 
bekojë Shlyerja (shih Të Vërtetë ndaj Besimit: Një 
Referim për Ungjillin [2004], f. 14–20, 132–135). 
Tregojuni fëmijëve një dhuratë. Kërkojini një 
fëmije që të provojë t’ia japë dhuratën një fëmije 
tjetër dhe kërkojini fëmijës së dytë që të mos 
pranojë ta marrë atë. Shpjegoni se kur ne nuk e 
marrim një dhuratë që na jepet, ne nuk mund t’i 
gëzojmë bekimet e dhuratës. Vërini fëmijët të dë-
gjojnë atë që duhet të bëjnë që të marrin dhuratën 
e Shlyerjes ndërsa lexoni së bashku Doktrina e 
Besëlidhje 19:16.

Java 3: Për shkak se Jezusi u ringjall, edhe unë do të ringjallem.

Dalloni doktrinën (duke dëgjuar një histori): 
Përdorni ilustrimin e faqes 123 te manuali i 
çerdhes (shih udhëzimet në faqen 121) për të tre-
guar historinë e Ringjalljes (shih Gjoni 19:41–42; 
20:1, 11–18). Shpjegoni se kur Jezu Krishti u 
ringjall, trupi dhe shpirti i Tij u bashkuan; kjo e 
bëri të mundur ringjalljen e çdokujt. Bëjini fëmijët 
të thonë: “Për shkak se Jezu Krishti u ringjall, 
edhe unë do të ringjallem”.

Nxitni të kuptuarit (duke diskutuar për  ndjenjat):  
Rendisni në tabelë fjalë që përshkruajnë se si 
mund të jenë ndier dishepujt ditën kur vdiq Jezusi 
(të tilla si hidhërim, pikëllim, trishtim e dëshpërim). 
Bëjini fëmijët të sugjerojnë të kundërtat e atyre 
fjalëve (të tilla si lumturi, gëzim, shpresë e besim) 
dhe shkruajini ato në tabelë. Shpjegoni se këto 

ndjenja janë ato që ndien dishepujt kur Jezusi u 
ringjall. Diskutoni për disa nga bekimet që vijnë 
nga njohuria se ne do të ringjallemi (shih Isaia 
25:8; Alma 22:14).

Nxitni zbatimin (duke shprehur ndjenja): 
Shkruani në tabelë: “Unë jam mirënjohës/e që 
Jezusi u ringjall sepse . . .” Ftojeni një anëtar të 
lagjes, të cilit i ka vdekur një njeri i dashur, që të 
vijë në Fillore dhe të tregojë shkurtimisht përse ai 
apo ajo është mirënjohës/e për Ringjalljen. Pyetini 
fëmijët nëse njohin ndokënd që ka vdekur, dhe 
ftojini ata t’i mbyllin sytë dhe të mendojnë për atë 
njeri. Ftojini disa prej fëmijëve që të ngrihen në 
këmbë e të përfundojnë fjalinë në tabelë dhe të 
tregojnë se çfarë do të thotë Ringjallja për ta.

Java 4: Jezu Krishti është Shpëtimtari ynë.

Dalloni doktrinën (duke diskutuar për fjalën 
“Shpëtimtar”): Paraqitni disa sende ose figura që 
përfaqësojnë njerëz që mund të na shpëtojnë jetën 
(të tillë si një doktor, një polic ose një truprojë), 
dhe diskutoni për mënyrën se si mund të na 
shpëtojnë ata. Paraqitni një figurë të Jezusit dhe 
shpjegoni se Ai është i vetmi që e ka fuqinë për të 
na shpëtuar nga pasojat e përjetshme të vdekjes 
dhe mëkatit. Shkruani në tabelë: “Jezu Krishti 
është Shpëtimtari ynë” dhe lexojeni atë me fëmijët 
duke theksuar fjalën “Shpëtimtari”.

Nxitni të kuptuarit dhe zbatimin (duke dëgjuar  
ngjarje nga shkrimet e shenjta): Tregojuni fëmijëve 
disa ngjarje nga shkrimet e shenjta rreth njerëzve 
që u shpëtuan nga mëkati prej Shpëtimtarit (për 
shembull, Alma i Riu [shih Alma 36:6–24], Enosi 
[shih Enosi 1:1–8], Zizromi [shih Alma 15:3–12], 
babai i Lamonit [shih Alma 22:1–26], ose njeriu që 
u soll përpara Jezusit [shih Lluka 5:17–26]). Shpje-
goni se nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit, të gji-
thë ne mund të shpëtohemi nga mëkati. Dëshmoni 
se Jezu Krishti është Shpëtimtari ynë dhe ftojini 
disa fëmijë që të japin dëshmitë e tyre për Të.

Për t’i përshtatur veprimtaritë e leximit të shkrimeve të shenjta për fëmijët 
më të vegjël, kërkojuni atyre që të dëgjojnë ndërsa ju lexoni dhe më pas 

të ngrihen në këmbë kur dëgjojnë një fjalë apo frazë të caktuar.
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Jezu Krishti e Rivendosi Kishën 
e Tij në Ditët e Mëvonshme
“Dhe unë kam dërguar plotësinë e ungjillit tim nëpërmjet dorës së shërbëtorit tim Joseph” 
(DeB 35:17).
Plotësojini idetë që jepen këtu me disa nga tuajat. Çdo javë, planifikoni mënyra 1) për të dalluar 
doktrinën, 2) për t’i ndihmuar fëmijët ta kuptojnë dhe 3) për t’i ndihmuar ata që ta zbatojnë atë 
në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i 
ndihmoj ata të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Pasi vdiqën Jezu Krishti dhe Apostujt e Tij, të vërtetat e ungjillit 
humbën.

Dalloni doktrinën (duke diskutuar): Kërkojuni 
fëmijëve të përmendin disa gjëra që Jezu Krishti 
dha mësim kur Ai qe në tokë. Paraqitni një figurë 
të Krishtit duke shuguruar Apostujt. Shpjegoni se, 
pasi Krishti vdiq e u ringjall, Apostujt e Tij dhanë 
mësim ungjillin, por shumë njerëz nuk i dëgjuan 
ata; shpejt apostujt vdiqën dhe disa të vërteta të 

rëndësishme për ungjillin nuk u dhanë më mësim. 
Shkruani në tabelë: “Pasi vdiqën Jezu Krishti dhe 
Apostujt e Tij, të vërtetat e ungjillit humbën” dhe 
bëjini fëmijët ta thonë me ju.

Nxitni të kuptuarit (duke vizatuar figura): 
Shkruani në tabelë disa parime të ungjillit që 
humbën ose u ndryshuan gjatë Braktisjes (për 
shembull, pagëzimi, priftëria, tempujt, profetët e 
gjallë dhe sakramenti). Ndajini fëmijët në grupe të 
vogla. Jepini çdo grupi një copë letre me një nga 
parimet e ungjillit të shkruar në të dhe kërkojuni 
fëmijëve të vizatojnë një figurë që të përfaqësojë 
atë parim. Ftojeni një fëmijë nga secili grup që ta 
vendosë vizatimin e tij në tabelë. Shpjegoni se, kur 
Krishti qe në tokë, Ai i dha mësim të gjitha këto 
të vërteta të rëndësishme të ungjillit. Kërkojuni 
fëmijëve të mbyllin sytë. Hiqini të gjitha viza-
timet dhe fshihini. Pastaj kërkojuni fëmijëve të 
hapin sytë. Shpjegoni se, pasi vdiqën Jezu Krishti 
dhe Apostujt e Tij, të vërtetat e ungjillit humbën. 
Thuajuni fëmijëve se ungjilli u rivendos nëpër-
mjet Jozef Smithit. Rivendosini vizatimet dhe 
dëshmoni se Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të 
Ditëve të Mëvonshme i ka të gjitha të vërtetat që 
humbën dikur. (Mbajini vizatimet që t’i përdorni 
në javën 4.)

Java 2: Ati Qiellor dhe Jezu Krishti iu shfaqën Jozef Smithit.

Dalloni doktrinën (duke parë një figurë): Mbu-
loni një figurë të Vegimit të Parë me disa copa 
të vogla letre. Ftojini fëmijët që t’i heqin copat e 
letrave një e nga një. Kërkojuni fëmijëve t’i ngrenë 
duart pa zhurmë kur ta dinë se cila figurë është. 
Pasi të jenë hequr të gjitha copat e letrës, kërko-
juni fëmijëve t’ ju tregojnë se çfarë po ndodh në 
figurë.

Nxitni të kuptuarit (duke lexuar shkrimet 
e shenjta): Tregojuni fëmijëve se në ç’vend të 
shkrimeve të shenjta mund ta lexojmë përshkri-

min e Jozef Smithit për përvojën e tij në Korijen 
e Shenjtë (Joseph Smith – Historia 1:14–19). 
Lexoni ose kërkojuni disa fëmijëve të lexojnë disa 
vargje që përshkruajnë atë që ndodhi. Ju mund 
të dëshironi t’u kërkoni fëmijëve më të vegjël të 
bëjnë veprime të thjeshta, të tilla si të ngrihen në 
këmbë dhe t’i zgjasin krahët e tyre si pemë apo t’i 
përthyejnë krahët sikur po luten. Pyetini fëmijët se 
si mund të ishin ndier ata nëse do t’i kishin parë 
Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin që t’i shfaqeshin 
dhe t’i flisnin Jozef Smithit. Diskutoni mbi rëndë-
sinë e kësaj ngjarjeje.

Këngë: Këngë sipas 
zgjedhjes suaj, nga 
Himne dhe Këngë të 
Fëmijëve

Dëshmoni: Ndërsa u 
jepni mësim fëmijëve, 
gjeni mundësi për të 
dëshmuar shkurtimisht 
për të vërtetat e ungjillit 
(shih TNGC, f. 45).

Vizatimi u lejon fëmijëve të shprehin si i kanë kuptuar ata 
parimet e ungjillit. Fëmijëve u pëlqen shumë t’i shohin vizatimet 

e tyre vetjake që të përdoren si sende ilustruese.

Prill
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Jozef Smithi  
përktheu  

Librin e Mormonit  
dhe rivendosi të  

vërtetat e ungjillit.

Folësit e ftuar mund të sjellin 
larmi dhe interes në Fillore.

Nxitni zbatimin (duke dhënë dëshmi): Vërini 
fëmijët të këndojnë këngën “The Sacred Grove” 
[“Korija e Shenjtë”] (CS, f. 87). Pastaj jepni dëshmi 

se Ati Qiellor dhe Jezu Krishti iu shfaqën Jozef 
Smithit. Ftojini disa fëmijë që të ndajnë dëshmitë 
e tyre për Vegimin e Parë.

Java 3: Autoriteti i priftërisë u rivendos nga lajmëtarë qiellorë.

Dalloni doktrinën (duke kënduar një këngë): 
Pyetini fëmijët se si mund ta bënin ata lajmëri-
min për diçka shumë të rëndësishme. Shpjegoni 
se kohë më parë, u bihej borive kur lajmërohej 
për diçka të rëndësishme. Kërkojuni fëmijëve t’i 
mbyllin sytë dhe të përfytyrojnë se po dëgjojnë 
bori ndërsa pianisti luan këngën “The Priesthood 
Is Restored” [“Priftëria Është Rivendosur”] (CS, 
f. 89). Kërkojuni fëmijëve ta këndojnë 
këngën dhe të zbulojnë se ç’mesazh të 
rëndësishëm lajmëron ajo. Kërkojuni 
disa fëmijëve të shpjegojnë se çfarë do 
të thotë kënga.

Nxitni të kuptuarit 
(duke dëgjuar folës të 
ftuar): Tregojuni fëmi-
jëve figurat e rivendosjes 
së Priftërisë Aarone dhe 
të rivendosjes së Priftë-
risë Melkizedeke. Ftojeni 
një mbajtës të Priftërisë 
Aarone që të tregojë 
shkurtimisht historinë e rivendosjes së Priftërisë 
Aarone (shih DeB 13; Joseph Smith – Historia 
1:68–72). Më pas, ftoni një mbajtës të Priftërisë 

Melkizedeke që t’u tregojë fëmijëve për rivendos-
jen e Priftërisë Melkizedeke (shih 
DeB 27:12–13; Joseph Smith – 
Historia 1:72). Paraqitini sërish 
figurat dhe kërkojuni fëmijëve të 
thonë emrat e njerëzve në figurë.

Nxitni zbatimin (duke dhënë 
dëshmi): Vëreni çdo klasë të 

shkruajë në një copë 
letër diçka që ne e 
kemi sot për shkak 
se u rivendos Priftëria 
Aarone (për shembull, 
pagëzimi dhe sakra-
menti) dhe diçka që 
e kemi për shkak se u 
rivendos Priftëria Mel-
kizedeke (për shembull, 
konfirmimi dhe bekimet 

për të sëmurët). Kërkojuni disa 
prej fëmijëve që të tregojnë atë që 
shkruan. Shprehni mirënjohjen 
tuaj për bekimet që vijnë nga Ati 
ynë Qiellor falë rivendosjes së 
priftërisë.

Java 4: Jozef Smithi përktheu Librin e Mormonit dhe rivendosi të vërtetat 
e ungjillit.

