
Orientuesi për Kohën e Përbashkët 2014

Familjet Janë Përgjithmonë
“Ai do të bëjë që zemra e etërve t’u kthehet bijve dhe zemra e bijve etërve” (Malakia 4:6).



Udhëzime për Kohën e Përbashkët 
dhe Paraqitjen e Fëmijëve në 
Mbledhjen e Sakramentit

Të Dashura Presidenca të Fillores dhe Udhëheqëse të Muzikës

Këtë vit në Fillore, do të kemi mundësinë e mrekullueshme që të ndihmojmë çdo fëmijë të arrijë 
ta kuptojë rëndësinë e familjeve në planin e Atit tonë Qiellor. Fëmijët do të mësojnë se marte-
sa mes një burri dhe një gruaje shugurohet nga Perëndia, se familja është qendrore në planin e 
Perëndisë dhe se nëpërmjet ordinancave të shenjta të tempullit, familjet mund të jenë së bashku 
përgjithmonë. Mësimet e kohës së përbashkët mbështesin atë që fëmijët po mësojnë e jetojnë në 
vetë shtëpitë e tyre. Doktrinat që mësojnë, do t’i forcojnë familjet e tyre tani dhe do t’i ndihmojnë 
fëmijët të përgatiten për t’u bërë nëna dhe etër besnikë në të ardhmen. Çdo javë teksa përgatiteni 
me lutje dhe ftoni Shpirtin, të vërtetat e ungjillit do të pohohen në zemrat e fëmijëve. Kërkoni 
mundësi që t’i bëni fëmijët t’ua tregojnë familjeve atë që po mësojnë e ndiejnë në Fillore.

Si presidencë e Fillores ne lutemi për ju dhe e dimë se Zoti do t’ju ndihmojë në përgjegjësitë 
tuaja të rëndësishme. Përpjekjet tuaja të përkushtuara për t’u dhënë mësim dhe për t’u shërbyer 
fëmijëve dhe familjeve të tyre, do t’i forcojnë ata. Ne shprehim dashurinë dhe vlerësimin tonë të 
madh për shërbimin tuaj besnik.

Presidenca e Përgjithshme e Fillores

Udhëzime për Kohën e Përbashkët

Mësimdhënia e Ungjillit
Përdoreni këtë broshurë teksa 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 Friend [Miku] ose Liahona. Udhëzi-
met që vijojnë, do t’ ju ndihmojnë që t’i planifikoni 
e t’i paraqitni mësimet.

Duajini Ata të Cilëve u Jepni Mësim. Tregojeni da-
shurinë tuaj për fëmijët duke ua mësuar emrat dhe 
duke qenë të vetëdijshëm 
për interesat, talentet dhe 
nevojat e tyre.

Mësojuani Doktrinën 
nëpërmjet Shpirtit. Teksa 
përgatisni mësimet, lutuni 
për udhëheqje dhe përpi-
quni të forconi dëshminë 
tuaj për parimet që do t’u 
mësoni. Kjo gjë do t’ ju 
ndihmojë të jepni mësim 
nëpërmjet Shpirtit.

Ftoni të Mësuarit. Kjo broshurë është hartuar që 
t’ ju ndihmojë të dini jo vetëm se çfarë të jepni 
mësim, por dhe si ta jepni e të ftoni të mësuarit. 
Doktrinën do t’ua mësoni më me efektshmëri, 
kur në çdo mësim të bëni tri gjërat që vijojnë:

 1. Përcaktoni doktrinën. Paraqiteni qartësisht 
doktrinën që do të mësojnë fëmijët. Merrni 
parasysh mënyra për ta bërë me fjalë dhe në 
mënyrë pamore. (Për disa shembuj, shikoni 
mësimet për javën e tretë të gushtit dhe të javës 
së dytë të nëntorit.)

 2. Nxitni të kuptuarin. Sigurohuni që fëmijët të 
fitojnë një kuptim më të thellë të doktrinës me 
anë të një larmishmërie metodash mësimore që 
i angazhojnë ata për të mësuar, si të kënduarit 

e këngëve, interpretimi i 
roleve dhe leximi i shkri-
meve të shenjta.

 3. Nxitni vënien në jetë. 
Jepuni fëmijëve mundësi 
që ta zbatojnë doktrinën 
në jetën e tyre. Mbani 
parasysh si mund t’i 
shprehin ata ndjenjat apo 
të vendosin synime lidhur 
me doktrinën.

Kjo broshurë siguron mësime të plota për disa 
nga javët e këtij viti. Përmban ide, por jo mësime 
të plota, për javët e tjera. Plotësojini ato ide me 
disa nga tuajat. Mund të merrni ide nëpërmjet 
leximit të mësimeve të tjera të kësaj broshure. 
Kur ka të diela të pesta, përdoreni këtë kohë për 
të rishikuar mësimet e mëparshme. Shpirti mund 

Çdo javë, planifikoni  
mënyra 1) për të përcaktuar 

doktrinën, 2) për t’i ndihmuar 
fëmijët ta kuptojnë dhe 3) për 

t’i ndihmuar ta zbatojnë 
atë në jetën e tyre.

Të gjindshme në 
internet: Informacioni, 
ilustrimet pamore dhe 
burimet e përmendura 
në këtë broshurë janë të 
gjindshme në internet 
në seksionin e Fillores 
në adresën LDS.org.
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Përgatitja: Lutuni për 
udhërrëfim dhe kërkoni 
ndikimin e Shpirtit teksa 
përgatisni programet tuaja 
të kohës së përbashkët. 
Kur ju përgatiteni dhe 
jepni mësim me anë të 
Shpirtit, Ai do ta pohojë 
vërtetësinë e mësimeve që 
jepni. (Shih TNGC, f. 13.)

Burime të Përdorura në Këtë 
Broshurë

Shkurtesat e mëposhtme përdoren shpesh në 
broshurë:

HKF   Children’s Songbook [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 përfshijnë sugjerime për përdo-
rimin e figurave. Figurat mund t’i gjeni te Libri 
i Figurave Artistike të Ungjillit, paketat e figurave 
nga manuali i Fillores dhe te revistat e Kishës e 
në internet tek images.lds.org.

Programi mësimor për vitin 2014 

Programi Mësimor i Përgjithshëm 
Çerdhja: Vini Re të Vegjlit Tuaj; Rrezet e Diellit: 
Fillorja 1; ZTD 4–7: Fillorja 2; Guximtarët 8–11: 
Fillorja 6

Programi Mësimor Bazë 
Rrezet e diellit: Fillorja 1; ZTD 4–7: Fillorja 2; 
Guximtarët 8–11: Fillorja 4 

t’ ju udhëheqë ndërsa planifikoni dhe përgatisni 
veprimtari për mësimet.

Punoni bashkë me drejtuesen e muzikës kur 
përgatisni mësimet. Të kënduarit e 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 mësimit 
të ungjillit.

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

Mësimet janë të shoqëruara me disa këshilla 
mësimdhënieje që do t’ ju ndihmojnë ta përmirë-
soni aftësinë tuaj për të dhënë mësim. Mësimet 
përmbajnë edhe figura, të cilat do t’ ju ndihmojnë 
të shihni se si duket një veprimtari konkretisht. 
Ndonëse zhvillimi i aftësive mësimdhënëse është 
i rëndësishëm, përgatitja juaj shpirtërore dhe 

dëshmia vetjake janë ato që do ta ftojnë Shpirtin 
për t’i pohuar këto doktrina në zemrën e fëmijëve.

Koha e të Kënduarit
Muzika në Fillore duhet të krijojë një atmosferë 
nderimi, të mësojë ungjillin dhe të ndihmojë që 
fëmijët ta ndiejnë ndikimin e Frymës së Shenjtë 
dhe gëzimin që vjen nëpërmjet të kënduarit. Një 
hapësirë 20-minutëshe e kohës së përbashkët, 
duhet t’i kushtohet të kënduarit dhe mësimit të 
pjesëve muzikore. Kjo do t’ ju sigurojë se keni 
kohë të mjaftueshme për t’u mësuar fëmijëve kën-
gë të reja dhe për t’i ndihmuar ata që t’u pëlqejë të 
kënduarit.

Kjo broshurë përfshin një këngë të re që fëmijët ta 
mësojnë këtë vit (shih faqet 28–29). Ajo përfshin 
edhe një pjesë të titulluar “Si ta Përdorni Muzikën 
në Fillore” që përfshin ide për t’ua mësuar këngët 
fëmijëve (shih faqet 26–27).

Udhëzime për Paraqitjen në Mbledhjen e Sakramentit

Nën drejtimin e peshkopit ose të presidentit 
të degës, paraqitja e fëmijëve në mbledhjen e 
sakramentit bëhet në tremujorin e katërt të vitit. 
Që në fillim të vitit, takohuni me këshilltarin nga 
peshkopata ose presidenca e degës i cili mbikëqyr 
Filloren, për të diskutuar për plane paraprake. 
Merrni miratimin e tij kur planet të përfundojnë.

Planifikoni që fëmijët ta paraqesin programin 
bazuar mbi temat mujore të kohës së përbashkët. 
Gjatë gjithë vitit, mbani shënime mbi bisedat dhe 
përvojat vetjake të fëmijëve, për një përdorim 
të mundshëm në program. Teksa planifikoni që 
fëmijët të tregojnë 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 ungjillore që ata po u mësojnë. 
Një anëtar 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	kla-
save ose familjeve.

•	Ilustrimet	pamore,	veshjet	teatrale	dhe	paraqitjet	
e medias nuk janë të përshtatshme për mble-
dhjen e sakramentit.

Burimet: Ju mund të 
gjeni burime mësimore 
shtesë, të tilla si fletë 
për ngjyrosje, histori 
dhe veprimtari te revista 
Liahona, manuali i 
çerdhes dhe Libri i Figu-
rave Artistike të Ungjillit. 
Përdorini këto burime për 
plotësimin e mësimeve 
tuaja. Kërkoni edhe një 
listë burimesh për tema të 
caktuara të ungjillit nga 
revista Friend [Miku] 
te friend.lds.org. Këto 
burime mund të shtypen 
dhe të përdoren për t’u 
dhënë mësim fëmijëve.
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Ati Qiellor Përgatiti një Mënyrë që 
Unë të Kthehem në Praninë e Tij
“Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, 
të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme” (Gjoni 3:16). 
Plotësojini idetë e dhëna këtu me disa nga tuajat. Planifikoni mënyra për të përcaktuar doktrinën e 
për t’i ndihmuar ata ta kuptojnë dhe ta zbatojnë atë në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të 
bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj ata ta ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Unë jam fëmijë i Perëndisë dhe mund të jem si Ai një ditë.