Dalloni doktrinën dhe nxitni të kuptuarit 
(duke diskutuar): Përpara mësimit të Fillores, 
shkruani në një fletë letre: “Jozef Smithi përktheu 
Librin e Mormonit dhe rivendosi të vërtetat e un-
gjillit” dhe priteni fletën në copa figurëformueseje. 
Në anën e prapme të secilës copë, shkruani emrin 
e një njeriu apo sendi që lidhet me përkthimin e 
Librit të Mormonit (për shembull: Jozef Smithi, 

Urimi dhe Thumimi, engjëlli Moroni, fletët e arta, 
fuqia e Perëndisë dhe Oliver Kaudri). Jepini çdo 
klase një nga pjesët e figurëformueses dhe kërko-

juni atyre që të diskutojnë se si lidhet sendi apo 
njeriu në anën e prapme të letrës me për kthimin 
e Librit të Mormonit. Ftojeni çdo klasë që të dalë 
përpara, të tregojë për çfarë diskutuan dhe ta 
vendosë pjesën e vet të figurëformueses në tabelë. 
Kur të plotësohet figurëformuesja, lexojeni fjalinë 
njëzëri.

Nxitni të kuptuarit (duke dëgjuar një folës të 
ftuar): Ftojeni një mbajtës priftërie të përshkruajë 
Jozef Smithin dhe të tregojë historinë për mëny-
rën se si e përktheu ai Librin e Mormonit. Jepini 
atij disa prej vizatimeve që bënë fëmijët në javën 
1 dhe kërkojini atij të thotë se si u rivendosën 
parimet e ungjillit nëpërmjet Jozef Smithit. Ai 
mund të vendosë një aksesor të thjeshtë, të tillë si 
një papion të zi. Ftojeni atë ta heqë aksesorin dhe 
të japë dëshminë e tij për Jozef Smithin.

Nxitni zbatimin (duke shkëmbyer ide): Kërko-
juni fëmijëve të qëndrojnë në këmbë nëse mund 
të përmendin një të vërtetë të ungjillit që pati 
humbur dhe u rivendos nëpërmjet Jozef Smithit. 
Ftojini disa fëmijë që të thonë mendimet e tyre. 
Ndani dëshminë tuaj për ungjillin e rivendosur 
dhe Librin e Mormonit.

Përshtatini veprimta-
ritë: Disa nga veprimta
ritë në këtë orientues do të 
përshtateshin më shumë 
për fëmijë më të rritur; të 
tjera do të përshtateshin 
më shumë për fëmijë 
më të vegjël. Ndërsa i 
planifikoni mësimet tuaja, 
mbani parasysh moshat 
dhe aftësitë e fëmijëve të 
cilëve po u jepni mësim.

Klikoni këtu për figurëformuesen.
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Profetët na Mësojnë që ta Jetojmë 
Ungjillin e Rivendosur
“Sepse Zoti, Zoti, nuk bën asgjë, pa ua treguar sekretin e tij shërbëtorëve të tij, profetëve” 
(Amosi 3:7).
Plotësojini idetë që jepen këtu me disa nga tuajat. Çdo javë, planifikoni mënyra 1) për të dalluar 
doktrinën, 2) për t’i ndihmuar fëmijët ta kuptojnë dhe 3) për t’i ndihmuar ata që ta zbatojnë atë 
në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i 
ndihmoj ata të ndiejnë Shpirtin?”

Javët 1 dhe 2: Profeti i gjallë e udhëheq Kishën nën drejtimin e Jezu Krishtit.

Dalloni doktrinën (duke parë figura dhe duke 
luajtur një lojë): Paraqitni një fotografi të profetit 
të gjallë. Kërkojuni disa fëmijëve që ta udhëheqin 
me radhë klasën e Fillores në bërjen e veprimeve 
të thjeshta të tilla si kërcimi pupthi ose duartro-
kitja. Tregojeni me gisht fotografinë e profetit dhe 
shpjegoni se ai është Presidenti i Kishës dhe ne 
duhet ta zbatojmë atë që ai na kërkon të bëjmë. 
Pyesni: “Kë ndjek profeti?” Paraqitni një figurë të 
Jezu krishtit dhe shpjegoni se profeti punon nën 
drejtimin e Tij.

Nxitni të kuptuarit (duke diskutuar për mësimet 
e profetit): Tregojuni fëmijëve botimin më të fun-
dit të konferencës të revistës Ensign ose Liahona. 
Shpjegoni se në konferencën e përgjithshme, 
profeti na mëson atë që Jezu Krishti dëshiron që 
ne të bëjmë. Zgjidhni fjali nga bisedat e profetit 
dhe ftojini fëmijët që t’i lexojnë me zë të lartë. Së 

bashku, bëni një listë të gjërave që mund të bëjnë 
fëmijët për të ndjekur profetin.

Nxitni zbatimin (duke vizatuar një figurë): Jepini 
çdo fëmije një copë letre. Ftojini ata që ta palosin 
në gjysmë. Kërkojuni atyre që të bëjnë një viza-
tim të profetit në njërën gjysmë të letrës dhe që të 
shkruajnë apo të vizatojnë një mënyrë se si do ta 
ndjekin profetin në gjysmën tjetër. Ftojini fëmijët 
që të ngrihen në këmbë e të mbajnë vizatimet e tyre 
ndërkohë që këndojnë refrenin e këngës “Follow 
the Prophet” [“Ndiq Profetin”] (CS, f. 110–111).

Për javën 2, jepuni mësim fëmijëve rreth diçkaje 
që profeti ka dhënë mësim në një konferencë 
të fundit të përgjithshme. Ndërsa i planifikoni 
ve primtaritë që do të përdorni, mendoni rreth 
mënyrës se si do ta identifikoni mësimin e profetit 
dhe si do t’i ndihmoni fëmijët ta kuptojnë dhe ta 
zbatojnë në jetën e tyre.

Java 3: Profetët më mësojnë të paguaj të dhjetën.

Dalloni doktrinën (duke lexuar një shkrim të 
shenjtë dhe duke dëgjuar një histori): Shpjegoni se 
Malakia qe një profet i Dhiatës së Vjetër që i mësoi 
njerëzit të paguanin të dhjetën. Kërkojini një fë-
mije që të lexojë Malakia 3:10 ndërkohë që fëmijët 
e tjerë dëgjojnë për atë që na premton Zoti nëse 
paguajmë të dhjetën. Shpjegoni se fraza “do t’i hap 
pragjet e qiellit” u referohet bekimeve që marrim 
kur paguajmë të dhjetën.

Nxitni të kuptuarit (duke parë një mësim me 
 sende): Ftoni 10 fëmijë përpara klasës. Jepini seci-
lit një mollë (ose frut tjetër) dhe kërkojuni atyre që 
t’i ngrenë lart mollët e tyre dhe të bëjnë sikur janë 
pemë mollësh. Vëreni një fëmijë tjetër që “t’i vjelë” 
mollët dhe t’i vendosë në një shportë. Shpjegoni se 
e dhjeta është një e dhjeta e asaj që ne fitojmë dhe 
që zakonisht paguhet me para, por ka pasur kohë 
kur njerëzit paguanin me çfarëdo që të kishin. 
Pyesni se sa mollë duhet t’i japë fëmija peshkopit 
për të dhjetën.

Këngë: Këngë sipas 
zgjedhjes suaj, nga 
Himne dhe Këngë të 
Fëmijëve

Përforconi doktrinën: 
Gjatë gjithë muajit, thek
soni se profeti i gjallë na 
mëson ato që Jezu Krishti 
dëshiron që ne t’i dimë sot. 
Ndihmojini fëmijët që ta 
kuptojnë se kur ndjekim 
profetin, ne jemi duke 
ndjekur Jezu Krishtin.

Maj
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Nxitni zbatimin (duke diskutuar për të dhjetën): 
Paraqitni një dëftesë dhe zarf të dhjete. Diskutoni 
për procesin e pagimit të së dhjetës. Ftojini fëmijët 
që të tregojnë se si janë bekuar familjet e tyre prej 

pagimit të së dhjetës. Jepni dëshmi për bekimet 
që vijnë nga bindja ndaj këshillës së profetit për të 
paguar të dhjetën.

Java 4: Profetët më mësojnë të jetoj Fjalën e Urtësisë.

Dalloni doktrinën (duke lexuar një shkrim të 
shenjtë): Kërkojuni fëmijëve të tregojnë rreth një 
kohe kur prindërit e tyre i paralajmëruan ata 
për ndonjë rrezik. Pyetini ata se për çfarë do të 
paralajmëroheshin nga prindërit. Shpjegoni se Ati 
Qiellor na do dhe na paralajmëron për rrezikun 
përmes profetëve të Tij. Kërkojini një fëmije që 
të lexojë Doktrina e Besëlidhje 89:4 dhe bëjini 
fëmijët të dëgjojnë se si quhet paralajmërimi. 
Shpjegoni se Profeti Jozef Smith e mori këtë 
paralajmërim, Fjalën e Urtësisë, si një zbulesë nga 
Perëndia.

Nxitni të kuptuarit (duke lexuar shkrimet e 
shenjta): Përpara mësimit të Fillores, ngjitini 
referencat vijuese të shkrimeve të shenjta poshtë 
karrigeve të ndryshme: DeB 89:7, DeB 89:8, DeB 
89:9, DeB 89:10, DeB 89:12, DeB 89:16. Shpje-
goni se trupat tanë fizikë na i dha Ati Qiellor 
dhe Ai dëshiron që ne të kujdesemi për ta; Ai na 
ka dhënë Fjalën e Urtësisë për të na ndihmuar 
që të dimë se cilat gjëra do t’i ndihmojnë trupat 
tanë dhe cilat gjëra do t’i dëmtojnë ata. Kërkojuni 

fëmijëve të shikojnë poshtë karrigeve për të gjetur 
referencat e shkrimeve të shenjta. Ftojeni çdo 
fëmijë që gjen një referencë që ta lexojë shkrimin 
e shenjtë me zë të lartë. Diskutoni për kuptimin e 
çdo vargu. Sqaroni se “pije të forta” 
janë ato alkoolike dhe “pije të 
nxeh ta” janë kafeja dhe çaji.

Nxitni zbatimin (duke luajtur një 
lojë): Vendosni brenda një çante 
disa figura ushqimesh, pijesh të 
ndryshme dhe artikuj të tjerë që i 
bëjnë mirë ose keq trupit. Ftojeni 
një fëmijë që të zgjedhë një figurë 
nga çanta dhe t’ua tregojë fëmijëve 
të tjerë. Kërkojuni fëmijëve të hapin 
gojën nëse artikulli është i mirë ose 
ta mbulojnë gojën nëse artikulli 
është i keq. Lexoni Doktrina e 
Besëlidhje 89:18–21 dhe diskutoni 
për bekimet që marrim ne kur 
ndjekim këshillën e profetit për ta 
jetuar Fjalën e Urtësisë.

Ndihmë për udhëheqësen e muzikës

Kënga për këtë muaj mund të jetë “Të Falemi, Zot, 
për Profetin” (Himne dhe Këngë të Fëmijëve, f. 36). 
Në vijim ka disa ide që mund të përdoren për t’u 
mësuar fëmijëve çfarëdolloj kënge. Megjithëse në 
këtë shembull përdoren shirita të shkruar, me disa 
figura për fjalët e këngës, ato mund të përdoren 
për t’ua mësuar edhe fëmijëve më të vegjël.

Shkruajeni çdo frazë të këngës në një shirit me 
ngjyrë të ndryshme (ose shkruajeni çdo frazë me 
një ngjyrë të ndryshme). Ndajeni çdo frazë në dy 
pjesë. Përdorni cilëndo nga metodat vijuese për 
t’ua mësuar këngën fëmijëve:

 1. Shpërndajini në mënyrë rastësore shiritat e 
shkruar nëpër klasë. Lejojini disa fëmijë që t’i 
radhisin frazat sipas rendit të duhur ndërkohë 
që ju dhe fëmijët e këndoni këngën gjatë gjithë 
kohës. Këndoni dhe diskutoni për çdo frazë 
dhe më pas këndojeni këngën të plotë.

 2. Filloni duke i vendosur në tabelë shiritat e 
shkruar sipas radhës. Këndojeni këngën me 
fëmijët. Kërkojini një fëmije të heqë një shirit 
të shkruar dhe këndojeni përsëri këngën. Për-
sëriteni derisa të jenë hequr të gjithë shiritat e 
shkruar.

 3. Vendoseni pjesën e parë të çdo fraze sipas 
rendit të duhur në tabelë dhe vendosini pjesët e 

dyta në tabelë sipas një rendi rastësor. Këndo-
jeni pjesën e parë të çdo fraze dhe kërkojuni 
fëmijëve të gjejnë pjesën e dytë të frazës dhe 
shpjegoni se ç’do të thotë ajo.

 4. Ndajini fëmijët në dy grupe. Vëreni një grup të 
këndojë pjesën e parë të çdo fraze dhe grupin 
tjetër të këndojë pjesën e dytë. Ndërrojuni  
pjesët grupeve dhe përsëriteni.

Fëmijët mund të mësojnë 
nëpërmjet veprimtarive 
zbavitëse e lëvizjes dhe 
prapëseprapë të mbajnë 
një qëndrim nderimi.

Të falemi, Zot, për profetin

që rrugën ne sot na ndriçon.

Të falemi, Zot, për ungjillin

që mendjen ne fort na ndriçon.

Të falemi ne për uratat

që Ti na dhuron bujarisht.

Kënaqemi Ty të t’shërbejmë,

të t’bindemi ne me gjith’ shpirt.

Klikoni këtu për shiritat e shkruar.
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Unë do ta ndjek  
Jezu Krishti duke . . .

u pagëzuar e  
konfirmuar

dhe duke mbajtur 
besëlidhjet e mia 

të pagëzimit

Unë do ta Ndjek Planin e 
Atit Qiellor duke u Pagëzuar 
dhe duke u Konfirmuar
“Ejani tek unë, dhe pagëzohuni në emrin tim, që të merrni një heqje të mëkateve tuaja dhe të 
mbusheni me Frymën e Shenjtë” (3 Nefi 30:2).
Plotësojini idetë që jepen këtu me disa nga tuajat. Çdo javë, planifikoni mënyra 1) për të dalluar 
doktrinën, 2) për t’i ndihmuar fëmijët ta kuptojnë dhe 3) për t’i ndihmuar ata që ta zbatojnë atë 
në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i 
ndihmoj ata të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Unë do ta ndjek Jezu Krishtin duke u pagëzuar e konfirmuar dhe 
duke mbajtur besëlidhjet e mia të pagëzimit.

Përpara mësimit të Fillores, prisni dy gjurmë të 
mëdha këmbësh nga letra me ngjyra të ndryshme. 
Shkruani te njëra “duke u pagëzuar e konfirmuar” 
dhe te tjetra “dhe duke mbajtur besëlidhjet e 
mia të pagëzimit”. Përgatitni disa gjurmë më të 
vogla këmbësh në të dyja ngjyrat. Shkruani një 
nga të mëposhtmet në çdo gjurmë këmbe me 
ngjyrën e parë: 8 vjeç, pendohem, intervistë me 
peshkopin, zhytje, autoritet i priftërisë, besëlidhje, 
veshje e bardhë, Fryma e Shenjtë. Në çdo gjurmë 
të vogël këmbe me ngjyrën e dytë, shkruani një 
prej standardeve te “Standardet e Mia Ungji-
llore”. Shpërndajini në mënyrë rastësore gjurmët 
e vogla të këmbëve përreth dhomës.

Dalloni doktrinën: Shkruani në tabelë: “Unë 
do ta ndjek Jezu Krishtin duke . . .” Vendosini 
gjurmët e mëdha të këmbëve në tabelë, një e nga 
një dhe lexojini ato së bashku. Shpjegoni se në 
planin e Atit Qiellor ka disa hapa të nevojshëm. 
Nëse nevojitet, ndihmojini fëmijët të kuptojnë se 
çfarë është një besëlidhje pagëzimi.

Nxitni të kuptuarit dhe zbatimin (duke luajtur 
një lojë bashkërenditjeje): Kërkojini një fëmije që 
të gjejë një nga gjurmët e këmbëve me ngjyrën 
e parë. Kërkojini atij apo asaj që të lexojë fjalën 
ose shprehjen te gjurma e këmbës dhe ta vendosë 
atë në tabelë poshtë gjurmës së madhe korres-

ponduese. Pyetini fëmijët se çfarë lidhjeje ka kjo 
me pagëzimin e konfirmimin. Përsëriteni me të 
gjitha gjurmët e këmbëve që kanë ngjyrën e parë.

Kërkojini një fëmije që të gjejë një gjurmë këmbe 
me ngjyrën e dytë. Kërkojini atij apo asaj që të le-
xojë fjalën ose shprehjen te gjurma e këmbës dhe 
ta vendosë atë në tabelë poshtë gjurmës së madhe 
korresponduese. Diskutoni se si do t’i ndihmojë 
fëmijët të jetuarit e standardit të ungjillit të rendi-
tur te gjurma e këmbës për t’i mbajtur besëlidhjet 
e tyre të pagëzimit. Përsëriteni me gjurmët e tjera 
të këmbëve.

Java 2: Nëse jetoj denjësisht, Fryma e Shenjtë do të më ndihmojë të 
zgjedh të drejtën.

Dalloni doktrinën (duke kënduar një këngë): 
Pyetini fëmijët se çfarë dhurate na bëhet pasi 
pagëzohemi. Këndoni strofën e dytë të këngës 
“The Holy Ghost” [“Fryma e Shenjtë”] (CS, f. 105). 
Përpara se të këndoni ju, kërkojuni fëmijëve të 
dëgjojnë për të gjetur përgjigjen e pyetjes vijuese: 
Çfarë na ndihmon të bëjmë Fryma e Shenjtë? 
Ndihmojini fëmijët që të kuptojnë se zëri i qetë e i 

vogël është Fryma e Shenjtë dhe se Ai na ndihmon 
të zgjedhim të drejtën.

Nxitni të kuptuarit (duke parë një mësim me 
sende): Shpjegoni se ne duhet të mësojmë t’i 
dëgjojmë nxitjet e Frymës së Shenjtë duke u ku-
shtuar vëmendje mendimeve në mendjet tona dhe 
ndjenjave në zemrat tona (shih DeB 8:2). Bëjeni 
një fëmijë të vendosë një monedhë brenda një 

Këngë: “When I Am 
Baptized” [“Kur të 
Pagëzohem”]
(CS, f. 103)

Tregoni dashuri: Që ta 
tregoni dashurinë tuaj për 
ata të cilëve u jepni mësim, 
bëjuni komplimente të sin
qerta fëmijëve që marrin 
pjesë, edhe nëse një përgji
gje që japin ata, nuk është 
pikërisht ajo që ju prisnit.

Qershor

Lidhja e doktrinës me 
një send ilustrues do 
t’i ndihmojë fëmijët 
që ta mbajnë mend 

mësimin që po jepet.

8 vjeç

zhytje

pendohem

Fryma e  

Shenjtë

Klikoni këtu për gjurmë hapash.



13

kavanozi të qelqtë dhe ta tundë. Lërini fëmijët të 
vëzhgojnë se sa qartë mund ta dëgjojnë tingullin. 
Vëreni një fëmijë që të shtojë në kavanoz nga një 
lugë baltë, oriz, rërë ose toptha pambuku. Pas çdo 
luge, vëreni një fëmijë që ta tundë përsëri kava-
nozin dhe lejojini fëmijët të bëjnë komente rreth 
mënyrës se si ndikon kjo te tingulli. Vazhdoni 
të shtoni material derisa fëmijët të mos munden 
ta dëgjojnë monedhën. Krahasojeni këtë me 
vështirësinë e dëgjimit të Frymës së Shenjtë kur 
jeta jonë është e mbushur me hutime apo mëkate. 
Zbrazeni kavanozin dhe tregoni se sa qartë mund 
të dëgjohet monedha sërish. Dëshmoni se mbajtja 

e urdhërimeve dhe pendimi për mëkatet tona na 
ndihmon të dëgjojmë Frymën e Shenjtë.

Nxitni zbatimin (duke shkëmbyer ide): Ndajini 
fëmijët në grupe dhe vëreni secilin grup që të 
kalojë dorë më dorë një send të vogël ndërkohë që 
këndoni ose thoni fjalët e këngës “The Holy Ghost” 
[“Fryma e Shenjtë”]. Ndaloni rastësisht dhe bëjeni 
çdo fëmijë që po mban një send në dorë, të thotë 
një gjë që ai/ajo mund të bëjë që ta dëgjojë më qa-
rtë Frymën e Shenjtë. Përfundojeni duke kënduar 
së bashku këngën “The Holy Ghost” [“Fryma e 
Shenjtë”].

Java 3: Kur marr sakramentin unë rinovoj besëlidhjet e mia të pagëzimit.

Dalloni doktrinën (duke parë figura): Paraqitni 
një figurë pagëzimi dhe një figurë sakramenti dhe 
pyesni se ç’lidhje kanë dy figurat me njëra-tjetrën. 
Kujtojuni fëmijëve se ne bëjmë besëlidhje me Atin 

Qiellor kur pagëzo-
hemi dhe shpjegoni se, kur marrim sakramentin, 
ne rinovojmë besëlidhjet tona të pagëzimit.

Nxitni të kuptuarit (duke dëgjuar e diskutuar): 
Ftojini fëmijët të tregojnë me gisht ose njëri-tje-
trin ose qiellin për të përcaktuar se kush po e bën 
prem timin ndërsa ju lexoni frazat vijuese nga lutja 
e sakramentit (shih DeB 20:77): “të marrin mbi vete 
emrin e Birit tënd”; “gjithmonë ta kujtojnë atë”; “të 
zbatojnë urdhërimet”; “të kenë gjithmonë Shpirtin e 
tij me ta”. Diskutoni kuptimin e secilës frazë.

Nxitni zbatimin (duke bërë veprime): Kërkojuni 
fëmijëve që të mendojnë për një veprim që t’u 
kujtojë atyre çdonjërën nga pjesët e besëlidhjes 
që dëgjojmë në lutjen e sakramentit, të tilla si 
vendosja e dorës në zemër (të marrin mbi vete 
emrin e Birit tënd); të tregojnë me gisht ballin e 
tyre (gjithmonë ta kujtojnë atë); hapja e duarve si 
libër (të zbatojnë urdhërimet); dhe mbështjellja e 
krahëve rreth vetes (të kenë gjithmonë Shpirtin e 
tij me ta). Përsëritini disa herë që të katërta prem-
timet me veprimet. Nxitini fëmijët që t’i rishikojnë 
këto veprime në mendjen e tyre kur të dëgjojnë 
lutjet e sakramentit.

Java 4: Kur pendohem, unë mund të falem.

Dalloni doktrinën (fjalë të ndara): Kërkojuni 
fëmijëve të shpjegojnë kuptimin e fjalëve pendo-
hem dhe falem. Jepini çdo klase një zarf që të ketë 
brenda fjalët vijuese, secila prej fjalëve në një 
copë të veçantë letre: Kur, pendohem, unë, mund, 
të, falem. Ftojeni secilën klasë që t’i vendosë fjalët 
në rendin e duhur. Kur të kenë mbaruar, bëjini të 
gjithë fëmijët që ta përsërisin fjalinë njëzëri.

Nxitni të kuptuarit (duke interpretuar me 
role një histori nga shkrimet e shenjta): Tre-
goni historinë e djalit plangprishës (shih Lluka 
15:11–24) me fjalët tuaja, duke përdorur sa më 
shumë veprime të mundeni (për shembull, ngrini 
dy gishta për të përfaqësuar dy bij dhe fërkoni 

stomakun për të përfaqësuar urinë). Ftojini fëmijët 
që ta dëgjojnë historinë dhe të kopjojnë në heshtje 
veprimet tuaja. Paraqitni një figurë që përfaqëson 
djalin plangprishës, dhe pyesni se si ngjan babai 
në këtë histori me Atin tonë Qiellor. Shpjegoni se 
njësoj si babai, Ati ynë Qiellor na do dhe dëshiron 
që ne të kthehemi tek Ai; Ai do të na falë për të 
gjitha gabimet tona nëse ne pendohemi.

Nxitni zbatimin (duke lexuar një shkrim të 
shenjtë): Ftojeni një fëmijë që të lexojë Mosia 
26:30. Kërkojuni fëmijëve që të dëgjojnë se sa herë 
mund të falet dikush. Ftojini ata të mendojnë në 
heshtje rreth asaj që do të bëjnë herën e ardhshme 
kur do të bëjnë një gabim.

Përfshijini të gjithë 
fëmijët: Fëmijët mësojnë 
dhe mbajnë mend nëpër
mjet lëvizjes dhe aktivite
tit. Përfshijini ata ndërsa 
tregoni një histori duke i 
lejuar ata të bëjnë veprime 
e lëvizje të thjeshta.
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Lutja Familjare

Familjet Janë Pjesë e 
Planit të Atit Qiellor
“Familja shugurohet nga Perëndia” (“Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës”, paragrafi 7).
Plotësojini idetë që jepen këtu me disa nga tuajat. Çdo javë, planifikoni mënyra 1) për të dalluar 
doktrinën, 2) për t’i ndihmuar fëmijët ta kuptojnë dhe 3) për t’i ndihmuar ata që ta zbatojnë atë 
në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i 
ndihmoj ata të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Ati Qiellor e planifikoi që unë të vija në një familje.

Dalloni doktrinën: Tregojuni fëmijëve doku-
mentin “Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës” 
dhe shpjegoni që ai jep mësim se Plani i Atit 
Qiellor është që fëmijët e Tij të vijnë në tokë nëpër 
familje.

Nxitni të kuptuarit (duke parë figura): Ndajini 
fëmijët në grupe dhe jepini secilit grup figurën 
e një familjeje (për shembull, Adamin dhe Evën 
duke u dhënë mësim fëmijëve të tyre [LFAU, 
nr. 5], Krishti duke ngjallur të bijën e Jairit [LFAU, 
nr. 41], arritja e familjes së Lehit në tokën e prem-
tuar [LFAU, nr. 71] dhe një lutje familjare [LFAU, 
nr. 112]). Ftojeni secilin grup që të gjejë pjesë-
tarët e familjes në figurën e tij. Bëjeni çdo grup 
që t’ua tregojë figurën e tij fëmijëve të tjerë dhe 
të tregojnë me gisht babain, nënën dhe fëmijët. 
Kërkojuni fëmijëve që të tregojnë me gishtërinj sa 
njerëz ka në familjet e tyre. Thuajuni se familjet e 
tyre janë pjesë e planit të Atit Qiellor.