Përcaktoni doktrinën dhe nxitni të kuptua-
rin (duke parë figura, duke kënduar një këngë 
dhe duke lexuar një shkrim të shenjtë): Tregojuni 
fëmijëve disa figura të të vegjëlve të kafshëve dhe 
pyetini ata se çfarë do të bëhet secila kafshë kur të 
rritet (për shembull, një kotele do të rritet e do të 
bëhet mace). Tregoni figurën e një foshnjëje nje-
rëzore dhe bëni të njëjtën pyetje. Shpjegoni se ka 
diçka të veçantë te foshnja njerëzore që ndryshon 
nga të vegjlit e kafshëve. Ftojini fëmijët të dëgjojnë 
fëmijët e kujt jemi teksa këndoni së bashku “Fëmi 
i Per’ndis’ Jam” (HKF, f. 58). Kërkojini një fëmije 
të lexojë Psalmeve 82:6 dhe diskutoni mbi atë që 
të mësojnë kënga dhe shkrimi i shenjtë. Shkruani 

në tabelë “Unë jam fëmijë i Perëndisë dhe mund 
të jem si Ai një ditë” dhe kërkojini një fëmije ta 
lexojë me zë të lartë.

Nxitni vënien në jetë (duke treguar): Ftoni disa 
fëmijë që të tregojnë mënyra se si ata e ndiejnë da-
shurinë e një prindi. Shpjegoni se edhe Ati Qiellor 
dëshiron që ne ta ndiejmë dashurinë e Tij. Tregoni 
një mënyrë se si e ndieni dashurinë e Perëndisë 
për ju dhe ftoni disa fëmijë që të tregojnë mënyrat 
se si e ndiejnë dashurinë e Tij për ta. Kërkojuni 
fëmijëve të dëgjojnë se çfarë na pëshpërit për 
dashurinë e Tij teksa këndoni së bashku “E Di 
se Rron Ati Im” (HKF, f. 59).

 Java 2: Ati Qiellor siguroi një Shpëtimtar dhe e bën të mundur që unë të 
kthehem në praninë e Tij.

Nxitni të kuptuarin (duke 
diskutuar për Shlyerjen): 
Vizatoni një shteg të drejtë në 
dërrasën e zezë që përfundon 
te një vend i emërtuar “Jeta 
e Përjetshme me Atin Tonë 
në Qiell”. Vendosni figurën e 
një njeriu në fillim të shte-
gut. Shpjegoni se figura na 
përfaqëson të gjithëve dhe se 
ne duhet të ndjekim shtegun 
për t’u kthyer te Ati Qiellor. 
Thuajuni fëmijëve se ne nuk 
mund të kthehemi vetë tek Ati 
Qiellor. Fshijeni një pjesë të 

shtegut dhe pyesni: “Çfarë mund të na ndihmo-
jë të vazhdojmë në shteg?” Kërkojini një fëmije 
të lexojë ose të recitojë nenin e tretë të besimit. 
Paraqitni një figurë të Krish tit në Gjetseman dhe 
shpjegojeni shkurtimisht Shlyerjen. Thuajuni fë-
mijëve se Shlyerja e Krishtit është si një urë që do 
të na ndihmojë të kthehemi tek Ati Qiellor; nëse 
pendohemi dhe u bindemi urdhërimeve, ne do të 
jemi në gjendje të jetojmë me Të përsëri. Vizatoni 
një urë në tabelë dhe çojeni figurën e njeriut në 
fund të shtegut. Ftoni disa fëmijë që të tregojnë 
ndjenjat e tyre për Jezu Krishtin dhe Shlyerjen e 
Tij. Nëse e lejon koha, këndoni këngën “I Lived in 
Heaven” [“Unë Jetova në Qiell”] (CS, f. 4).

Java 3: Jezu Krishti është shembulli i përkryer për mua që ta ndjek.

Përcaktoni doktrinën (duke diskutuar për 
shembuj): Pyesni: “Kush ka dhënë një shembull 
të mirë për ne?” Shkruajini ose bëjeni një fëmijë 
t’i shkruajë përgjigjet, përfshirë Jezu Krishtin, 
në tabelë. Shpjegoni se të gjithë këta njerëz japin 
shembuj të mirë për ne, por vetëm Jezusi dha 

shembullin e përkryer. Thuajuni fëmijëve se 
Ai “e përshkoi vendin duke bërë mirë” (Veprat e 
Apostujve 10:38) dhe e tregoi dashurinë e Tij duke 
u shërbyer të tjerëve, dhe Ai dëshiron që ne ta 
ndjekim shembullin e Tij.

Këngë: “He Sent 
His Son” [“Ai Dërgoi 
Birin e Tij”]
CS, f. 34–35) 

Grishni pjesëmarrjen: 
Fëmijët ndihen të rëndësi
shëm kur marrin pjesë në 
nxënie. Kurdoherë që është 
e mundur, ftojini fëmijët të 
shkruajnë në tabelë ose të 
lexojnë shkrimet e shenjta 
në vend që ta bëni vetë.

Ndihma muzikore dhe 
sugjerime për mënyrën 
si t’i jepni mësim këngët 
në këtë orientues gjen
den në faqen 26–27.

2

Janar



Jepni mësim me anë 
të Shpirtit: Lutuni për 
udhërrëfim dhe kërkoni 
ndikimin e Shpirtit teksa 
përgatiteni për kohën e 
përbashkët. Teksa për
gatiteni dhe jepni mësim 
me anë të Shpirtit, Ai do 
ta pohojë vërtetësinë e 
asaj që ju jepni mësim.

Këshillë: Shpëtimtari 
nuk duhet të portreti
zohet nga fëmijët në 
një dramatizim.

Nxitni të kuptuarin (duke dëgjuar histori dhe bërë vizatime): Përpara orës së Fillores, kërkojuni katër 
të rriturve që të vijnë të përgatitur për të diskutuar shkurtimisht mbi një prej figurave dhe shkrimeve 
të shenjta vijuese dhe mbi mënyrën se si mund ta ndjekim shembullin e Jezusit.

Mësuesit e orës mund të 
ndihmojnë me drejtimin 
e diskutimeve në grupe 

të vogla, të nxisin 
pjesëmarrjen dhe të 

ruajnë nderimin.

Gjoni 13:14–15  Mateu 5:1–2 Lluka 15:4 3 Nefi 17:1–10

Ndajini fëmijët në katër grupe dhe caktoni një prej 
të rriturve në secilin grup. Kërkojuni fëmijëve ta 
dëgjojnë të rriturin të flasë rreth Shpëtimtarit dhe 
ftojini ata të vizatojnë ose të shkruajnë në një copë 
letër se si mund ta ndjekin shembullin e Jezusit. 
Ftoni një fëmijë nga çdo grup që t’i tregojë atë që 
mësoi, pjesës tjetër të fëmijëve.

Nxitni vënien në jetë (duke kënduar një këngë): 
Këndoni “I’m Trying to Be like Jesus [Po Përpiqem 
t’Jem si Jezusi]” (CS, f. 78–79). Kërkojuni fëmijëve 
ta ndjekin shembullin e Jezusit këtë javë dhe të 
jenë të përgatitur për të raportuar se çfarë bënë 
javën që vjen.

Java 4: Unë mund të kthehem tek Ati Qiellor duke ndjekur Jezu Krishtin.

Përcaktoni doktrinën (duke përsëritur): Vizato-
jeni shtegun e javës 2 në tabelë. Kërkojuni fëmijëve 
të shpjegojnë se kush e bëri të mundur kthimin tek 
Ati Qiellor. Kërkojuni disa fëmijëve të raportojnë 
se si e ndoqën shembullin e Krishtit gjatë javës së 
mëparshme. Ftojini ata të tregojnë mënyra të tjera 
se si mund ta ndjekin Jezusin (të tilla si duke u 
pagëzuar, duke u lutur dhe duke iu bindur urdhë-
rimeve). Shkruajini përgjigjet e tyre në tabelë.

Nxitni të kuptuarin (duke dëgjuar një histori 
nga shkrimet e shenjta): Tregoni historinë e Jezusit 

duke thirrur Apostujt e Tij (shih Mateu 4:18–22) 
dhe ftojini fëmijët t’i bëjnë veprimet me ju. Për 
shembull: “Pjetri dhe Andrea e fitonin jetesën 
duke kapur peshq. Një ditë, teksa i hodhën rrjetat 
në detin e Galilesë, (hidhni rrjeta) ata panë Jezusin 
e Nazaretit. Ata e dëgjuan Atë të thoshte: (vini 
dorën te veshi) “Më ndiqni”. Edhe pse Pjetri dhe 
Andrea ishin në mes të punës (tërhiqini rrjetat), ata 
i lanë menjëherë rrjetat e tyre (lëshojini rrjetat) dhe 
e ndoqën Atë (ecni në vend). Jakobi dhe Gjoni ishin 
në një anije tjetër duke riparuar rrjetat e tyre (rre-
gulloni rrjetat). Jezusi i thirri, ndaj ata i lanë rrjetat 
dhe e ndoqën Atë (ecni në vend). Pyetini fëmijët 
nëse do ta linin atë që ishin duke bërë, nëse Shpë-
timtari do t’u thoshte: “Më ndiqni”. Vëreni çdo 
klasë që t’i drejtojë fëmijët e tjerë për të interpre-
tuar me gjeste një veprimtari, të tillë si noti apo të 
luajturit me lodra. Kërkojuni atyre ta ndalojnë atë 
që po bëjnë, dhe të ecin në vend kur të dëgjojnë 
fjalët “më ndiqni”. Teksa e interpretojnë me gjeste 
çdo veprimtari, mbani lart një figurë të Jezu Kri-
shtit dhe thoni butësisht: “Më ndiqni”.