Nxitni zbatimin: Kërkojuni djemve të ngrihen në 
këmbë. Shpjegoni se secili prej tyre mund të jetë 
babai i një familjeje të drejtë një ditë. Ftojini disa 
nga djemtë që të thonë diçka që mund të bëjnë 
për të qenë baballarë të mirë. Kërkojuni vajzave të 

ngrihen në këmbë dhe shpjegoni se secila prej tyre 
mund të jetë nëna e një familjeje të drejtë. Kërko-
juni disave prej tyre që të thonë diçka që mund 
të bëjnë për të qenë nëna të mira. Ftojini të gjithë 
fëmijët që të thonë diçka që ata mund të bëjnë për 
t’iu sjellë lumturi familjeve që kanë tani.

Java 2: Lutja familjare, studimi familjar i shkrimeve të shenjta dhe 
mbrëmja familjare mund ta forcojë familjen time.

Dalloni doktrinën dhe nxitni të kuptuarit 
(duke parë një mësim me sende): Bëjeni një fëmijë 
të mbajë një grumbull shkopinjsh. Shpjegoni se 

shkopinjtë përfaqësojnë pjesëtarët e një familjeje. 
Shkruani “lutja familjare”, “studimi familjar i 
shkrimeve të shenjta” dhe “mbrëmja familjare” 
në tri shirita letre. Pyetini fëmijët se si mund t’i 
forcojnë apo të ndihmojnë këto veprimtari për t’i 
mbajtur të bashkuara familjet. Ftojini fëmijët t’i 
mbështjellin shkopinjtë me letrat. Shpjegoni se 
këto veprimtari ftojnë Shpirtin në shtëpitë dhe 
jetën tonë e na afrojnë më shumë me Atin Qiellor 
dhe Jezu Krishtin, gjë që i bën familjet tona më të 
forta.

Nxitni zbatimin (duke vizatuar figura): Jepuni 
fëmijëve copa letre dhe ftojini ata të bëjnë vizatime 
të veprimtarive që kanë bërë me familjet e tyre, 
që i kanë forcuar ato. Ftojini ata t’ua tregojnë në 
shtëpi familjeve të tyre atë që vizatuan.

Këngë: “Families Can 
Be Together Forever” 
[“Familjet Mund të 
Jenë së Bashku 
Përgjithmonë”]
(CS, f. 188)

Përshtatini veprimta-
ritë: Veprimtaria e dytë në 
javën 1 do të funksionojë 
mirë për fëmijët më të 
vegjël. Për fëmijët më të 
rritur, planifikoni mënyra 
për të dhënë mësim 
rreth këtyre familjeve 
në shkrimet e shenjta.

Fëmijët do të mësojnë më mirë dhe do të 
mbajnë mend më gjatë nëse ju i paraqitni 
idetë duke përdorur figura dhe sende të 

tjera ilustruese (shih TNGC, f. 176).

Korrik

Mësimet me sende 
mund të përdoren për 

të krijuar interesim, 
për të përqendruar 

vëmendjen e fëmijëve 
dhe për të paraqitur 

një parim të ungjillit 
(shih TNGC, f. 164).
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Java 3: Priftëria mund ta bekojë e forcojë familjen time.

Dalloni doktrinën (duke luajtur lojën e gjetjes): 
Thuajuni fëmijëve se do t’u jepni atyre disa të 
dhëna rreth diçkaje që i bekon e i forcon familjet. 
Kërkojuni të ngrenë duart kur ta dinë përgjigjen. 
Jepni disa të dhëna rreth priftë-
risë, të tilla si “Baballarët mund 
t’i bekojnë familjet me këtë” dhe 
“Djemtë që janë 12 vjeç mund 
ta marrin këtë”. Pasi fëmijët 
ta kenë gjetur saktë, thoni së 
bash ku: “Priftëria mund ta be-
kojë e forcojë familjen time”.

Nxitni të kuptuarit (duke diskutuar për dok
trinën): Kërkojuni fëmijëve të përmendin disa 
gjëra që mund t’i bëjnë mbajtësit e priftërisë 
(për shembull: të pagëzojnë, të japin dhuratën e 
Frymës së Shenjtë, të bekojnë të sëmurët dhe të 

shpërndajnë sakramentin). Paraqitni 
figura të këtyre ordinancave dhe 
bekimeve ndërsa diskutoni për to dhe 
ndihmojini fëmijët që të kuptojnë se si 
i bekojnë e forcojnë ata familjet. Para-

qitni fotografinë e një tempulli. 
Shpjegoni se një nga bekimet 
më të mëdha të priftërisë është 
se ajo e bën të mundur vajtjen 
në tempull dhe vulosjen së 
bashku si një familje përgjith-
monë.

Nxitni zbatimin (duke shkë
mbyer ide): Ftojini disa fëmijë 

që të ngrihen në këmbë dhe të tregojnë një 
apo dy mënyra se si i ka bekuar e forcuar 

priftëria familjet e tyre. Nxitini ata që t’ua tregojnë 
familjeve të tyre këto ide në shtëpi.

Java 4: Ati Qiellor dëshiron që unë të martohem në tempull dhe të kem 
një familje të përjetshme.

Dalloni doktrinën (duke parë një figurë): Para-
qitni figurën e një çifti duke qëndruar para tem-
pullit me veshje dasme. Pyetini fëmijët se përse Ati 
Qiellor dëshiron që ne të martohemi në tempull. 
Shpjegoni se kur martohemi në tempull, familjet 
tona mund të jenë të përjetshme.

Nxitni të kuptuarit (duke dëgjuar dëshmi): Ftoni 
disa mësues, përfshirë çifte të martuarish, që të 
tregojnë bekimet që kanë marrë për shkak të tem-
pullit dhe martesës në tempull. Kërkojuni fëmijëve 
që të dëgjojnë për të gjetur bekime të caktuara 
ndërkohë që mësueset thonë mendimet e tyre. 
Bëni një listë të këtyre bekimeve në tabelë.

Nxitni zbatimin: Kërkojuni disa fëmijëve që 
të ngrihen në këmbë dhe të thonë përse do të 
dëshironin të martoheshin në tempull dhe atë që 
ata mund të bëjnë tani për t’u përgatitur për atë 
bekim.

Porosi: Ndërsa jepni 
mësim për familjet e për
jetshme, jini të ndjeshëm 
ndaj fëmijëve që nuk i 
kanë të dy prindërit në 
shtëpi. Gjithashtu, jini të 
ndjeshëm ndaj fëmijëve 
që kanë prindër apo 
vëllezër e motra që janë 
më pak aktivë ose që nuk 
janë anëtarë të Kishës. 
Nxitini të gjithë fëmijët që 
të jetojnë denjësisht dhe 
të përgatiten që të mund 
të kenë familjet e veta 
të përjetshme një ditë.
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Gusht Ati Qiellor i Dëgjon dhe u 
Përgjigjet Lutjeve të Mia
“Ji i përulur; dhe Zoti, Perëndia yt, do të të udhëheqë përdore dhe do t’u japë përgjigje lutjeve 
të tua” (DeB 112:10).
Plotësojini idetë që jepen këtu me disa nga tuajat. Çdo javë, planifikoni mënyra 1) për të dalluar 
doktrinën, 2) për t’i ndihmuar fëmijët ta kuptojnë dhe 3) për t’i ndihmuar ata që ta zbatojnë atë 
në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i 
ndihmoj ata të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Shkrimet e shenjta më mësojnë si të lutem.

Dalloni doktrinën: Ngrijini lart shkrimet e 
shenjta dhe kërkojuni fëmijëve t’ ju tregojnë disa 
nga gjërat për të cilat ne mësojmë në shkrimet e 
shenjta. Tregojuni fëmijëve se një nga gjërat për të 
cilat mund të mësojmë në shkrimet e shenjta është 
si të lutemi.

Nxitni të kuptuarit dhe zbatimin (duke dë
gjuar një histori nga shkrimet e shenjta): Tregoni 
historinë e Almës dhe Amulekut duke u dhënë 
mësim zoramitëve (shih Alma 31; 33–34). Ftojini 
fëmijët të interpretojnë me gjeste mënyrën e saktë 
për t’u lutur. Pyetini fëmijët se çfarë na mëson 
historia rreth lutjes. Bëni një listë me përgjigjet e 
fëmijëve në tabelë. Ftojini fëmijët që të diskutojnë 
rreth mënyrës se si zbatohet historia për ta.

Java 2: Ati Qiellor dëshiron që unë t’i lutem Atij shpesh – në çdo kohë 
dhe kudo.

Dalloni doktrinën dhe nxitni të kuptuarit  
(duke lexuar shkrimet e shenjta): Thuajuni 
fëmijëve se ata mund t’i luten Atit Qiellor në çdo 
kohë dhe kudo. Bëjini ata të gjejnë Alma 33:3–9. 
Lexojini vargjet së bashku dhe bëjini fëmijët që t’i 
ngrenë duart çdo herë që dëgjojnë një vend ku u 
lut Zenosi. Shkruajini këto vende në tabelë. Ndih-
mojini fëmijët të kuptojnë se çfarë domethënie do 
të kishin këto vende për ta sot duke krijuar shirita 
të shkruar për vende të barasvlershme të kohëve të 

sotme (për shembull, një vend ku jeni ndier i humbur 
ose vetëm për fjalën “vend i shkretë”; oborr, kënd 
lojërash ose park për fjalën “arë”; dhe orët mësimore 
e mbledhjet tona në Kishë për fjalën “kuvende”). 
Kërkojuni fëmijëve t’i lidhin shiritat e shkruar me 
fjalët korresponduese në tabelë.

Nxitni zbatimin (duke diskutuar për lutjen): 
Ndajini fëmijët në grupe dhe kërkojuni të tregojnë 
përvoja që kanë pasur kur janë lutur në vendet që 
përmendi Zenosi.

Javët 3 dhe 4: Përgjigjet e lutjeve nga Ati Qiellor vijnë në shumë mënyra .

Dalloni doktrinën (duke luajtur një lojë): 
Përpara mësimit të Fillores, shkruani në tabelë: 
“Përgjigjet e lutjeve vijnë nga Ati Qiellor në shumë 
mënyra” dhe mbulojeni çdo fjalë me një copë të 
veçantë letre. Bëjeni një fëmijë që të heqë një copë 
letre dhe kërkojuni fëmijëve të gjejnë cila është 
fjalia. Përsëriteni derisa fëmijët ta zbulojnë fjalinë 
dhe kërkojuni atyre që ta lexojnë njëzëri.

Nxitni të kuptuarit (duke lexuar shkrimet e 
shenjta): Tregojuni fëmijëve se Jozef Smithi u lut 
për të ditur se me cilën kishë të bashkohej. Lexoni 
së bashku Joseph Smith – Historia 1:17 për të zbu-
luar se si mori përgjigje për lutjen e tij (nëpërmjet 
një vizite nga Ati Qiellor dhe Jezu Krishti). Trego-
juni fëmijëve se Alma u lut që i biri, Alma i Riu, të 
mësonte të vërtetën. Lexoni së bashku Mosia 27:11 

Këngë: “A Child’s 
Prayer” [“Lutja e  
Një Fëmije”]
(CS, f. 12–13)

Nderimi: Fëmijët mësojnë 
nëpërmjet lëvizjes dhe 
aktivitetit. Planifikoni 
mënyra për ta mbyllur 
me nderim një veprimtari 
që përfshin lëvizjen, për 
t’i ndihmuar fëmijët që 
të përgatiten për ve
primtarinë tjetër. Mbani 
parasysh të këndoni një 
këngë për nderimin.

Fëmijët nga ana e tyre 
mund të jenë ilustrues të 

efektshëm e përfshirës. Në 
këtë aktivitet, fëmijët kanë 

mundësinë ta paraqesin 
konkretisht mënyrën 
e saktë për t’u lutur.
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Shkrimet e Shenjta: 
Është e rëndësishme 
që fëmijët t’i mësojnë 
të vërtetat e ungjillit 
nga shkrimet e shenjta. 
Mbajini në dorë shkrimet 
e shenjta ndërkohë që 
jepni mësim prej tyre.

për të zbuluar se si mori përgjigje Alma për lutjen 
e tij (një engjëll iu shfaq Alma të Riut). Shpjegoni 
se pjesa më e madhe e përgjigjeve të lutjeve vijnë 
në mënyra të tjera. Shkruajini shkrimet e shenjta 
vijuese në copa të veçanta letre që përshkruajnë 
mënyra në të cilat mund të merret përgjigje për 
lutjet: DeB 6:22–23 (përmes ndjenjave të paqes); 
DeB 8:2 (përmes mendimeve në mendjen tonë dhe 
ndjenjave në zemrën tonë); Mosia 27:36 (nëpër-
mjet veprimeve të njerëzve të tjerë); dhe 2 Nefi 
32:3 (nëpërmjet shkrimeve të shenjta). Vendosini 
copat e letrës në një enë. Vëreni një fëmijë të marrë 
një e ta lexojë. Gjeni referencën e shkrimit të 
shenjtë, lexojeni së bashku dhe pyetini fëmijët se 
çfarë na mëson secili shkrim i shenjtë për mëny-
rën se si u përgjigjet lutjeve Ati Qiellor.

Nxitni zbatimin (duke dëgjuar histori): Thërrisni 
katër të ftuar për të treguar një histori që ilustron 
një nga mënyrat se si u jepet përgjigje lutjeve. 
Shembujt mund të vijnë nga përvojat vetjake, 
re vistat e Kishës ose shkrimet e shenjta. Ftojini 
fëmijët që t’i pyesin familjet e tyre në shtëpi për 
rastet kur lutjet e tyre kanë marrë përgjigje.