Nxitni vënien në jetë (duke diskutuar mbi shem
buj): Kërkojuni fëmijëve të tregojnë mënyra se si 
mund ta ndjekin Jezu Krishtin sot. Për shembull, 
ata mund t’i përgjigjen thirrjes së një prindi për 
lutje familjare ose ftesës së një mësuesi për të 
treguar nderim.
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Ati Qiellor Ka një Plan  
për Fëmijët e Tij
“O sa i madh plani i Perëndisë tonë!” 2 Nefi 9:13.
Plotësojini idetë e dhëna këtu me disa nga tuajat. Planifikoni mënyra për të përcaktuar doktrinën 
e për t’i ndihmuar ata ta kuptojnë dhe ta zbatojnë atë në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të 
bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj ata ta ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Ati Qiellor ka një plan për fëmijët e Tij.

Përcaktoni doktrinën (duke e thënë doktrinën): 
Caktojini tre fëmijë të dalin përpara klasës. Vëreni 
të parin të thotë: “Ati Qiellor”, të dytin: “ka një 
plan” dhe të tretin: “për fëmijët e Tij”. Ndajini 
fëmijët në tre grupe dhe kërkojini secilit grup të 
ngrihet në këmbë dhe, me ndihmën e tre fëmijëve 
si drejtues, të përsërisin pjesën e tyre të fjalisë. 
Përsëriteni disa herë, duke i dhënë çdo grupi 
mundësinë për të thënë çdo frazë.

Nxitni të kuptuarin (duke lexuar shkrimet e 
shenjta): Shpjegoni se përpara se të lindeshim, ne 
jetonim në qiell me prindërit tanë qiellorë; Ati 
Qiellor dëshironte që ne të bëheshim më tepër si 
Ai, ndaj na paraqiti një plan. Ndajeni tabelën në 
tri pjesë dhe emërtojini ato: “Jeta Para Lindjes”, 

“Jeta në Tokë” dhe “Jeta pas Vdekjes”. Diskutoni 
shkurtimisht për secilën (shih Të Vërtetë ndaj 

Besimit: Një Referim për Ungjillin [2004], f. 115–117). 
Ndajini fëmijët në grupe të vogla dhe jepini çdo 
grupi një ose më shumë nga shkrimet e shenjta 
vijuese: Zanafilla 1:1; Alma 12:24; Alma 34:32; 
Alma 40:12; Doktrina e Besëlidhje 76:62; Moisiu 
4:2; Abraham 3:22–23. Ftojeni çdo grup ta lexojë 
shkrimin e shenjtë, t’u thotë fëmijëve të tjerë për 
çfarë flet shkrimi i tyre i shenjtë dhe të shkruajnë 
një referencë nën kreun e duhur të tabelës.

Nxitni vënien në jetë (duke bërë vizatime): 
Jepini çdo fëmije një fletë letre të ndarë në tri pjesë. 
Kërkojuni atyre të vizatojnë diçka që përfaqëson 
çdo pjesë të plani të Perëndisë (jeta para lindjes, 
jeta në tokë dhe jeta pas vdekjes). Nxitini ata 
t’ua tregojnë vizatimet familjeve të tyre në shtëpi. 
Këndoni së bashku “I Will Follow God’s Plan” 
[“Do Ndjek Planin e Per’ndis’”] (CS, f. 164–165).

Java 2: Ati Qiellor e urdhëroi Jezu Krishtin të krijonte tokën si një shtëpi për 
fëmijët e Tij.

Nxitni të kuptuarin (duke diskutuar për figura): 
Shpjegoni se, si pjesë e planit të Atit Qiellor, neve 
na duhej të largoheshim nga prania e Tij, ndaj Ati 
Qiellor e drejtoi Jezu Krishtin për të krijuar tokën 
për ne. Shfaqni figura të disa prej krijimeve (të 
tilla si dielli, hëna, uji, bimët dhe kafshët) rreth 
e rrotull klasës. Zgjidhni një fëmijë që të marrë 

një figurë dhe ta vendosë në tabelë. Diskutoni se 
përse krijimi është i rëndësishëm për ne. Vazh-
doni derisa të gjitha figurat të jenë vendosur në 
tabelë. Kërkojuni fëmijëve të dëgjojnë arsyen përse 
u krijuan këto gjëra teksa dikush lexon Doktrina 
e Besëlidhje 59:18–19.

Nxitni vënien në jetë (duke bërë vizatime): 
Jepini çdo fëmije një fletë letre dhe ftojini fëmijët 
të vizatojnë një prej krijimeve të tyre të parapël-
qyera. Këndoni “My Heavenly Father Loves Me” 
[“Ati Im Qiellor Më Do”] (CS, f. 228–229).

Këngë: “I Will Follow 
God’s Plan” [“Do 
Ndjek Planin e 
Per’ndis’”]
CS, f. 164–165)

Ilustrime pamore: 
Fëmijët reagojnë mirë 
ndaj ilustrimeve pamore. 
Merrni parasysh të për
dorni një larmi ilustrimesh 
pamore, përfshirë sende, 
vizatime në dërrasën e 
zezë, shirita të shkruar, 
figura dhe kukulla (shih 
TNGC, f. 89–90).
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Shkurt
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Java 3: Trupi im është krijuar sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë.

Përcaktoni doktrinën (duke parë një pasqyrim): 
Mbani një pasqyrë përpara disa fëmijëve dhe lëri-
ni ata të përshkruajnë atë që shohin (sytë, veshët, 
gojën e kështu me radhë). Shpjegoni se ajo që panë 
ishte një “shëmbëlltyrë” e vetvetes. Bëjini fëmijët 
të dëgjojnë për të gjetur se sipas shëmbëlltyrës 
së kujt u krijuam teksa dikush lexon Zanafilla 
1:27. Shpjegoni se Perëndia ka sy, veshë, një gojë 
e kështu me radhë dhe kjo është arsyeja përse i 
kemi edhe ne. (Për fëmijë më të vegjël, merrni 
parasysh që t’i vini ata të vërtitin ose prekin pjesë 
të ndryshme trupi teksa ju shpjegoni që edhe 
Perëndia i ka ato.) Nxitni vënien në jetë (duke bërë një lojë): Viza-

toni ose shkruani emrin e një pjese të ndryshme 
trupi në çdo anë të një blloku katror ose të një 
kubi prej letre. Kërkojuni fëmijëve ta kalojnë dorë 
më dorë në klasë teksa dëgjojnë ose këndojnë 

“Zoti Më Dha Një Tempull” (HKF, f. 62). Ndalojeni 
muzikën rastësisht dhe lëreni atë që ka kubin 
në dorë ta rrotullojë atë. Pyesni: “Si dëshiron Ati 
Qiellor që ta përdorni ose të kujdeseni për këtë 
pjesë të trupit tuaj?” Vazhdoni derisa ta lejojë 
koha.

Java 4: Liria e zgjedhjes është dhurata për të zgjedhur vetë.

Përcaktoni doktrinën (duke parë një mësim me 
sende): Sillni disa sende nga të cilat fëmijët mund 
të zgjedhin. Për shembull, ju mund të sillni dy llo-
je të ndryshme frutash, një laps e një stilolaps, ose 
dy lloje të ndryshme këpucësh. Kërkojuni disa fë-
mijëve që të zgjedhin midis sendeve. Shpjegoni se 
aftësia për të zgjedhur është një dhuratë e quajtur 
liri e zgjedhjes dhe se ne jemi të lirë të zgjedhim, 
por çdo zgjedhje vjen me një pasojë.

Nxitni të kuptuarin (duke lexuar një shkrim të 
shenjtë): Thuajuni fëmijëve se, kur ishim shpirtra 
në jetën para lindjes, ne e përdorëm lirinë e zgje-
dhjes për të bërë një zgjedhje të drejtë; të gjithë 
ne zgjodhëm ta ndiqnim planin e Atit Qiellor. 
Kërkojini dikujt të lexojë te 2 Nefi 2:27. Diskutoni 
për atë që thotë shkrimi i shenjtë mbi pasojat e 
zgjedhjes për ta ndjekur Jezu Krishtin ose zgjedh-
jes për të mos e ndjekur.

Nxitni vënien në jetë (duke interpretuar në 
role): Ftojeni çdo klasë që të interpretojë në role 
një situatë në të cilën ata mund ta përdorin lirinë 
e tyre të zgjedhjes për të zbatuar një urdhërim. 
(Për shembull, ata mund të interpretojnë në role 
sikur u binden prindërve ose ndajnë një lodër me 
një shok.) Lërini fëmijët e tjerë të diskutojnë për 
pasojat e mira të zgjedhjes së tyre.

Lejimi i fëmijëve 
që të marrin pjesë 
do t’u japë atyre 
mundësinë për 
të luajtur një rol 
aktiv në përvojën 
e të nxënit.

Përgatitja: Teksa 
planifikoni kohën tuaj të 
përbashkët, së pari lexojini 
të gjitha mësimet për mua
jin. Më pas drejtpeshojini 
veprimtaritë që planifikoni 
të përdorni, sipas kohës që 
keni dhe nevojave të Fillo
res suaj. Për shembull, ju 
mund të plotësoni gjysmën 
e një mësimi më të gjatë 
një javë dhe ta mbaroni atë 
javën vijuese ose të bëni 
sërish veprimtari më të 
shkurtra për t’i ndihmuar 
fëmijët të përsërisin.
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Klikoni këtu për kubin prej letre.
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Si duhet t’i përdor apo të kujdesem për Sytë e mi?

Si duhet t’i përdor  apo të kujdesem për Veshët e mi?

Si duhet ta përdor  apo të kujdesem për Gojën time?

Si duhet ta përdor apo të kujdesem për Mendjen time?

Si duhet t’i përdor apo të kujdesem për Duart e mia?

Si duhet t’i përdor apo të kujdesem për Këmbët e mia?

Si duhet ta përdor 

apo të kujdesem për 
Mendjen 

time?
Si duhet t’i përdor 

apo të kujdesem për 

Duart e mia?

Si duhet t’i përdor apo 
të kujdesem për 

Veshët e mi?



Jezu Krishti Është Shpëtimtari Ynë
“Dhe ne pamë dhe dëshmojmë se Ati e dërgoi Birin për të qënë Shpëtimtar i botës”  
(1 Gjoni 4:14).
Plotësojini idetë e dhëna këtu me disa nga tuajat. Planifikoni mënyra për të përcaktuar doktrinën e 
për t’i ndihmuar ata ta kuptojnë dhe 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 ta ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Unë mund të fitoj një dëshmi për Jezu Krishtin.

Përcaktoni doktrinën (duke dëgjuar një histori): 
Tregoni historinë e mëposhtme: “Kur Presidenti 
Xhejms E. Faust ishte fëmijë, ai pa një ëndërr të 
keqe dhe u zgjua duke qarë. Gjyshja e tij e përqafoi, 
e ngushëlloi dhe i tha atij që ishin të mbrojtur sep-
se Jezu Krishti po i ruante ata. Ai u kthye në shtrat 
në paqe, i sigurt se Jezusi na ruan ne vërtet.” Thua-
juni fëmijëve se kjo përvojë e ndihmoi Presidentin 
Faust të fitonte një dëshmi për Jezu Krishtin (shih 

“A Growing Testimony”, Ensign, nëntor 2000, f. 53).

Nxitni të kuptuarin (duke bërë një lojë): Krijoni 
10 shirita të shkruar që përshkruajnë gjëra që do 
ta ndihmojnë dikë të fitojë një dëshmi dhe disa 
të tjera që përshkruajnë gjëra që nuk do ta ndih-
mojnë (modele të shiritave të shkruar gjenden 
te sharingtime.lds.org). Vendosni një litar ose 
spango të gjatë me 10 nyje mbi dysheme. Kërko-
jini një fëmije të qëndrojë te njëri skaj i litarit dhe 
të mbajë një shenjë ku thuhet: “Një Dëshmi për 
Jezu Krishtin”. Ftoni një fëmijë tjetër të qëndrojë 
në skajin tjetër të litarit me një shenjë ku thuhet: 

“Unë Mund të Fitoj”. Lëreni një fëmijë të zgjedhë 
një shirit të shkruar dhe ta lexojë me zë të lartë. 
Nëse përshkruan diçka që do të na ndihmojë të 
fitojmë një dëshmi, bëjeni një fëmijë me shenjën 

“Unë Mund të Fitoj” të kalojë një nyje më përpara; 
nëse nuk na çon drejt një dëshmie, bëjeni fëmijën 
të qëndrojë në vend. Përsëriteni derisa fëmija të 
arrijë në skajin tjetër të litarit. Bëjeni gjithsecilin 
të thotë: “Unë mund të fitoj një dëshmi për Jezu 
Krishtin”. Shpjegoni se dëshmitë tona nuk pushoj-
në kurrë së rrituri; teksa vazhdojmë ta ndjekim 
Jezu Krishtin dhe bëjmë zgjedhje të drejta gjatë 
gjithë jetës sonë, dëshmitë tona do të vazhdojnë 
të bëhen më të forta.

Java 2: Përmes Shlyerjes së Jezu Krishtit, unë mund të pendohem dhe të 
falem për mëkatet e mia.

Përcaktoni doktrinën (duke disku
tuar për shkrime të shenjta): Tregoni 
një figurë të Jezu Krishtit në Gjetseman 
dhe rishikoni shkurtimisht Shlyerjen 
(shih Lluka 22:39–44). Ftoni dikë të 
lexojë te Doktrina e Besëlidhje 19:16 
dhe kërkojuni fëmijëve të mbajnë vesh 
për të gjetur çfarë duhet të bëjnë që të 
gëzojnë bekimet e Shlyerjes.

Nxitni të kuptuarin (duke dëgjuar një 
tregim nga shkrimet e shenjta): Tregoni 
historinë e Alma të Riut dhe ftojini fë-
mijët të bëjnë veprime me ju që shkojnë 
me historinë. Sa vijon është një shem-
bull: “Alma i Riu po bënte zgjedhje të 
këqija (bëni një fytyrë të keqe). Ai dhe 
miqtë e tij u përpoqën ta shkatërronin 
Kishën. Një ditë një engjëll erdhi për 

Këngë: “Qëndroj Plot 
Habi”
(Himne dhe Këngë të 
Fëmijëve, f. 22)

Mars

Interpretimi në role siguron një mundësi për 
t’i angazhuar të gjithë fëmijët.
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Unë Mund 
të Fitoj

Një Dëshmi për 

Jezu Krishtin

Klikoni këtu për shiritat e shkruar



Këshillë: Mbajini para
sysh shtrëngimet e kohës 
kur planifikoni kohët 
tuaja të përbashkëta. Për 
shembull, në aktivitetin 
e javës 3, kërkojini çdo 
folësi të ftuar që të marrë 
rreth dy minuta. Mund 
të dëshironi të ftoni 
më pak folës që t’i lini 
secilit më shumë kohë.

t’i ndalur ata; Alma u frikësua (bëni si të frikësuar). 
Ai u frikësua aq shumë saqë ra përtokë si të kishte 
vdekur (bëni si të vdekur). Ai u ndje kaq i hidhë-
ruar për mëkatet e tij saqë për tri ditë nuk mundi 
të lëvizte (qëndroni pa lëvizur). Më në fund, ai solli 
ndërmend se Jezu Krishti e kishte paguar çmimin, 
ose kishte shlyer për mëkatet e tij. Kur mendoi 
për atë që kishte bërë Jezusi, ai ndjeu gëzim të 

madh (hidhuni nga gëzimi). Alma u pendua dhe u 
bë një profet i madh që u mësoi njerëzve për Jezu 
Krishtin” (shih Alma 36).

Nxitni vënien në jetë (duke diskutuar): Disku-
toni shkurtimisht për parimet vijuese të pendimit: 
1) e kuptoj se kam bërë diçka të gabuar, 2) ndiej 
keqardhje për mëkatin, 3) ia rrëfej Atit Qiellor, 
4) e ndreq gabimin dhe 5) nuk e përsëris më.

Java 3: Jezu Krishti u ringjall, dhe unë vërtet do të ringjallem gjithashtu.

Përcaktoni doktrinën (duke kënduar një këngë): 
Këndoni së bashku “Did Jesus Really Live Again?” 
[“Jetoi Jezusi Për’sri?”]. (CS, 64) ose “Jesus Has 
Risen” [“Jezusi Është Ngritur”] (CS, 70). Kërkojini 
një fëmije të shpjegojë se çfarë të mëson kënga. 
Thuajuni fëmijëve se për shkak se Jezu Krishti u 
ringjall, edhe ne të gjithë vërtet do të ringjallemi 
gjithashtu. Mbani në dorë shkrimet e shenjta dhe 
shpjegoni se ne e dimë se Krishti u ringjall sepse 
ne mund të lexojmë rreth kësaj në shkrimet e 
shenjta. Shpjegoni se, ndonëse ne mund të mos 
e kemi parë Krishtin e ringjallur, të tjerët e kanë 
parë dhe na kanë thënë atë që dinë.

Nxitni të kuptuarin (duke dëgjuar folës të ftuar): 
Kërkojuni disa anëtarëve të rritur të lagjes suaj që 
të vijnë në kohën e përbashkët dhe të portretizoj-
në një prej dëshmitarëve të Krishtit të ringjallur. 
Maria Magdalena (shih Gjoni 20:1–18), Thomai 
(shih Gjoni 20:19–29), një burrë ose grua nefite 
(shih 3 Nefi 11:1–17; 17) dhe Jozef Smithi (shih 
Joseph Smith–Historia 1:11, 14–17; shih edhe 
DeB 76:22–24). Kërkojuni anëtarëve të lagjes të 
tregojnë historinë nga shkrimet e shenjta dhe 
të japin dëshmi për ringjalljen e Krishtit.

Java 4: Unë mund të tregoj respekt për Shpëtimtarin duke pasur nderim.

Nxitni të kuptuarin (duke parë figura): Paraqit-
ni figura vendesh të shenjta, të tilla si Kopshti i 
Gjetsemanit, varri i Jezusit, Korija e Shenjtë, një 
tempull dhe një shtëpi mbledhjeje. Teksa e para-
qitni secilën figurë, pyesni: “Përse ky vend është 
i shenjtë apo i veçantë? Si do të silleshit nëse do 
të ishit atje?” Diskutoni se çfarë është nderimi dhe 
për mënyrën se si veprimet me nderim tregojnë 
dashurinë dhe respektin tonë për Shpëtimtarin. 
Shpjegoni se kur kemi nderim, ne mund të ndihe-
mi pranë Tij.

Nxitni vënien në jetë (duke menduar shembuj): 
Shkruani fjalët “Me nderim” dhe “Pa nderim” në 
tabelë. Ndajini fëmijët në disa grupe. Jepini çdo 
grupi disa fletë të vogla letrash dhe kërkojuni 
atyre të shkruajnë në çdo letër diçka që tregon 
nderim në kishë dhe diçka që nuk tregon. Bëjeni 
çdo grup ta lexojë letrën e vet me radhë. Kërko-
juni fëmijëve t’i përthyejnë krahët nëse është një 
shembull me nderim ose t’i vërtisin gishtat nëse 
është pa nderim. Pastaj, kërkojini një pjesëtari 
të grupit ta vendosë letrën nën kreun e duhur 
të tabelës.

Lojërat: Lojërat e 
përshtatshme në Fillore 
ndihmojnë të ruhet një 
atmosferë me nderim. 
Lojërat u japin larmi 
mësimeve dhe u lejojnë fë
mijëve të ndërveprojnë me 
njëritjetrin. Ato gjithash
tu, e përforcojnë parimin e 
ungjillit që po jepet mësim, 
në një mënyrë zbavitëse.
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Familja Është Qendrore në  
Planin e Perëndisë 
“Martesa midis një burri dhe një gruaje është shuguruar nga Perëndia. . . .  
Familja është qendrore në planin e Krijuesit për destinacionin hyjnor të fëmijëve të Tij”  
(“Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës”).
Plotësojini idetë e dhëna këtu me disa nga tuajat. Planifikoni mënyra për të përcaktuar doktrinën, 
për t’i ndihmuar fëmijët ta kuptojnë dhe ta zbatojnë atë në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të 
bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj ata ta ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Familja është qendrore në planin e Perëndisë.