Ndihmë për udhëheqësen e muzikës

Për t’i ndihmuar fëmijët të mësojnë këngën 
“A  Child’s Prayer” [“Lutja e Një Fëmije”] (CS, 
f. 12–13), mbani parasysh sa vijon:

•	Kërkojuni	fëmijëve	që	të	përfytyrojnë	sikur	
kanë qenë larg prej familjeve të tyre për një 
kohë të gjatë dhe më në fund po kthehen në 
shtëpi; ata e hapin derën dhe janë të rrethuar 
nga ngushëllimi dhe dashuria. Shpjegoni se 
lutja është si t’i hapësh derën Atit Qiellor; Ai 
është vërtet atje për të na ngushëlluar e për të 
na dashur dhe Ai dëshiron t’i dëgjojë dhe t’u 
përgjigjet lutjeve të çdo fëmije.

•	Kërkojuni	fëmijëve	të	dëgjojnë	për	të	gjetur	
fjalët “atje” dhe “lutje” ndërsa këndoni dy 
rreshtat e parë të këngës “A Child’s Prayer” 
[“Lutja e Një Fëmije”]. Bëjini fëmijët që të 
prekin veshët kur t’i dëgjojnë fjalët. Ftojini ata 

që t’i këndojnë ato rreshta me ju. Vazhdoni 
me pjesën tjetër të këngës duke i bërë fëmijët 
të dëgjojnë për të gjetur fjalët rimuese në çdo 
rresht.

•	Këndojini	një	e	nga	një	frazat	e	vargut	të	dytë	
dhe kërkojuni fëmijëve të përsërisin çdo frazë 
kur ju i tregoni ata me gisht. Më pas, ndajini 
fëmijët në dy grupe dhe kërkojini njërit grup 
që të këndojnë pjesën e parë të çdo fraze (për 
shembull, “Lutem”) dhe grupit tjetër ta për-
fundojë frazën (“ai është atje”). Ftojini të gjithë 
fëmijët që të ngrihen në këmbë për të kënduar 
këngën: “Of such is the kingdom, the kingdom 
of heaven” [“E tillë është mbretëria, mbretëria 
e qiellit”].

Paraqiteni qartësisht doktrinën që fëmijët do të mësojnë 
çdo javë. Mbani parasysh që t’i ftoni ata që ta thonë atë 

bashkë me ju në fillim të çdo kohe të përbashkët.
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Shtator Unë do t’i Shërbej Perëndisë 
me Gjithë Zemrën, Fuqinë, 
Mendjen dhe Forcën Time
“Duaje Zotin, Perëndinë tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë fuqinë, mendjen dhe forcën 
tënde; dhe në emër të Jezu Krishtit duhet t’i shërbesh atij” (DeB 59:5).
Plotësojini idetë që jepen këtu me disa nga tuajat. Çdo javë, planifikoni mënyra 1) për të dalluar 
doktrinën, 2) për t’i ndihmuar fëmijët ta kuptojnë dhe 3) për t’i ndihmuar ata që ta zbatojnë atë 
në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i 
ndihmoj ata të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Jezu Krishti na mësoi se si t’u shërbejmë të tjerëve.

Dalloni doktri-
nën (duke parë 
figurat): Paraqitni 
disa figura të Jezu 
Krishtit duke u 
shërbyer të tjerëve. 
Për shembull, për-
dorni figurat 41, 
42, 46, 47 dhe 55 
LFAU. Kërkojuni 
fëmijëve që të për-
shkruajnë atë që 
po ndodh në se-
cilën figurë. Vini 
në dukje se në çdo 
figurë, Jezusi po u 
shërben të tjerëve. 
Shkruani në tabelë: “Jezu Krishti na mësoi se si t’u 
shërbejmë të tjerëve”.

Nxitni të kuptuarit (duke lexuar shkrimet e 
shenjta dhe duke interpretuar role): Kërkojuni 
fëmijëve të interpretojnë me radhë një nga nevojat 
që përshkruhen te Mateu 25:35–36. Për shembull, 
një fëmijë mund të bëjë sikur është i uritur, i etur, 
i huaj apo i sëmurë. Kërkojuni fëmijëve të tjerë të 
gjejnë ç’nevojë është dhe më pas të interpretojnë 
mënyrën se si mund t’i shërbejnë dikujt që ka 
atë nevojë. Lexoni së bashku Mateu 25:35–40 
dhe kërkojuni fëmijëve të shikojnë se kujt thotë 
Jezu Krishti se po i shërbejmë kur u shërbejmë të 
tjerëve.

Nxitni zbatimin: Jepuni fëmijëve një copë letre 
dhe kërkojuni atyre të rendisin emra ose të bëjnë 
vizatime të njerëzve të cilëve mund t’u shërbejnë 
dhe veprat e shërbimit që mund të kryejnë për 
këta njerëz. Kërkojuni atyre t’ua tregojnë letrat 
familjeve të tyre në shtëpi.

Java 2: Profetët dhe apostujt na tregojnë si të shërbejmë.

Dalloni doktrinën: Paraqitni figura të Moisiut, 
Mbretit Beniamin, Jozef Smithit dhe Tomas S. 
Monsonit. Thuajuni fëmijëve se këta profetë, ashtu 
sikurse të gjithë profetët dhe apostujt, na tregojnë 
si t’u shërbejmë të tjerëve.

Nxitni të kuptua-
rit (duke luajtur 
lojën e gjetjes): 
Përgatitni të dhëna 
rreth mënyrës se 
si na e tregojnë 
Moisiu, Mbreti 
Beniamin, Jozef 
Smithi dhe Tomas 
S. Monsoni si të 
shërbejmë. Për 
shembull, disa 
të dhëna rreth 
Presidentit Monson 

mund të jenë: “Unë i vizitoja të vejat e lagjes sime 
rregullisht”, “Kur isha djalë i vogël i dhashë një 
djali tjetër një nga lodrat e mia të preferuara” dhe 
“Unë i vizitoj shpesh njerëzit që janë në spitale”. 
Ju mund të dëshironi të përdorni referencat 
vijuese për të përgatitur të dhënat. Moisiu: Eksodi 
2:16–17; 1 Nefi 17:24–29. Mbreti Beniamin: Mosia 
2:12–19. Jozef Smithi: Joseph Smith – Historia 
1:62, 67; DeB 135:3. Tomas S. Monson: Ensign, 
shtator 1994, f. 12–17; dhjetor 1995, f. 2–4; nëntor 
2006, f. 56–59.

Zgjidhni katër fëmijë që t’i përfaqësojnë këta pro-
fetë dhe ftoni një prej tyre që të lexojë të dhënat që 
keni përgatitur. Ftojini fëmijët e tjerë që të ngrenë 
duart kur të mendojnë se e dinë se cili profet 
është. Pastaj vërini ata të gjejnë figurën e atij pro-
feti. Përsëriteni me profetët e tjerë.

Interpretimi i roleve: 
Interpretimi i roleve ose 
i situatave i ndihmon 
fëmijët që t’i zbatojnë 
parimet e ungjillit në 
situata të vërteta të jetës. 
Ai gjithashtu u jep fëmi
jëve mundësi për të marrë 
pjesë në mënyrë aktive.

Veshje të thjeshta teatrale 
të tilla si mantelet 

dhe kapelet mund t’i 
bëjnë dramatizimet më 

interesante. Dramatizimet 
i ndihmojnë fëmijët të 

fitojnë një kuptueshmëri 
më të madhe për parimet e 

ungjillit dhe për tregimet 
nga shkrimet e shenjta.
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Mbajeni të pastër 
doktrinën duke dhënë 
mësim për të vërtetat e 
ungjillit dhe jo për gjëra të 
tjera. Përdorni gjithmonë 
materiale mësimore të 
nxjerra e të miratuara nga 
Kisha (shih TNGC, f. 52).

Nxitni zbatimin (duke dëgjuar konferencën): 
Ftojini fëmijët ta shikojnë ose ta dëgjojnë konfe-
rencën e përgjithshme muajin vijues. Nxitini ata 

të dëgjojnë histori rreth mënyrës si t’u shërbejmë 
të tjerëve. Jepuni atyre mundësi për të treguar atë 
që mësojnë.

Javët 3 dhe 4: Kur u shërbej të tjerëve, i shërbej Perëndisë.

Dalloni doktrinën (duke mësuar përmendsh 
një shkrim të shenjtë): Ndihmojini fëmijët që të 
mësojnë përmendsh pjesën e fundit të vargut te 
Mosia 2:17 duke shkruar në tabelë: “Kur jeni në 
shërbimin e bashkëqenieve tuaja, ju jeni vetëm 
në shërbimin e Perëndisë tuaj”. Ftojini fëmijët ta 
përsërisin frazën dy apo tri herë. Kërkojini një 
fëmije të fshijë një ose dy fjalë dhe bëjini fëmijët ta 
përsërisin frazën përsëri. Përsëriteni derisa të mos 
mbetet asnjë fjalë në tabelë.

Nxitni të kuptuarit (duke dëgjuar raste për stu
dim): Gjatë përgatitjes, studioni me lutje bisedën 
e Presidentit Diter F. Uhtdorf në konferencën e 
prillit 2010, “Ju Jeni Duart e Mia” (shih Ensign ose 
Liahona, maj 2010, f. 68–70, 75). Pyetini fëmijët si 
i shërbejmë ne Perëndisë kur u shërbejmë atyre që 
na rrethojnë (ne po bëjmë atë që Ai do të bënte po 
të ishte këtu). Tregoni një histori ose një përvojë 
vetjake shërbimi dhe shpjegoni se si i bekoi shër-
bimi si dhënësin ashtu edhe marrësin. (Ju mund 
të gjeni histori rreth shërbimit te revistat Friend 
[Miku] ose Liahona. ) Përgatitni disa raste për stu-
dim (shih TNGC, f. 161–162) që tregojnë se si fë-
mijët mund t’u shërbejnë të tjerëve. Për shembull: 
“Eni u pengua dhe u rrëzua rrugës për në shkollë 
dhe librat e fletët e saj u shpërndanë në tokë. 

Dejvidi u ndal për ta ndihmuar atë të ngrihej dhe 
mblodhi librat e saj.” “Fqinja e Merit po mundohej 
duke mbajtur ushqimet deri në shtëpi ndërkohë 
që foshnja e saj po qante. Meri e ndihmoi atë që të 
mbante ushqimet.” Kërkojuni fëmijëve t’i inter-
pretojnë rastet për studim dhe të thonë se kujt iu 
bë shërbim (si marrësit të shërbimit ashtu edhe 
Perëndisë).

Nxitni të kuptuarit dhe zbatimin (duke 
luajtur një lojë bashkërenditjeje): Gjeni ose bëni 
vizatime të njerëzve të cilëve mund t’u shërbejnë 
 fëmijët, të tillë si një prind, një motre ose vëllai, 
një gjyshi ose gjysheje, një shoku ose shoqeje dhe 
një fqinji ose fqinjeje. Bëni një kopje të dytë të 
këtyre figurave dhe luani një lojë bashkërenditjeje 
me ta (shih TNGC, f. 169). Kur një fëmijë gjen një 
çift të njëjtë, ftojeni atë të thotë një mënyrë për t’i 
shërbyer njeriut në figurë. Renditini idetë e fëmi-
jëve në tabelë. Për disa ide se si të shërbejmë, shih 
Fillorja 4, f. 166.

Lojërat u japin larmi mësimeve dhe u lejojnë fëmijëve të 
ndërveprojnë me njëritjetrin si dhe të përforcojnë parimin e 

ungjillit që po u jepet mësim në një mënyrë zbavitëse.
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Bëni përsëritje: Kujto
huni që t’u jepni fëmijëve 
mundësi për të treguar 
atë që mësuan ndërsa 
panë ose dëgjuan kon
ferencën e përgjithshme 
(shih shtator, java 2).

Unë do ta Ndaj Ungjillin me të 
Gjithë Fëmijët e Perëndisë
“Ashtu le të shndritë drita juaj para njerëzve, që të shohin veprat tuaja të mira dhe ta lëvdojnë 
Atin tuaj që është në qiej” (Mateu 5:16).
Plotësojini idetë që jepen këtu me disa nga tuajat. Çdo javë, planifikoni mënyra 1) për të dalluar 
doktrinën, 2) për t’i ndihmuar fëmijët ta kuptojnë dhe 3) për t’i ndihmuar ata që ta zbatojnë atë 
në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i 
ndihmoj ata të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Të jetuarit e ungjillit më ndihmon të jem një misionar tani.