Përcaktoni doktrinën (duke gjetur fjalët që 
mungojnë): Përpara se të nisë Fillorja, ngjitini 
fjalët “familje” dhe “qendrore” poshtë dy karri-
geve. Shkruani sa vijon në tabelë: “ __________ 
është __________ në planin e Perëndisë”. Ftojini 
fëmijët t’i kërkojnë poshtë karrigeve fjalët që mun-
gojnë. Ftojini ata që i gjejnë fjalët, që t’i vendosin 
në vendet e duhura boshe në tabelë. Kërkojuni të 
gjithë fëmijëve ta thonë fjalinë njëzëri.

Nxitni vënien në jetë (duke diskutuar për 
familjet dhe duke kënduar një këngë): Shpjegoni 
se qendrore do të thotë “një pjesë e nevojshme”. 
Kërkojuni fëmijëve të ngrenë lart aq gishta sa pje-
sëtarë familjeje kanë dhe diskutoni për mënyrën 
se si çdokush është pjesë e një familjeje. Këndo-
ni “Families Can Be Together Forever” [“Familjet 
Mund t’Jen’ s’Bashku Përgjithmon’”] (CS, f. 188).

Nxitni vënien në jetë (duke bërë vizatime): 
Kërkojuni fëmijëve të vizatojnë një rreth të 
madh dhe më pas, në qendër të rrethit, një 
vizatim të familjes së tyre. Nxitini fëmijët t’i 
marrin vizatimet e tyre në shtëpi dhe t’u mësojnë 
familjeve të tyre se familja është qendrore në 
planin e Perëndisë.

Java 2: Prindërit kanë përgjegjësi të rëndësishme në familje.

Përcaktoni doktrinën (duke kënduar): Kërko-
juni fëmijëve të mendojnë për këngën e tyre të 
parapëlqyer në Fillore. Thuajuni atyre se, kur të 
numëroni deri në tre, ata duhet të ngrihen në 
këmbë dhe ta këndojnë këngën e tyre në të njëjtën 
kohë. Numëroni deri në tre dhe lërini të këndoj-
në. Ndalojeni të kënduarin dhe bëjeni drejtuesen 
e muzikës t’i drejtojë të gjithë ata për një këngë. 
Vini në dukje se pa drejtuesen e muzikës që i 
drejtoi ata, pati ngatërresa. Shpjegoni se ne do të 
kishim ngatërresa edhe në shtëpitë tona, nëse Ati 
Qiellor nuk do t’u kishte dhënë prindërve përgje-
gjësinë e rëndësishme të drejtimit të familjes.

Nxitni vënien në jetë (duke diskutuar për rolet 
prindërore): Ftoni dy djem dhe dy vajza që të 
vijnë përpara klasës. Jepini secilit një etiketë që 
përfaqëson një pjesëtar të familjes (babanë, nënën, 
birin dhe bijën). Qëndroni në krah të “babait” 
dhe shpjegoni se përgjegjësia e babait është që të 
jetë patriark mbi familjen e tij dhe t’i kryesojë, të 
sigurojë të ardhura për ta dhe t’i mbrojë. Pyetini 
fëmijët për shembuj të atyre që bëjnë etërit për t’i 
përmbushur këto role dhe kërkojini “babait” të 

Kënga: “The Family 
Is of God” [“Familja 
Ësht’ prej Per’ndis”]
(faqe 28–29 në këtë 
orientues)

Këshillë: Kur jepni 
mësim rreth familjeve, jini 
të ndjeshëm ndaj situatës 
familjare të fëmijëve në 
Filloren tuaj. Nxitini të 
gjithë fëmijët që të jetojnë 
denjësisht dhe të përgatiten 
për të pasur familje të për
jetshme të vetat një ditë.

Prill

Përdorimi i fëmijëve në shfaqjet pamore 
rrëmben vëmendjen e fëmijëve dhe 

i përgatit ata për të mësuar.
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Tregoni dashuri: Për të 
treguar dashuri për ata të 
cilëve u jepni mësim, bëni 
përgëzime të sinqerta që 
cilësojnë atë që ka bërë 
fëmija. Për shembull, 
mund të thoni: “Falemi
nderit që tregove historinë 
e familjes sate”, në vend 
që të jepni një përgëzim të 
përgjithshëm të tillë si “të 
lumtë” ose “faleminderit”. 

interpretojë me gjeste atë që ata përshkruajnë. 
Qëndroni pranë “nënës” dhe shpjegoni se për-
gjegjësia e nënës është të kujdeset për familjen 
dhe ta edukojë atë. Pyetini fëmijët për shembuj të 
atyre që bëjnë nënat për t’i përmbushur këto role 
dhe kërkojini “nënës” të interpretojë me gjeste atë 
që ata përshkruajnë. Thuajuni fëmijëve se të dy 
prindërit kanë përgjegjësi për të qenë shembuj të 
mirë dhe për ta dhënë mësim ungjillin. Jepini çdo 

klase diçka që përfaqëson mënyrën se si prindërit 
mund ta mësojnë familjen e tyre (për shembull, 
shkrimet e shenjta, një manual për mbrëmjet 
familjare ose fotografi të një familjeje duke ngrënë, 
duke u lutur ose duke punuar së bashku). Ftojeni 
një fëmijë në çdo klasë që të thotë se si prindërit 
mund ta përdorin sendin për ta ndihmuar fa-
miljen e tyre.

Java 3: Fëmijët kanë përgjegjësinë që t’iu binden prindërve të tyre.

Përcaktoni doktrinën (duke lexuar një 
shkrim të shenjtë): Përpara Fillores, fshihni 
një fletë letre ku të jetë shkruar Efesianëve 6:1. 
Kërkojini një fëmije të ngrihet në këmbë dhe 
drejtojeni atë drejt letrës së fshehur. Për shembull, 
mund të thoni: “Bëni tre hapa të stërmëdhenj 
përpara. Bëni gjashtë hapa majtas.” Kur fëmija ta 
ketë gjetur letrën, bëjini të gjithë fëmijët ta gjejnë 
vargun në shkrimet e tyre të shenjta dhe kërkojini 
një fëmije ta lexojë atë me zë të lartë. Shpjegoni 
se “në Zotin” do të thotë “në bërjen e asaj që është 
e drejtë”.

Nxitni të kuptuarin (duke diskutuar për një 
histori nga shkrimet e shenjta): Tregoni historinë 
e Lehit që i dërgoi të bijtë për të marrë fletët prej 
tunxhi (shih 1 Nefi 3–4). Shqyrtojeni historinë 
duke bërë pyetje të tilla si: “Kush ishin fëmijët? 
Kush ishte prindi? Çfarë po kërkonte prindi? A 
ishte e lehtë t’i bindeshe? Çfarë ndodhi kur fëmijët 
iu bindën prindit?”

Java 4: Unë mund t’i tregoj dashuri çdo pjesëtari të familjes sime.

Nxitni të kuptuarin (duke bërë një lojë me gjetje 
dhe duke kënduar një këngë): Jepni ndihma për 
pjesëtarët e mëposhtëm të familjes dhe kërkojuni 
fëmijëve të prekin hundën kur ta dinë se kë po 
përshkruani: babai, nëna, vëllai, motra, gjyshja, 
gjyshi, halla, tezja, xhaxhai, daja, kushëriri/ra. Për 
shembull, ndihma për një hallë mund të jetë: “Jam 
vajzë. U rrita me babanë tënd. Jam nëna e kushë-
rirës tënde. Kur fëmijët ta kenë gjetur pjesëtarin e 
duhur të familjes, jepni një fëmije një etiketë që ta 
përfaqsojë atë njeri dhe ftojeni fëmijën të qëndrojë 
përpara klasës. Shpjegoni se familjet mund t’i për-
fshijnë ose jo të gjithë këta pjesëtarë familjeje, por 
edhe pse çdo familje është e ndryshme, të gjitha 
familjet kanë diçka të përbashkët – dashurinë. 
Këndoni së bashku “A Happy Family” [“Një Fa-
milje e Lumtur”] (CS, f. 198).

Nxitni vënien në jetë (duke diskutuar për 
familjet): Bëjeni një fëmijë të mbajë figurën e një 
shtëpie. Ftojini disa fëmijë të thonë pjesëtarët e 
familjes që jetojnë në shtëpinë e tyre dhe mënyrat 
se si ua tregojnë dashurinë atyre. Ftoni një fëmijë 
të dytë të qëndrojë pranë të parit dhe të mbajë një 
figurë tjetër shtëpie. Pyesni: “Kush ka familjarë 
që i jetojnë pranë? Si e tregoni dashurinë tuaj për 
ta?” Më në fund, vini një fëmijë të tretë të mbajë 
figurën e një shtëpie dhe të qëndrojë larg nga dy 

të tjerët. Pyesni: “A ka ndonjëri prej jush pjesëtarë 
të familjes që jetojnë larg?” Diskutoni për mëny-
ra se si fëmijët mund të tregojnë dashuri për ata 
pjesëtarë të familjes. Nxitini fëmijët të zgjedhin 
një mënyrë për t’ua treguar dashurinë pjesëtarëve 
të familjes gjatë javës që vjen.
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Familjet Bekohen Kur Ndjekin Profetin
“Mbani mend fjalët që u thanë më parë nga profetët e shenjtë” (2 Pjetrit 3:2).
Plotësojini idetë e dhëna këtu me disa nga tuajat. Planifikoni mënyra për të përcaktuar doktrinën, 
për t’i ndihmuar fëmijët ta kuptojnë dhe ta zbatojnë atë në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të 
bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj ata ta ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Perëndia na flet nëpërmjet profetëve.

Përcaktoni doktrinën (duke pëshpëritur një 
mesazh): Pëshpërisni “Perëndia na flet nëpërmjet 
profetëve” në veshin e një fëmije. Kërkojini atij ose 
asaj t’ia pëshpërisë një fëmije tjetër dhe vazhdoni 
derisa çdo fëmijë ta ketë dëgjuar mesazhin. (Në 
Fillore më të mëdha, merrni parasysh ta bëni këtë 
veprimtari në grupe të vogla.) Kërkojini fëmijës 
së fundit të ngrihet në këmbë dhe ta përsërisë 
mesazhin me zë të lartë. Vini në dukje se pikërisht 
siç ia shpërndanë fëmijët mesazhin njëri-tjetrit, 
Perëndia u kërkon profetëve të flasin (ose të shpër-
ndajnë mesazhe) për Të.