Dalloni doktrinën dhe nxitni të kuptuarit 
(duke dëgjuar një histori): Paraqitni një figurë 
misionarësh. Pyetini fëmijët se çfarë bëjnë misio-
narët. Tregoni historinë vijuese ose një tjetër nga 
revistat Friend [Miku] ose Liahona: “Një ditë, dy 
misionarë trokitën në derën e një shtëpie. Derën 
e hapi një grua e quajtur Znj. Xhejms. Misiona-
rët i thanë se vinin nga Kisha e Jezu Krishtit e 
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Znj. Xhejms 
i ftoi misionarët brenda dhe u tha atyre që do t’i 
pëlqente të mësonte më shumë për Kishën. . . . 
Znj. Xhejms u tha misionarëve se dikur ajo jetonte 
në shtëpinë ngjitur me një familje që i përkiste 

Kishës. Ajo tha se fëmijët në atë familje qenë gjith-
monë shumë të edukuar e të sjellshëm. Ata luanin 
pa hile me të gjithë dhe tregonin respekt për gjë-
rat që ishin pronë e të tjerëve. Znj. Xhejms tha se 
asaj do t’i pëlqente të mësonte rreth një kishe që i 
mësoi ata fëmijë të ishin fqinj kaq të mirë” (Fillorja 
2, f. 52). Pyesni: “Si u bënë misionarë fëmijët që 
jetonin ngjitur me Znj. Xhejms?” Shpjegoni se ne 
jemi misionarë kurdoherë që e jetojmë ungjillin. 
Ftojini fëmijët të thonë me ju: “Të jetuarit e un-
gjillit më ndihmon të jem një misionar tani”, duke 
theksuar fjalën tani.

Java 2: Të jetuarit e ungjillit më ndihmon të jem një misionar tani.

Nxitni të kuptuarit (duke kënduar një këngë dhe 
duke diskutuar për standardet e ungjillit): Bëni 13 
karta, secila të ketë të shkruar në të një nga “Stan-
dardet e Mia Ungjillore” (shih “Sharing Time: Keep 

the Commandments” [“Kohë e Përbashkët: Mbani 
Urdhërimet”], Friend [Miku], qershor 2006, f. 36). 
Shpërndajuani fëmijëve disa prej kartave dhe bëjini 
t’ia kalojnë ato dikujt tjetër ndërkohë që të gjithë 
këndojnë “I Want to Be a Missionary Now” [“Dua të 
Jem një Misionar Tani”] (CS, f. 168). Kur të mbarojë 
kënga, bëjeni çdo fëmijë që ka një kartë ta lexojë 
standardin me zë të lartë dhe më pas të tregojë se si 
do ta ndihmojë atë për të qenë një misionar tani të 
jetuarit e atij standardi. Përsëriteni duke përdorur 
çdo herë karta të ndryshme.

Nxitni zbatimin (duke vendosur synime): Kërko-
jini çdo fëmije të zgjedhë një standard të ungjillit 
të cilin do të përpiqet ta jetojë më mirë javën që 
vjen. Vërini ata të shkruajnë ose të bëjnë një viza-
tim të standardit në një copë letre dhe ta shikojnë 
atë çdo ditë për ta kujtuar. Ftojini ata t’i raportojnë 
përvojat e tyre javës tjetër në Fillore.

Të kënduarit për një doktrinë i ndihmon fëmijët që ta mësojnë e ta 
mbajnë mend atë. Fëmijët mësojnë më mirë edhe nëse shohin ndonjë send 

ilustrues ose kryejnë një veprimtari të ndërthurur me muzikën.

Tetor



21

Nxitni reagime: Kur 
fëmijët thonë se si mund ta 
zbatojnë një doktrinë, kjo 
e pohon mesazhin në zem
rën e tyre dhe fton Shpi
rtin. Pasi të keni dhënë 
mësim një doktrinë, jepuni 
fëmijëve një mundësi për 
të thënë se si mund ta zba
tojnë atë në jetën e tyre.

DËSHMIA

Porosi: Disa javë 
përmbajnë më shumë ide 
sesa ju mund të përdorni 
gjatë një kohe të përba
shkët. Zgjidhni me lutje 
ato aktivitete që do të jenë 
më të përshtatshmet për 
fëmijët në Filloren tuaj.

Java 3: Unë mund ta ndaj ungjillin me familjen dhe miqtë e mi.

Dalloni doktrinën (duke dëgjuar një histori): 
Përpara mësimit të Fillores, lexoni bisedën e Pla-
kut Robert C. Ouks të konferencës së tetorit 2000, 
“Sharing the Gospel” [“Ndarja e Ungjillit”] (shih 
Ensign, nëntor 2000, f. 81–82). Tregojuni fëmijëve 
historinë e lëngut të portokallit. Shpjegoni se un-
gjilli është shumë më i ëmbël se lëngu i portokallit 
dhe se ne duhet ta ndajmë atë me të tjerët. Bëjini 
fëmijët të thonë: “Unë mund ta ndaj ungjillin me 
familjen dhe miqtë e mi”.

Nxitni të kuptuarit (duke dëgjuar një folës të 
ftuar): Ftoni një misionar ose një misionar të 
kthyer që të flasë rreth mënyrave se si mund ta 
ndajnë fëmijët ungjillin me të tjerët (të tilla si 

duke qenë shembuj të mirë, duke i ftuar miqtë në 
Fillore dhe duke dhënë dëshmitë e tyre) dhe se si i 
ndihmojnë Atin Qiellor dhe misionarët përpjekjet 
e tyre për të ndarë ungjillin.

Nxitni zbatimin (duke dëgjuar një histori dhe 
duke shkëmbyer ide): Kujtojuni fëmijëve se ata 
mund të jenë misionarë tani. Tregoni një rast kur 
ju ose dikush që njihni, ka ndarë ungjillin. Bëjini 
fëmijët të ngrihen në këmbë një e nga një dhe të 
thotë secili një fjalë të fjalisë “ Unë mund ta ndaj 
ungjillin”. Ftojeni fëmijën që thotë “ungjillin” që të 
mendojë një mënyrë se si ai apo ajo mund ta ndajë 
ungjillin me familjen ose miqtë. Përsëriteni sa ta 
lejojë koha.

Java 4: Dëshmia ime forcohet kur ndaj ungjillin.

Dalloni doktrinën (duke parë një mësim me se
nde): Mbushni një enë të pastër me ujë. Shpjegoni 
se sa herë që ne e ndajmë ungjillin, dëshmia jonë 
bëhet më e fortë. Hidhni një pikë nga ngjyruesi 
ushqimor në enë. Jepni disa shembuj rreth mëny-
rës se si mund ta ndajmë ungjillin, duke shtuar 
një pikë tjetër të së njëjtës ngjyrë nga ngjyruesi 
ushqimor për çdo shembull. Vini në dukje se 
ashtu siç forcohet ngjyra me çdo pikë të ngjyrue-
sit ushqimor, edhe dëshmia jonë bëhet më e fortë 
sa herë që ndajmë ungjillin.

Nxitni të kuptuarit (duke diskutuar për dë
shmi): Vendosni brenda një çante sa vijon: një 
figurë të Jezu Krishtit, një figurë të Jozef Smithit, 
një fotografi të profetit aktual, një Libër Mormoni 
dhe fjalët “Kisha e vërtetë”. Shkruani në tabelë 
fjalën dëshmi dhe pyetini fëmijët se çfarë është një 

dëshmi. Diskutoni për përgjigjet e tyre. Tregoni 
historinë e mëposhtme: “Një vajzë e vogël kishte 
frikë të jepte dëshmi sepse ajo ndihej e pasi-
gurt për ndjenjat e saj. Por ajo e dinte se ishte e 
rëndësishme, ndaj një ditë ajo u ngrit në këmbë 
me guxim dhe e dha dëshminë e saj duke renditur 
pesë gjëra tek të cilat besonte. Kur mbaroi, ajo 
kishte një ndjenjë të mirë dhe e dinte se dëshmia e 
saj ishte bërë më e fortë”. Bëjini fëmijët të zbulojnë 
pesë gjërat për të cilat ajo kishte një dëshmi duke 
nxjerrë nga çanta gjërat që keni përgatitur. Disku-
toni për secilën dhe ekspozojini ato para klasës.

Nxitni zbatimin (duke treguar shembuj): Lejojeni 
secilin fëmijë që të tregojë një shembull të mëny-
rës se si ai apo ajo mund ta ndajë ungjillin. Sa herë 
që një fëmijë përmend diçka, shtoni një pikë nga 
ngjyruesi ushqimor në enën me ujë për të treguar 
se ndarja e ungjillit mund t’i forcojë dëshmitë. 
(Nëse keni shumë fëmijë në Fillore, ju mund të 
dëshironi ta bëni këtë në grupe në mënyrë që çdo 
fëmijë të ketë mundësi të shprehë ide.)

Mësimet me sende krijojnë interesim 
dhe përqendrojnë vëmendjen e 
fëmijëve te një parim i ungjillit.

KISHA E 
VËRTETË
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Nëntor Ne Duhet ta Falënderojmë 
Perëndinë për të Gjitha Gjërat
“Dhe ai i urdhëroi ata . . . [që] çdo ditë duhej t’i jepnin falënderime Zotit, Perëndisë së tyre” 
(Mosia 18:23).
Plotësojini idetë që jepen këtu me disa nga tuajat. Çdo javë, planifikoni mënyra 1) për të dalluar 
doktrinën, 2) për t’i ndihmuar fëmijët ta kuptojnë dhe 3) për t’i ndihmuar ata që ta zbatojnë atë 
në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i 
ndihmoj ata të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Unë jam mirënjohës për trupin tim dhe e di se ai është një tempull.

Dalloni doktrinën (duke parë figura dhe duke 
lexuar një shkrim të shenjtë): Paraqitni figurën 
e një fëmije dhe figurën e një tempulli. Lexoni 
1 Korintasve 3:16 me zë të lartë së bashku. Pyesni: 
“Çfarë mësojmë për trupat tanë nga ky shkrim i 
shenjtë?” Shkruani në tabelë “Trupi im është një 
tempull”.

Nxitni të kuptuarit (duke lexuar shkrimet e 
shenjta): Diskutoni për mënyrat me të cilat ne i 
tregojmë Atit Qiellor se jemi mirënjohës për trupat 
tanë; për shembull, ne kujdesemi për ta dhe i 
mbajmë të pastër. Shpjegoni se profetët na kanë 
këshilluar që të kujdesemi për trupat tanë duke 

mos pirë duhan, duke mos përdorur alkool apo 
droga të paligjshme dhe duke mos bërë tatuazhe. 
Ndajini fëmijët në grupe dhe kërkojini secilit grup 
të lexojë e të diskutojë për një ose më shumë nga 
shkrimet vijuese: Doktrina e Besëlidhje 88:124; 
89:7, 8, 9, 10–11, 12, 16–17. Ftojini pjesëtarët e 
secilit grup të tregojnë atë që mësuan nga këto 
shkrime të shenjta rreth mënyrës se si mund të 
kujdesen për trupat e tyre.

Nxitni zbatimin (duke vendosur një synim): Bë-
jini fëmijët të shkruajnë apo të vizatojnë diçka që 
do të bëjnë gjatë javës për t’u kujdesur për trupat 
e tyre.

Java 2: Unë jam mirënjohës për bekimet materiale.

Dalloni doktrinën: Shkruani në tabelë: “Unë 
mirënjohës për bekimet materiale”. Kërkojuni 
fëmijëve ta përsërisin fjalinë. Shpjegoni se bekimet 
materiale janë bekime që ne mund t’i shohim, t’i 
prekim, t’i dëgjojmë, t’i shijojmë apo t’i nuhasim.

Nxitni të kuptuarit (duke luajtur lojën e gjetjes): 
Paraqitni sende ose figura që përfaqësojnë disa 
nga bekimet materiale (për shembull, trupat, shtë-
pitë, ushqimi, uji, veshjet, shëndeti, dielli, hëna, 
yjet, toka, kafshët, bimët, familja, miqtë, lodrat, 
librat dhe shkolla). Jepni të dhëna që përshkruajnë 
një prej bekimeve dhe kërkojuni fëmijëve të gjejnë 
cilin bekim po përshkruani. Për fëmijët më të rri-
tur, shkruajeni secilin nga bekimet në një copë të 
veçantë letre dhe vendosini letrat në një enë. Ftoni 
një fëmijë që të zgjedhë një dhe t’u japë fëmijëve të 
tjerë të dhëna për të. Kur fëmijët gjejnë një bekim, 
shkruajeni atë në tabelë dhe kërkojini një fëmije të 
thotë përse ai apo ajo është mirënjohës/e për të.

Nxitni zbatimin (duke shkëmbyer ide): Kërko-
juni fëmijëve të mendojnë rreth asaj që mund të 
bëjnë për të treguar mirënjohje për një nga beki-
met për të cilat diskutuat. Kërkojuni disa fëmijëve 
të shkëmbejnë ide me njëri-tjetrin.

Fëmijët do të mësojnë më me efektshmëri kur 
përdoren një mori metodash mësimdhënieje. 
Zgjidhni aktivitete dhe metoda  mësimdhënieje 
që i angazhojnë të gjithë fëmijët.

Këngët e Fillores i 
ndihmojnë fëmijët t’i 
mbajnë mend doktrinat. 
Mbani parasysh të kën
doni këngë që i përforcojnë 
ato që jepni mësim. Disa 
nga këngët e këtij muaji 
mund të jenë: “Children 
All Over the World” 
[“ Fëmijë Anembanë 
Botës”] (CS, f. 16–17), 
“For Health and Strength” 
[“Për Shëndet e Forcë”] 
(CS, f. 21), “I Think 
the World Is  Glorious” 
[“Mendoj se Bota është 
e Lavdishme”] (CS, 
f. 230), “My Heavenly 
Father Loves Me” [“Ati 
Im Qiellor Më Do”] (CS, 
f. 228–229), dhe “Thanks 
to Our Father” [“Falë 
Atit Tonë”] (CS, f. 20).
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Kur i ftoni fëmijët të flasin 
në grupe të vogla u jepni 
mundësi më shumë fëmijëve 
për të marrë pjesë. Mësuesit 
mund të ndihmojnë për të 
siguruar pjesëmarrjen dhe 
për të ruajtur nderimin.

Java 3: Unë jam mirënjohës për bekimet shpirtërore.

Dalloni doktrinën dhe nxitni të kuptuarit 
(duke lexuar shkrimet e shenjta): Përgatitni një 
dhuratë me figurën e Shpëtimtarit dhe referencën 
vijuese të shkrimit të shenjtë brenda saj: Moroni 
10:8–17. Shkruani në tabelë, “Unë jam mirënjohës 
për bekimet shpirtërore”. Shpjegoni se ka shumë 
bekime shpirtërore që Zoti mund të na japë; Ai 
na i jep këto bekime me anë të fuqisë së Frymës 
së Shenjtë. Bëjeni një fëmijë ta hapë dhuratën dhe 
të tregojë përmbajtjen e saj. Kërkojuni fëmijëve të 
shikojnë shkrimin e shenjtë dhe të gjejnë bekimet 
shpirtërore që Zoti mund të na i japë dhe shkrua-
jini ato në tabelë. Diskutoni për disa nga bekimet 
dhe shpjegoni se ne duhet t’i përdorim ato për t’i 
ndihmuar të tjerët.

Java 4: Ne duhet ta falënderojmë Atin Qiellor për të gjitha bekimet tona.

Dalloni doktrinën: Tregojuni fëmijëve një apo 
dy gjëra që jua ka dhuruar dikush. Shpjegoni se 
këto dhurata janë të rëndësishme për ju dhe që 
ju keni thënë “Faleminderit” për to. Kërkojuni 
fëmijëve të tregojnë mënyra të tjera se si mund 
ta shprehim mirënjohjen tonë për dhuratat që 
marrim. Pyetinifëmijët se kë duhet të falënderojmë 
për të gjitha bekimet tona. Diskutoni rreth arsyeve 
përse ne duhet ta falënderojmë Atin Qiellor për të 
gjitha bekimet tona.

Nxitni të kuptuarit (duke bërë lista): Në pesë 
qese të veçanta, vendosni një copë letre, një stilo-
laps dhe një nga sendet vijuese: fotografinë e një 
shtëpie mbledhjeje të Kishës, një artikull vesh-
mbathjeje, shkrime të shenjta, fotografinë e një 

familjeje dhe një figurë të Shpëtimtarit. Ndajini 
fëmijët në grupe dhe jepini secilit grup një nga 
qeset. Vërini fëmijët ta shikojnë sendin në qesen 
e tyre dhe të shkruajnë në letër një mënyrë se si 
ata mund të tregojnë mirënjohje për të. Më pas, 
kërkojuni atyre ta vendosin sendin, letrën dhe 
stilolapsin sërish brenda qeses dhe t’ia kalojnë një 
grupi tjetër. Lëreni secilin grup ta marrë njëherë 
secilën qese dhe pastaj ftojeni çdo grup të tregojë 
çfarë është shkruar në listën e qeses së tyre.

Nxitni zbatimin (duke shkëmbyer ide): Kërko-
juni disa fëmijëve të thonë atë që kanë mësuar nga 
ky aktivitet dhe atë që do të bëjnë për ta zbatuar 
në jetën e tyre.

Tabela: Tabela është një 
nga mjetet më të thjeshta 
dhe më lehtësisht të gjind
shme të mësimdhënies. Ju 
mund ta përdorni tabelën 
për t’i pranuar  përgjigjet 
dhe idetë e fëmijëve 
duke i shkruar ato.
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E di se Jezu Krishti do të Vijë Përsëri
“Unë e di që Shpëtimtari im jeton dhe që në fund do të ngrihet mbi tokë” ( Jobi 19:25).
Plotësojini idetë që jepen këtu me disa nga tuajat. Çdo javë, planifikoni mënyra 1) për të dalluar 
doktrinën, 2) për t’i ndihmuar fëmijët ta kuptojnë dhe 3) për t’i ndihmuar ata që ta zbatojnë atë 
në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i 
ndihmoj ata të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Profetët e parashikuan që Jezu Krishti do të vinte në tokë.

Nxitni të kuptuarit (duke lexuar shkrimet e 
shenjta): Paraqitni figura të Isaias, Nefit, Mbretit 
Beniamin, Abinadit, Almës dhe Samuel Lamanitit 
nga Libri i Figurave Artistike të Ungjillit dhe paketa 
me figura për Filloren 4. Ndajini fëmijët në grupe 
dhe jepini secilit grup të gjejë nga shkrimet vi-
juese: 1) Isaia 7:14; 9:6; 2) 1 Nefi 11:14–15, 20–21; 
3) Mosia 3:5–8; 4) Mosia 15:1; 5) Alma 7:10–12; 
dhe 6) Helamani 14:1–3. Kërkojuni fëmijëve të 
gjejnë se cili profet po flet dhe për kë po pro-
fetizon ai. Kërkojini secilit grup që të paraqesë 
figurën e profetit dhe t’u tregojë fëmijëve të tjerë 

kush është dhe çfarë ka thënë ai. (Për fëmijët më 
të vegjël, ndihmoni gjashtë fëmijë të veshin veshje 
të thjeshta teatrale për të portretizuar gjashtë 
profetët. Tregoni shkurtimisht rreth secilit profet 
dhe asaj që tha çdonjëri lidhur me lindjen dhe mi-
sionin e Jezu Krishtit.) Shpjegoni se secili nga këta 
profetë e parashikoi që Jezu Krishti do të vinte 
në tokë. Këndoni “Samuel Tells of the Baby Jesus” 
[“Samueli Tregon për Jezusin Foshnjë”] (CS, f. 36). 
Dëshmoni se Jezu Krishti erdhi në tokë ashtu siç 
parashikuan profetët.

Java 2: Jezu Krishti do të vijë përsëri në tokë.

Dalloni doktrinën: Paraqitni një figurë të Ardh-
jes së Dytë (LFAU, nr. 66). Kujtojuni fëmijëve se 
Jezu Krishti në fillim erdhi në tokë si një foshnjë 
në Bethlehem. Shpjegoni se ne mësojmë në shkri-
met e shenjta që Ai do të vijë përsëri në tokë.

Nxitni të kuptuarit (duke luajtur një lojë bashkë
renditjeje): Bëni dy çifte të njëjta të referencave të 
shkrimeve të shenjta vijuese, me secilën referencë 
në një copë të veçantë letre: Mateu 16:27; Mateu 

24:30, 36, 42; Veprat e Apostujve 1:9–11; DeB 
36:8; DeB 45:57–59; DeB 88:95–98. Vendosini 
letrat në tabelë të kthyera mbrapsht. Bëjini fëmijët 
të zgjedhin me radhë dy copa letre. Kthejini letrat 
për të parë nëse janë njësoj. Nëse nuk janë njësoj, 
kthejini sërish mbrapsht. Nëse janë njësoj, lëreni 
të shfaqur shkrimin e shenjtë dhe kërkojuni fëmi-
jëve të lexojnë referencën për të zbuluar se çfarë na 
mëson ajo për ardhjen e Dytë të Krishtit. Përsëri-
teni derisa të jenë gjetur të gjitha çiftet e njëjta.

Java 3: Unë do të përgatitem për të jetuar sërish me Atin Qiellor dhe  
Jezu Krishtin.

Dalloni doktrinën (duke luajtur lojën e gjetjes): 
Ftoni dy ose tre fëmijë që të interpretojnë me 
gjeste sikur po përgatiten për të shkuar në shtrat, 
në Kishë ose në një udhëtim të gjatë. Kërkojuni 
fëmijëve të tjerë të gjejnë se çfarë po bëjnë ata. 

Diskutoni me fëmijët për atë që do të ndodhte 
nëse ne nuk do të përgatiteshim për t’i bërë këto 
gjëra. Shpjegoni se një gjë e rëndësishme për të 
cilën duhet të përgatitemi është të jetuarit sërish 
me Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin.

Veprimtaritë e vëmendjes, të tilla si 
interpretimi me gjeste, mund të përdoren 

për të krijuar interesim dhe për t’i ndihmuar 
fëmijët ta përqendrojnë vëmendjen e tyre te 

tema e mësimit. Ata që nuk marrin pjesë, do 
të përfshihen ndërsa shikojnë fëmijët e tjerë.

Dhjetor

Përshtatini vepri-
mtaritë: Përshtatini 
ve primtaritë me burimet 
që keni në dispozicion dhe 
për fëmijët në Filloren 
tuaj. Për shembull, për 
veprimtarinë e zbatimit 
te java 3, ju mund t’i ftoni 
fëmijët të ngrenë një gisht 
për çdo gjë që ata mund të 
bëjnë për t’u përgatitur në 
vend që t’i shkruajnë idetë 
e tyre në një copë letre.
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Nxitni të kuptuarit (duke kënduar këngë): 
Këndoni strofën e tretë të këngës “Fëmi i Per’ndis’ 
Jam” (HKF, f. 58) dhe ftojini fëmijët të dëgjojnë për 
të gjetur se si mund të përgatitemi për të jetuar 
sërish me Atin Qiellor. Ftojini fëmijët të ngrihen 
në këmbë dhe të këndojnë përsëri frazën “Po të 
mësoj të bëj siç thot’”. Shpjegoni se disa këngë të 
Fillores na kujtojnë gjërat që mund të bëjmë për 
t’u përgatitur që të jetojmë sërish me Atin Qiellor 
dhe Jezu Krishtin (për shembull, “I Will Follow 
God’s Plan” [“Unë do ta Ndjek Planin e Perëndisë”] 
[CS, f. 164–165], “Keep the Commandments” 
[“Mbani Urdhërimet”] [CS, f. 146–147], “Mirësia 
Fillon tek Unë” [HKF, f. 63] dhe “When I Am Bap-
tized” [“Kur të Pagëzohem”] [CS, f. 103]). Kërkojini 
pia nistes të luajë disa nota të njërës prej këtyre 
këngëve dhe kërkojuni fëmijëve të gjejnë se cila 
këngë është. Ftojini fëmijët ta këndojnë këngën 
dhe të ngrihen në këmbë kur këndojnë rreth një 
mënyre se si ata mund të përgatiten për të jetuar 
me Atin Qiellor. Përsëriteni me këngët e tjera.

Nxitni zbatimin (duke vizatuar): Bëjini fëmijët 
të mendojnë mënyra se si mund të përgatiten për 
të jetuar me Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin. Jepini 
çdo fëmije një copë letre dhe ftojini ata të viza-
tojnë një skicë të dorës së tyre. Pastaj kërkojuni 

atyre të shkruajnë ose të vizatojnë në çdo gisht të 
skicës një gjë që mund të bëjnë për t’u përgatitur. 
Kërkojuni fëmijëve të zgjedhin një nga ato gjëra 
për të punuar me të gjatë javës. Thuajuni atyre 
se të dielën tjetër do t’u kërkoni t’ jua tregojnë 
çfarë bënë.

Java 4: Unë kam një dëshmi se jam fëmijë i Perëndisë.

Dalloni doktrinën (duke luajtur lojën e gjetjes):  
Shkruani në tabelë: “Unë kam një ___________”. 
Thuajuni fëmijëve t’i dëgjojnë të dhënat vijuese 
dhe t’i përthyejnë krahët e të ngrihen në këmbë 
kur mendojnë se mund ta plotësojnë vendin bosh:

•	Kjo	na	bën	të	ndihemi	mirë,	të	lumtur	ose	
ngrohtë brenda.

•	Fryma	e	Shenjtë	na	e	shkakton	këtë.

•	Kjo	na	ndihmon	të	dëshirojmë	që	të	bëjmë	
zgjedhje të drejta.

•	Ne	mund	ta	ndajmë	këtë	me	të	tjerët	kur	
bëjmë biseda në Fillore, në mbrëmjen familjare 
dhe në mbledhjen e agjërimit dhe të dëshmive.

Pyesni: “Çfarë është kjo gjë e mrekullueshme?” 
Plotësojeni vendin bosh me fjalën dëshmi dhe 
thuajuni fëmijëve se ata mund të marrin një dë-
shmi se janë fëmijë të Perëndisë.

Nxitni të kuptuarit (duke kënduar një këngë): 
Ftojini fëmijët të këndojnë këngën “Fëmi i Per’ndis’ 
Jam” (HKF, f. 58) dhe kërkojuni atyre të mendojnë 
rreth mënyrës se si ndihen së brendshmi ndërsa 
këndojnë. Kërkojuni disa fëmijëve që të tregojnë 
si u ndien. Shpjegoni se ndjenjat e mira që mund 
të kenë ndier, ishin nga Fryma e Shenjtë, duke 
u thënë atyre se janë vërtet fëmijë të Perëndisë. 
Shpjegoni se të dish që kjo është e vërtetë do të 
thotë të kesh një dëshmi. Shpjegoni se ka shumë 
mënyra për të ditur se jemi fëmijë të Perëndisë. 
Pyesni: “Si e di që je fëmijë i Perëndisë?”

Nxitni zbatimin (duke dëgjuar dëshmi): Pyetini 
fëmijët: “Përse është e rëndësishme të kemi një 
dëshmi se jemi fëmijë të Perëndisë? Si na ndihmon 
të pasurit e një dëshmie për të bërë zgjedhje të 
drejta?” Jepni dëshminë tuaj dhe ftoni disa fëmijë 
e të rritur që të japin dëshmitë e tyre se ne jemi të 
gjithë fëmijët e Perëndisë.