Nxitni të kuptuarin (duke lexuar shkrime të 
shenjta dhe duke mësuar të tjerët): Tregojuni 
fëmijëve një figurë të Noeut. Ndajini fëmijët në 
katër grupe. Jepini çdo grupi një prej referencave 

vijuese të shkrimeve të shenjta: Moisiu 8:20–26; 
Zanafilla 6:13–17; Zanafilla 6:18–22; Zanafilla 
7:7–12. Kërkojini 
çdo grupi të lexojë 
shkrimet e shenjta të 
caktuara dhe më pas 
t’u thonë fëmijëve 
me radhë atë që më-
suan. Pyetini fëmijët 
çfarë mendojnë se u 
ndodhi njerëzve që 
ndoqën mesazhin 
e Noeut dhe atyre që nuk e 
bënë (shih Zanafilla 7:23). Dëshmoni se Perëndia 
na flet nëpërmjet profetëve të Tij dhe nëse i ndje-
kim ata, ne do të jemi të sigurt.

Java 2: Profetët në shkrimet e shenjta janë shembuj për familjen time.

Përcaktoni doktrinën (duke ndjekur një 
shembull): Trokitni me duar një ritëm të thjesh-
të dhe ftojini fëmijët ta përsërisin atë, duke 
ndjekur shembullin tuaj. Diskutoni se çfarë 
është një shembull. Shpjegoni se profetët në 
shkrimet e shenjta janë shembuj që duhet t’i 
ndjekim.

Nxitni të kuptuarin dhe vënien në jetë (duke 
lexuar shkrime të shenjta): Ndajini fëmijët në katër 
grupe. Jepni një të rrituri në çdo grup një prej 
shiritave të shkruar vijues dhe kërkojuni atyre t’ua 
lexojnë shkrimet e shenjta të renditura në shiritin 
e shkruar fëmijëve të grupit të vet:

Gjon Pagëzori: DeB 84:27–28 (u pagëzua)

Alma i Riu: Mosia 27:23–24 (u pendua)

Jozueu: Jozueut 24:15 (i shërbeu Zotit)

Mbreti Beniamin: Mosia 2:17–18 (u shërbeu 
të tjerëve)

Lehi: 1 Nefi 1:5 (u lut)

Nefi: 1 Nefi 3:7 (mbajti urdhërimet)

Vëllai i Jaredit: Ethëri 3:9 (pati besim)

Kërkojuni fëmijëve të mbajnë vesh se çfarë bëri 
profeti për të qenë shembull. Kërkojini çdo grupi 
të sajojnë një varg për profetin e tyre që ta kën-
dojnë me melodinë e këngës “Follow the Prophet” 
[“Ndiqni Profetin”] (CS, f. 110–111) dhe ftojini ata 
t’ua tregojnë vargun fëmijëve të tjerë. 

Java 3: Familja ime do të bekohet kur ne e ndjekim profetin.

Përcaktoni doktrinën (duke ndjekur udhëzi
met): Përgatitni një shirit të shkruar ku thuhet: 

“Familja ime do të bekohet kur ne e ndjekim pro-
fetin” dhe fshiheni atë në klasë përpara se të nisë 
Fillorja. Ftoni një fëmijë të ndjekë udhëzimet tuaja 
për të gjetur shirin e shkruar. Shpjegoni se njësoj 
siç i ndoqi fëmija udhëzimet tuaja, familjet tona 
mund t’i ndjekin udhëzimet e profetit. Kërkojuni 
fëmijëve ta lexojnë shiritin e shkruar së bashku.

Nxitni të kuptuarin (duke dëgjuar folës): Lidhu-
ni me disa familje që më përpara dhe ftojini ata 
të vijnë në Fillore dhe të tregojnë se si bindja ndaj 
profetit ua ka bekuar familjen.

Nxitni vënien në jetë (duke kënduar e diskutu
ar): Tregoni një fotografi të profetit të tanishëm 
dhe shpjegoni se ne udhëhiqemi nga një profet 
sot dhe do të bekohemi teksa e dëgjojmë dhe e 

Përsëritja e doktri-
nës: Këtë muaj fëmijët 
do të mësojnë ilustrime 
të ndryshme me shkrime 
të shenjta të doktrinës 
që familjet bekohen kur 
ndjekin profetin. Mbani 
parasysh t’i ftoni fëmijët ta 
thonë doktrinën çdo javë.

Këngë: Këngë sipas 
zgjedhjes suaj nga 
Himne dhe Këngë të 
Fëmijëve, ose revistat 
e Kishës
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Maj

Lejimi i fëmijëve që të 
marrin pjesë, do t’u japë 
atyre mundësinë për të 
luajtur një rol aktiv në 
përvojën e të nxënit.



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.

ndjekim atë. Këndoni “Quickly I’ll Obey” [“Do 
të Bindem Sakaq”] (CS, f. 197), duke e ndryshuar 
rreshtin e parë kështu: “Kur profeti më thotë”. 
Përcaktoni drejtimin dhe këshillën që profeti dha 

në konferencën e përgjithshme më të fundit. Kër-
kojuni disa prej fëmijëve të tregojnë se si zbatimi i 
kësaj këshille do t’i bekojë familjet e tyre.

Java 4: Profeti na flet në konferencën e përgjithshme.

Përcaktoni doktrinën (duke parë fotografi): 
Kër kojuni fëmijëve të ngrihen në këmbë nëse e 
dinë se kush e udhëheq Kishën. Paraqitni një 
fotografi të profetit dhe pyetini fëmijët si e ka 
emrin. Shpjegoni se Perëndia na flet nëpërmjet tij. 
Paraqitni një fotografi të Qendrës së Konferencave. 
Thuajuni fëmijëve se gjatë konferencës së përgjith-
shme, profeti na flet nga kjo ndërtesë.

Nxitni të kuptuarin (duke diskutuar për një 
histori nga shkrimet e shenjta): Thuajuni fëmijë-
ve se Perëndia i ka folur gjithnjë popullit të Tij 
nëpërmjet profetëve. Paraqitni një figurë të Mbretit 
Beniamin dhe tregoni historinë nga Mosia 2:1–8. 
Ftojini fëmijët ta rivënë në skenë historinë. Kujto-

juni fëmijëve se Mbreti Beniamin foli nga një kullë 
dhe më pas, fjalimi i tij u shkrua që gjithsecili të 
mund ta lexonte. Kërkojuni fëmijëve ta krahasojnë 
historinë e Mbretit Beniamin me atë që ndodh në 
konferencën e përgjithshme sot.

Përdorimi i sendeve ose veshjeve skenike mund t’i zgjerojnë 
mësimet e fillores dhe të rrokin vëmendjen e fëmijëve.
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Ordinancat e Priftërisë dhe Puna në 
Tempull e Bekojnë Familjen Time
“[Të] gjitha gjërat që do të keni lidhur mbi tokë do të jenë lidhur edhe në qiell” (Mateu 18:18).
Plotësojini idetë e dhëna këtu me disa nga tuajat. Planifikoni mënyra për të përcaktuar doktrinën, 
për t’i ndihmuar fëmijët ta kuptojnë dhe ta zbatojnë atë në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të 
bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj ata ta ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Ordinancat e priftërisë e bekojnë dhe e forcojnë familjen time.

Përcaktoni doktrinën (duke kënduar një këngë): 
Kërkojuni fëmijëve të mbajnë vesh për të gjetur 
diçka që e bekon familjen e tyre teksa këndoni 
vargun e dytë të këngës “Love Is Spoken Here” 
[“Këtu Flitet Dashuri”] (CS, f. 190–191) së bashku. 
Shpjegoni se ordinancat e priftërisë mund t’i be-
kojnë dhe t’i forcojnë të gjitha familjet.

Nxitni të kuptuarin (duke diskutuar për figura): 
Ndajini fëmijët në grupe dhe jepini çdo grupi një 
figurë të një ordinance priftërie. Kërkojini çdo 
grupi të mendojë disa ndihma që do t’i bënin të 
tjerët të gjenin ordinancën e paraqitur në figurën 
e tyre (për shembull, “Kjo ordinancë bëhet çdo të 
diel në kishë”). Ftojeni çdo grup të japë ndihmën 
përkatëse dhe lërini fëmijët e tjerë të gjejnë cilën 
ordinancë të priftërisë po përshkruajnë. Pasi ta 

kenë gjetur saktë, diskutoni për mënyrën si na be-
kon ordinanca dhe ekspozojeni figurën në tabelë.

Nxitni vënien në jetë (duke ndarë përvoja): 
Ftojini fëmijët të flasin me familjet e tyre në shtëpi 
për kohët kur ordinancat e priftërisë ua bekuan 
dhe forcuan jetën.

Java 2: Tempujt bëjnë të mundur që familjet të jenë së bashku përgjithmonë.

Përcaktoni doktrinën (duke kënduar një këngë): 
Tregojuni fëmijëve një fotografi të tempullit më të 
afërt me vendin ku jetoni. Ftojini ata të këndojnë 
strofën e parë të këngës “I Love to See the Temple” 
[“Tempullin Shum’ Dua t’ Shoh”] (CS, f. 95). Vini 
në dukje frazën “një dit’ atje do t’shkoj” dhe 
kërkojuni fëmijëve të mbajnë vesh përse anëtarët 
e Kishës shkojnë në tempull teksa këndoni së 
bashku strofën e dytë të këngës. Diskutoni për 
përgjigjet e tyre dhe theksoni se ordinancat e 
tempullit bëjnë të mundur që familjet të jenë së 
bashku përgjithmonë.

Nxitni vënien në jetë (duke bërë një vizatim): 
Jepini çdo fëmije një fletë letre me një vizatim të 
thjeshtë tempulli në të (gjendet te sharingtime.
lds.org). Ftojini fëmijët t’i vizatojnë pjesëtarët e 
familjes së tyre me duar të kapura pranë tempullit. 
Nxitini ata t’ua tregojnë vizatimet familjeve në 
shtëpi.