Dëshmoni: Sipas nxitjes 
që merrni, ndani dëshminë 
tuaj për doktrinën që jepni 
mësim. Fryma e Shenjtë 
mund t’i dëshmojë çdo 
fëmije vërtetësinë e asaj që 
thoni. Dhënia e dëshmisë i 
ndihmon fëmijët të ndiejnë 
Shpirtin dhe i shtyn ata të 
forcojnë dëshmitë e tyre.

Shkrimi i një  parimi 
të ungjillit do t’i 
 ndihmojë fëmijët ta 
mbajnë mend atë.
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Në prani të 
Shpëtimtarit,

nëse  
vështrim’n e 
Shpëtimtarit 
tim ta ndieja 

aq pran’??si do veproja 
tani? ?A do t’isha 

i vërtetë ?e t’kujtoja çdo 
urdh’rim? ?A do ta kisha 

si shembull, ?më i drejt’  
t’isha  

se ç’jam,

Si Përdoret Muzika në Fillore
Qëllimi i muzikës në Fillore është t’u mësojë fëmijëve ungjillin e Jezu Krishtit. Këngët e Fillores e 
bëjnë nxënien e ungjillit më të gëzueshme, ftojnë Shpirtin dhe krijojnë një atmosferë nderimi që 
është ideale për të mësuar (shih Handbook 2: Administering the Church [Manuali 2: Administrimi 
i Kishës] [2010], 11.2.4).

Kur përgatiteni t’u mësoni një këngë fëmijëve pyesni veten: Si mund ta tërheq dhe ta mbaj 
vëmendjen e fëmijëve? Çfarë pyetjesh mund t’u drejtoj fëmijëve që t’i ndihmoj ata ta kuptojnë 
mesazhin e ungjillit të këngës? Çfarë metodash mund të përdor për t’ua mësuar këtë këngë? 
Në vijim keni disa metoda që mund t’i provoni. Shembujt do t’ju ndihmojnë t’u mësoni fëmijëve 
këngët e sugjeruara në këtë orientues. Për ide shtesë, shihni seksionin e Fillores Serving in the 
Church [Shërbimi në Kishë] në adresën LDS.org dhe seksionet “Si Përdoret Muzika në Fillore” 
tek orientuesit e viteve 2010, 2011, 2012.

Theksoni parimet e ungjillit në këngë.

Mbajini parasysh idetë vijuese ndërsa u mësoni 
këngën “Families Can Be Together Forever” 
[“Familjet Mund të Jenë së Bashku Përgjithmonë”] 
(CS, f. 188). Kërkojuni fëmijëve të dëgjojnë për 
të gjetur një pjesë të planit të Atit Qiellor ndërsa 
këndoni strofën e parë të këngës dhe të ngrihen në 
këmbë kur ta dinë se cila është (familja). Ftojini 
fëmijët ta këndojnë atë strofë me ju. Vini në dukje 
që meloditë e frazave “këtu në tokë” dhe “i mirë 
me mua” ndjekin të njëjtin model dhe kërkojuni 
fëmijëve t’i këndojnë ato fjalë. Kërkojuni atyre të 
dëgjojnë pjesën tjetër të këngës për të zbuluar se 
sa gjatë mund ta jetojnë jetën me familjen e tyre. 
Këndoni strofën e dytë duke theksuar fjalët “gjatë 
gjithë përjetësisë”. Ftojini fëmijët ta këndojnë atë 
strofë me ju dhe më pas, këndojini të dyja strofat 
së bashku. Kërkojuni fëmijëve të dëgjojnë për të 
gjetur një fjalë tjetër që do të thotë “gjatë gjithë 
përjetësisë” në refren. Këndoni këngën “Familjet 
mund të jenë së bashku përgjithmonë” dhe bëjini 
ata ta përsërisin pas jush. Këndoni dhe bëjini 
ata të përsërisin fjalët: “Nëpërmjet planit të Atit 
Qiellor”. Pyesni se cili është plani i Atit Qiellor, 

duke u kujtuar fëmijëve se Ai dëshiron që ata të 
martohen në tempull dhe të kenë familjet e tyre të 
përjetshme. Përfundoni mësimdhënien e refrenit 
duke kënduar frazat dhe duke i ftuar fëmijët t’i 
përsërisin ato.

Përdorni sende ilustruese për t’i ndihmuar fëmijët t’i mësojnë dhe t’i 
mbajnë mend fjalët.

Përshtatini veprimta-
ritë: Disa nga idetë e 
mësimdhënies të për
shkruara këtu do jenë më 
të përshtatshme për fëmijë 
më të vegjël. Përshtatini 
metodat e mësimdhë
nies tuaj për fëmijët e 
moshave të ndryshme 
që të përfshihen të gjithë 
në nxënie dhe këndim.

Ushtrohuni: Për t’ua 
mësuar me efektshmëri 
fëmijëve një këngë, ju 
duhet ta dini vetë atë. 
Ushtrohuni në shtëpi që 
kur t’ua mësoni fëmijëve 
të mund t’i shihni ata.

Për t’i ndihmuar 
fëmijët që të 
mësojnë melodinë 
e një kënge, 
“mbajeni dorën në 
pozicion horizon
tal dhe ndërkohë 
që i këndoni fjalët, 
ngrijeni dorën 
lart për të treguar 
notat më të larta 
dhe uleni dorën 
për të treguar 
notat më të ulëta” 
(TNGC, f. 174).

Klikoni këtu për sendet ilustruese.
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Përsëritja i ndihmon 
fëmijët të mësojnë këngë 
të reja. Përsëritini këngët 
në një mori mënyrash, 
të tilla si pëshpëritja, 
këndimi i melodisë, 
duartrokitja sipas ritmit, 
ndryshimi i tempit ose 
këndimi gjatë uljes dhe 
ngritjes në këmbë.

Dëshmoni: Jepuni fëmi
jëve një dëshmi të shkurtër 
për të vërtetat e ungjillit 
që gjenden te këngët e Fi
llores. Ndihmojini fëmijët 
të kuptojnë se këndimi 
është një mënyrë se si ata 
mund të japin dëshmi 
e të ndiejnë Shpirtin.

Mbajini parasysh idetë vijuese ndërsa u mësoni 
fëmijëve këngën “Në prani të Shpëtimtarit” (në 
faqen “00” (28) të këtij orientuesi):

•	Bëni	një	shirit	të	shkruar	për	çdo	frazë	të	kën
gës dhe gjeni një figurë që përfaqëson secilin 
prej shiritave të shkruar. Vendosini figurat në 
një anë të klasës dhe shiritat e shkruar në anën 
tjetër. Diskutoni me fëmijët rreth mënyrës se si 
mund të veprojnë ata ndryshe nëse do të mund 

ta shikonin Shpëtimtarin të qëndronte pranë 
tyre. Këndojeni këngën dhe kërkojuni fëmijëve 
t’i lidhin figurat me fjalët.

•	Bëjini	fëmijët	ta	këndojnë	këngën	me	ju	ndërsa	
ju i tregoni figurat me gisht.

•	Jepini	çdo	klase	një	frazë	që	ta	këndojnë	duke	
qëndruar në këmbë dhe pastaj ndryshojini fra-
zat derisa çdo klasë ta ketë kënduar çdo frazë 
nga një herë.

Përdorni veprime të përshtatshme për t’i angazhuar fëmijët e për t’i 
ndihmuar ata ta mbajnë mend këngën.

Mbajini parasysh idetë vijuese ndërsa u mësoni 
fëmijëve këngën “My Heavenly Father Loves Me” 
[“Ati Im Qiellor më Do”] (CS, f. 228–229). Pyetini 
fëmijët se si e kanë treguar ata dashurinë e tyre 
për pjesëtarët e familjes. Pyesni si e ka treguar 
Ati Qiellor dashurinë e Tij për ta. Shpjegoni se Ai 
e krijoi këtë botë të bukur për ta sepse i do ata. 
Këndojuani këngën fëmijëve duke ndalur një e nga 
një te çdo frazë dhe ftojini ata ta këndojnë atë me 
ju ndërkohë që ju interpretoni çdo pjesë: këngën e 
zogjve, shikimin drejt qiellit, rënien e shiut në fy-

tyrat e tyre e kështu me radhë. Për vargun e dytë, 
ftojini ata të bëjnë veprime të tilla si të tregojnë me 
gisht sytë, të bëjnë sikur janë flutura dhe t’i mble-
dhin duart prapa veshëve. Ftojini ata të përqafojnë 
veten ndërsa këndojnë frazën “Ai më dha jetën”, të 
prekin kokën (“mendjen”), të vënë duart në zemër 
(“zemrën”) dhe të ulin kokën e t’i përthyejnë kra-
hët (“e falënderoj atë me nderim”). Kërkojuni atyre 
t’i vendosin duart prapa veshëve ndërsa këndojnë 
frazën “Po, e di se Ati Qiellor më do”.
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Në Prani të Shpëtimtarit
Teksti dhe muzika nga Sally DeFord

E drejta e kopjimit © 1991 nga Sally DeFord. I rezervohen të gjitha të drejtat.
Kjo këngë mund të kopjohet për t’u përdorur me raste në kishë ose në 
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Mësimdhënia për Fëmijë 
me Aftësi të Kufizuara
Shpëtimtari mësoi: “Të gjithë fëmijët e tu do të mësohen nga Zoti; dhe e madhe do të jetë 
paqja e fëmijëve të tu” (3 Nefi 22:13).
Udhëheqëset e Fillores kanë një përgjegjësi të rëndësishme që t’ua mësojnë ungjillin e  
Jezu Krishtit të gjithë fëmijëve, duke përfshirë edhe fëmijët me aftësi të kufizuara. Fillorja është 
një vend ku çdo fëmijë duhet të mirëpritet, ta duan, të edukohet dhe të përfshihet. Në këtë 
atmosferë është më e lehtë që të gjithë fëmijët ta kuptojnë dashurinë e Atit tonë Qiellor e të  
Jezu Krishtit dhe të ndiejnë e të jenë të vetëdijshëm për ndikimin e Frymës së Shenjtë.

Çdo fëmijë është i çmuar për Perëndinë. Secili ka nevojë për dashuri, 
respekt dhe mbështetje.

Këshillohuni me të tjerë ndërsa 
punoni për plotësimin e nevojave 
të fëmijëve në Filloren tuaj që kanë 
aftësi të kufizuara.

 1. Këshillohuni me prindërit e 
fëmijës. Prindërit zakonisht e 
njohin më mirë se kushdo tjetër 
fëmijën e tyre. Ata mund t’ ju 
mësojnë lidhur me mënyrën e 
plotësimit të nevojave të tij apo 
të saj, kohëzgjatjen e vëmendjes 
dhe mënyrat e parapëlqyera të 
të mësuarit. Për shembull, disa 
fëmijë përgjigjen veçanërisht 
mirë ndaj muzikës, disa ndaj 
historive, figurave, shkrimeve të 
shenjta apo lëvizjes. Përdorni një 
larmi metodash mësimdhënieje, 
duke u siguruar që të përfshini 
edhe mënyrat me të cilat çdo 
fëmijë të mësojë më së miri.

 2. Këshillohuni me udhëhe-
qëse dhe mësuese të tjera 
të Fillores. Lutuni dhe punoni 
së bashku për gjetjen e mënyrave 
që e ndihmojnë çdo fëmijë të 
mësojë ungjillin e Jezu Krishtit 
dhe të ndiejë se e duan.

 3. Këshillohuni me këshillin e lagjes.  
Udhëheqësit e priftërisë dhe të organizatave 
të tjera ndihmëse mund të kenë ide se si të 
ndihmohen fëmijët me nevoja të veçanta. Në 
një lagje, një grup i priftërinjve të lartë ofroi të 
siguronte një “gjysh për Filloren”, për t’u ulur 
çdo javë me një djalë të vogël që kishte autizëm. 
(Idealisht, ky do të ishte i njëjti person çdo 
javë.) Kjo e ndihmoi djalin të përqendrohej në 
mësim e të ndiente se e donin.

Plaku M. Rasëll Ballard na ka mësuar: “Qartazi, 
atyre prej nesh që u janë besuar fëmijët e çmuar, 
u është dhënë një përgjegjësi e shenjtë e fisnike, 
sepse ne jemi ata që Perëndia i ka caktuar t’i rre-
thojnë fëmijët me dashuri e me zjarrin e besimit 
dhe me një kuptim se cilët janë ata” (“Great Shall 
Be the Peace of Thy Children”, Ensign, prill 1994, 
f. 60).

Për më shumë in-
formacion për mënyrën 
se si t’i ndihmoni fëmijët 
me nevoja të veçanta, 
shihni TNGC, f. 38–39 
dhe disabilities .lds .org.

Disa fëmijë me aftësi të 
kufizuara reagojnë mirë 
ndaj shenjave pamore. 

Përdorni shenja siç janë ato 
që tregohen këtu, për t’u 
treguar se kur është koha 
e lutjes, koha e qetësisë 
dhe koha e të kënduarit.

Përshtatja e mësi-
meve: Juve mund t’ju 
duhet t’i përshtatni 
kohët e përbashkëta 
për fëmijët me aftësi të 
kufizuara. Shihni adresën 
sharingtime .lds .org 
për disa shembuj rreth 
mënyrës si ta bëni këtë.

Klikoni këtu për figurat.
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