Këngë: Këngë sipas 
zgjedhjes suaj nga 
Himne dhe Këngë të 
Fëmijëve, ose revistat 
e Kishës

T’u japin mësim të tje-
rëve: Kur fëmijët e ndajnë 
atë që mësojnë në Fillore 
me të tjerët, ajo forcon të 
kuptuarin dhe dëshminë 
e tyre për doktrinën. Këtë 
muaj ata nxiten të tregojnë 
atë që kanë mësuar në 
shtëpi. Kjo do të sigurojë 
mundësi për diskutime 
mbi ungjillin në shtëpi dhe 
do ta forcojë familjen.

Lejimi i fëmijëve të vizatojnë atë që kanë mësuar, 
e përforcon të kuptuarin e doktrinës prej tyre.
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Këngë: Kur këndoni një 
këngë të re me fëmi
jët, këndojini një frazë 
fëmijëve dhe vërini ata 
ta përsërisin. Përsëri
teni me çdo frazë.

Java 3: Unë mund të përgatitem tani që të jem i denjë të hyj në tempull.

Përcaktoni doktrinën (duke kënduar një këngë): 
Kërkojuni fëmijëve të mbajnë vesh se cila është 
detyra e tyre e shenjtë teksa këndojnë vargun e 
parë të këngës “I Love to See the Temple” [“Tem-
pullin Shum’ Dua t’ Shoh”] (CS, f. 95). Thuajuni 
fëmijëve që ata mund të përgatiten tani për të hyrë 
në tempull kur të rriten.

Nxitni të kuptuarin (duke diskutuar për denjë
sinë): Tregoni figurën e një tempulli. Shpjegoni 

se për shkak se tempulli është 
një vend i shenjtë, vetëm ata 
që janë të denjë mund të hyjnë. 
Thuajuni fëmijëve që të jetuarit 
e standardeve te broshura Për 
Forcën e Rinisë do të na përgatisë 
që të jemi të denjë. Shkruajini 
disa prej standardeve në shirita 
të shkruar më vete. Ndajini 
fëmijët në grupe dhe jepini 

çdo grupi një shirit të shkruar. Bëjeni çdo grup 
të ngrihet në këmbë dhe të shpjegojnë se si të 
jetuarit e atij standardi do t’i përgatisë ata të jenë 
të denjë për të hyrë në tempull.

Nxitni vënien në jetë (duke bërë një lojë): Në 
fletë të veçanta letrash, vizatoni figura të një goje, 
të syve, veshëve, duarve dhe këmbëve (modele 
vizatimesh gjenden te sharingtime.lds.org). Ndër-
kohë që pianisti luan “I Love to See the Temple” 
[”Tempullin Shum’ Dua t’ Shoh”], bëjini fëmijët 

t’i kalojnë vizatimet dorë më dorë. Kur muzika 
të ndalojë, kërkojuni fëmijëve që i kanë në duar 
figurat, të thonë një gjë që mund të bëjnë me atë 
pjesë trupi që të përgatiten për të shkuar në tem-
pull (për shembull, ata mund të luten, të flasin me 
mirësi dhe të thonë të vërtetën me gojën e tyre). 
Përsëriteni derisa ta lejojë koha.

Java 4: Puna për historinë familjare më lidh me paraardhësit e mi.

Nxitni të kuptuarin (duke kënduar një këngë 
dhe duke dëgjuar një histori): Tregoni historinë e 
mëposhtme: Sa herë që thoni “të këndojë” ose “të 
kënduarit” kërkojini gjithsecilit të këndojë këngën 

“Family History–I Am Doing It” [“Historia Famil-
jare – Unë po e Bëj”] (CS, f. 
94). Filloni duke kënduar 
fjalinë e parë dhe shtoni një 
fjali tjetër çdo herë. “Një 
familjeje i pëlqen shumë 
muzika dhe të kënduarit. 
Nga historia e tyre familjare 
ata mësuan se edhe paraar-
dhësve të tyre, Meri Xhonsit 
dhe prindërve të saj, u pël-
qente shumë muzika dhe të 
kënduarit. Familjes Xhons i 
pëlqente shumë edhe Kisha. 
Ata u pagëzuan në shtetin 
e Uellsit dhe vendosën të 
shpërnguleshin në Juta. 
Të dy prindërit e Merit 
vdiqën gjatë udhëtimit dhe, 
megjithëse ishte një vajzë e 
vogël, Meri vazhdoi të ecte 

nëpër fusha, duke mbajtur një kuti të drunjtë të 
mbushur me himnet e Kishës që kishte shkruar i 
ati. Meri më vonë u mësoi fëmijëve të saj që ta pël-
qenin shumë të kënduarin. Sot stër-stër-stërnipër-
ve të saj u pëlqen shumë të këndojnë. Ata fëmijë 

janë lidhur me Merin dhe e 
dinë se ajo ua kaloi dashu-
rinë për Kishën dhe për të 
kënduarin.”

Nxitni vënien në jetë 
(duke ngjyrosur): Jepini 
çdo fëmije dy fletë letrash, 
një të emërtuar “Unë” 
dhe tjetrën të emërtuar 

“Paraardhësi im”. Kërkojini 
atyre të bëjnë një vizatim 
të vetes në letër të emërtuar 

“Unë”. Më pas ftojini ata 
t’u kërkojnë prindërve në 
shtëpi që t’u tregojnë atyre 
rreth një prej paraardhësve 
të tyre që të mund të bëjnë 
një vizatim të atij paraar-
dhësi në letrën tjetër.
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Ne Bëhemi Anëtarë të Kishës 
nëpërmjet Pagëzimit dhe Konfirmimit

“Kush nuk ka lindur nga uji dhe nga Fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë” 
Gjoni 3:5.
Plotësojini idetë e dhëna këtu me disa nga tuajat. Planifikoni mënyra për të përcaktuar doktrinën, 
për t’i ndihmuar fëmijët ta kuptojnë dhe ta zbatojnë atë në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të 
bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj ata ta ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Kisha e Jezu Krishtit është rivendosur.

Përcaktoni doktrinën (duke parë një figurë): 
Tregoni një pamje të Profetit Jozef Smith dhe 
 kërkojuni fëmijëve të tregojnë gjërat që dinë  
për të. Shpjegoni se Kisha e Jezu Krishtit u 
 rivendos përmes Jozef Smithit.

Nxitni të kuptuarin (duke parë një mësim me 
sende): Shpjegoni se kur Jezu Krishti ishte në tokë, 
Ai e organizoi Kishën me udhëheqjen e priftërisë 
dhe doktrina të vërteta. Kërkojuni fëmijëve të 
përmendin disa prej mësimeve dhe pozicioneve 
të udhëheqjes në Kishë dhe pas çdo përgjigjeje, 
bëjini ata të vendosin një kub në tavolinë që të for-
mojnë një strukturë. Kur struktura të përfundojë, 
shpjegoni se ajo përfaqëson Kishën e Jezu Krishtit. 
Tregoni pamje të kryqëzimit dhe ringjalljes së 
Krishtit dhe shpjegoni se pas këtyre ndodhive, 
njerëzit filluan të jepnin mësim gjëra të gabuara. 
Rrëzojeni strukturën teksa shpjegoni shkurtimisht 
Braktisjen. Diskutoni për thirrjen e Jozef Smithit 
për të rivendosur Kishën dhe përsërisni të njëjta 
mësime dhe pozicione udhëheqjeje që fëmijët 
përmendën ndërkohë që e rindërtoni strukturën. 
Jepni dëshmi për Rivendosjen e Kishës përmes 
Jozef Smithit.

Java 2: Unë u bëra anëtar i Kishës nëpërmjet pagëzimit dhe konfirmimit.

Përcaktoni doktrinën (duke parë figura): Bëni 
sikur jeni një gazetar. Thuajuni fëmijëve: “Mirë-
seerdhët në Kanalin e Lajmeve të Mira! Sot kam 
lajmin më të mirë për t’ ju dhënë – secili prej jush 
mund të bëhet një anëtar i Kishës së vërtetë të 
Jezu Krishtit! Kjo është një nga gjërat më të rëndë-
sishme që mund të bëni në jetë. Ju mund të bëheni 
një anëtar i Kishës përmes pagëzimit (tregoni figu-
rën e një fëmije duke u pagëzuar) dhe konfirmimit 
(tregoni figurën e një fëmije duke u konfirmuar).”

Nxitni të kuptuarin (duke lexuar shkrime të 
shenjta): Ndajini fëmijët në grupe dhe jepini çdo 
grupi një ose më shumë prej pyetjeve vijuese dhe 
referencat përkatëse të shkrimeve të shenjta. Fto-
jini ata të përfytyrojnë se çfarë do të thonin nëse 
një gazetar do t’iu bënte këto pyetje. Kërkojuni t’i 
gjejnë përgjigjet në shkrimet e tyre të shenjta.

 1. Pse duhet të pagëzohem? (Shih Gjoni 3:5;  
Veprat e Apostujve 2:38.)

 2. Kur jam aq i rritur sa të pagëzohem?  
(Shih DeB 68:27.) 

 3. Kush mund të më pagëzojë? (Shih DeB 20:73.)

 4. Si duhet të pagëzohem? (Shih DeB 20:74.)

 5. Çfarë simbolizon pagëzimi? (Shih Romakëve 
6:3–5.)

 6. Si përgatitem për pagëzimin? (Shih Alma 
7:15–16; 19:35.)

 7. Çfarë premtoj në pagëzim? (Shih Mosia 18:10.)

 8. Çfarë premtoj çdo të diel kur marr sakramentin 
dhe përtërij besëlidhjet e mia të pagëzimit? 
(Shih DeB 20:77.)

Nxitni vënien në jetë (duke iu përgjigjur 
 pyetjeve): Bëni sikur po i intervistoni disa prej 
fëmijëve. Kërkojuni atyre të raportojnë atë që 
 mësuan rreth mënyrës si bëhesh anëtar i Kishës.

Këngë: “Baptism” 
[“Pagëzim”]
(CS, f. 100–101)

Korrik

Nëse nuk i keni 
materialet e nevojshme 

për mësimin me sende të 
përshkruar në javën 1, 

merrni parasysh të 
përdorni materiale 
që mund t’i gjeni.
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Java 3: Fryma e Shenjtë më ngushëllon e më udhërrëfen.

Përcaktoni doktrinën dhe nxitni të kuptua-
rin (duke dëgjuar dëshmi): Kërkojuni fëmijëve të 
pëshpërijnë: “Fryma e Shenjtë më ngushëllon e 
më udhërrëfen”. Kërkojini një mësueseje të tregojë 
shkurtimisht për një kohë kur Fryma e Shenjtë e 
ngushëlloi dhe e udhërrëfeu atë.

Nxitni vënien në jetë (duke kënduar një këngë): 
Jepini çdo fëmije një fletë letre dhe kërkojuni 
fëmijëve të shkruajnë disa fjalë që u vijnë në 
mendje kur mendojnë për mënyrën si Fryma e 
Shenjtë na ngushëllon e na udhërrëfen. Ftojini 

fëmijët t’i mbajnë vesh fjalët që shkruan, ndër-
kohë që këndojnë një ose të dyja këngët vijuese: 

“The Holy Ghost” [“Fryma e Shenjtë”] (CS, f. 105) 
dhe “Let the Holy Spirit Guide” [“Le t’Drejtojë i 
Shenjti Shpirt”] (Hymns, f. 143). Kërkojuni atyre 
t’i rrethojnë fjalët kur t’i këndojnë. Ftojini fëmijët 
të tregojnë fjalët që rrethuan dhe diskutoni për 
kuptimin e çdo fjale. Ju mund t’i ftoni fëmijët të 
tregojnë edhe fjalë që nuk u rrethuan. Kërkojuni 
disa fëmijëve të tregojnë rreth kohëve kur Fryma 
e Shenjtë u ka sjellë ngushëllim ose udhërrëfim.

Java 4: Unë mund ta di të vërtetën nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë.

Përcaktoni doktrinën (duke shquajtur të vërte
tën nga gabimi): Shkruani, në fletë të veçanta let-
rash, disa pohime që janë qartësisht të vërteta dhe 
të tjera që duken që janë të rreme (të tilla si “Dielli 
është i ngrohtë”, “Akulli është i nxehtë”, “Yjen 
shkëlqejnë natën” dhe “Zjarri është i ftohtë”). Ftoni 
një fëmijë të zgjedhë një për ta lexuar me zë të 
lartë dhe kërkojuni fëmijëve të ngrihen në këmbë 
nëse pohimi është i vërtetë dhe të ulen nëse jo. 
Pyesni: “Nga e dini ju?” Përsëriteni me çdo letër. 
Shpjegoni se një mënyrë tjetër si mund ta dimë 
se diçka është e vërtetë, është nëpërmjet fuqisë 
së Frymës së Shenjtë. Lexoni te Moroni 10:5.

Nxitni të kuptuarin (duke lexuar shkrime të 
shenjta): Shpjegoni se, nëpërmjet fuqisë së Frymës 
së Shenjtë, ne mund ta dimë të vërtetën; ne mund 
të dëgjojmë zërin e Shpirtit ose mund ta ndiejmë 
Atë të flasë në mendjet ose zemrat tona. Paraqitni 
figura të një koke (mendjeje), zemre dhe një veshi 
(modele imazhesh gjenden te sharingtime.lds.org). 
Ndajini fëmijët në katër grupe dhe ftojeni çdo 
grup të lexojë një prej shkrimeve të shenjta vijuese 
me zë të lartë si grup (shih “Choral Readings” 
[“Leximet në Kor”] TNGC, f. 163): DeB 11:13, 
Helamani 5:45, DeB 8:2, Helamani 5:46–47. Teksa 
çdo grup e lexon shkrimin e tij të shenjtë, kërko-
jini çdonjërit të tregojë se cila figurë shkon me 
figurën duke i vendosur duart në kokën, zemrën 
apo veshët e tyre.

Shkrimet e Shenjta: 
Është e rëndësishme që fë
mijët t’i mësojnë të vërtetat 
e ungjillit nga shkrimet e 
shenjta. Ndihmojini fëmi
jët të përqendrohen dhe të 
mbajnë vesh kur lexohen 
shkrimet e shenjta. Edhe 
fëmijët e vegjël mund 
të mbajnë vesh për një 
apo dy fjalë të caktuara 
teksa lexoni një varg.

Muzika: Përfshijini kë
ngët e Fillores në mësim
dhënien tuaj. Kjo do t’i 
ndihmojë fëmijët ta mbaj
në mend atë që u është më
suar. “Ne mund të ndiejmë 
dhe mësojmë shumë shpejt 
përmes muzikës . . . disa 
gjëra shpirtërore që në të 
kundërt do t’i mësonim 
shumë ngadalë” (Boyd K. 
Packer, në TNGC, f. 46).

Ndihmojini fëmijët të kuptojnë se ndjenjat e paqes dhe të dashurisë që 
ndiejnë kur mësojnë rreth ungjillit, vijnë nga Fryma e Shenjtë. Sigurohuni 

që të krijoni një atmosferë me nderim që kjo të mund të ndodhë.
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Pjesëmarrja në Veprimtari të Shëndet-
shme do ta Forcojë Familjen Time

“Familjet e suksesshme ngrihen dhe ruhen me parimet e besimit, lutjes, pendimit, faljes, 
respektit, dashurisë, dhembshurisë, punës dhe aktiviteteve të shëndosha argëtuese”  
(“Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës”).
Plotësojini idetë e dhëna këtu me disa nga tuajat. Planifikoni mënyra për të përcaktuar doktrinën, 
për t’i ndihmuar fëmijët ta kuptojnë dhe ta zbatojnë atë në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do 
të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj ata ta ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: “Lutjuni Atit në familjet tuaja, që . . . [familjet] tuaj[a] të jenë të bekuar[a]” 
(3 Nefi 18:21).

Përcaktoni doktrinën (duke parë figura dhe 
duke recituar një shkrim të shenjtë): Paraqitni një 
pikturë të Jezu Krishtit dhe thuajuni fëmijëve që 
Ai dha mësim: “Lutjuni Atit në familjet tuaja, që 
. . . [familjet] tuaj[a] të jenë të bekuar[a]” (3 Nefi 
18:21). Përsëriteni këtë shkrim të shenjtë me 
fëmijët disa herë. Paraqitni figurën e një familjeje 
duke u lutur dhe diskutoni për figurën me fëmijët. 
Shpjegoni se në lutjen familjare, ne e falënderojmë 
Atin Qiellor për bekimet tona dhe i kërkojmë Atij 
t’i ndihmojë e t’i bekojë familjet tona.

Nxitni të kuptuarin dhe vënien në jetë (duke 
kënduar dhe duke hedhur ide): Kërkojini fëmijëve 
të formojnë një ose më shumë rrathë. Këndoni 
këngën “Family Prayer” [“Lutja Familjare”] (CS, 
f. 189). Ftojeni çdo fëmijë të thotë diçka për të 
cilën ai ose ajo mund ta falënderojë ose t’ia kër-
kojë Atit Qiellor në lutjen familjare dhe më pas 
të lidhë duart me një fëmijë tjetër në rreth. Kur 

të gjithë fëmijët të jeni lidhur, theksoni mënyrën 
se si fa miljet mbahen të bashkuara, bekohen dhe 
forcohen përmes lutjes familjare.

Java 2: Mbrëmja familjare e forcon familjen time.

Përcaktoni doktrinën (duke përsëritur doktri
nën): Ndajeni Filloren në tre grupe. Ftojeni një 
fëmijë nga çdo grup të mbajnë një nga etiketat 
vijuese dhe kërkojuni fëmijëve në atë grup të ngri-
hen në këmbë dhe të përsërisin frazën e zbatue-
shme së bashku:

Bëjini fëmijët t’i shkëmbejnë etiketat dhe përsëri-
teni veprimtarinë derisa të gjitha grupet ta kenë 
thënë secilën frazë.

Nxitni të kuptuarin 
(duke përfytyruar 
familje të forta): 
Paraqitni një figurë 
të Presidentit Jozef F. 
Smith dhe shpjegoni 
se në 1915-ën ai krijoi 
mbrëmjen familjare 
dhe premtoi “bekime 
të mëdha” prej mbajtjes së mbrëmjeve familjare 
të rregullta. Paraqitni një figurë të profetit të 
tanishëm dhe shpjegoni se pothuajse 100 vjet 
më vonë, profeti ynë ende dëshmon se mbrëmja 
familjare do t’i forcojë familjet tona. Ftojini disa 
fëmijë të përfaqësojnë pjesëtarët e një familjeje 
dhe kërkojuni atyre të qëndrojnë në këmbë me 
krahë të lidhur së bashku. Bëjeni një fëmijë tjetër 
të përpiqet ta tërheqë njërin për ta larguar nga të 
tjerët. Shpjegoni se familjet janë më të forta kur 
bëjnë mbrëmje familjare.

Këngë: “Seek 
the Lord Early” 
[“Kërkoje Zotin Herët”]
(CS, f. 108)

Mësimi përmendsh i 
shkrimeve të shenjta 
mund t’i ndihmojë fëmijët 
t’i mësojnë doktrinat 
e ungjillit. Shpirti do 
t’i ndihmojë fëmijët t’i 
sjellin ndër mend këto 
fjalë në kohë nevoje gjatë 
gjithë jetës së tyre.

Gusht

Lëvizja gjatë Fillores i mban fëmijët 
aktivisht të angazhuar dhe të vëmendshëm. 

Përshtatini veprimtaritë për të 
përmbushur nevojat e Fillores suaj.
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FORCON

“Mbrëmja 
Familjare”

“Familjen Time”“Forcon”



Nxitni vënien në jetë (duke interpretuar në role 
një mbrëmje familjare): Ftojini disa fëmijë të tre-
gojnë se ç’do t’u pëlqente të bënin për mbrëmjen e 

tyre familjare. Shkruajini përgjigjet e tyre në tabelë. 
Nxitini fëmijët të ndihmojnë për të planifikuar dhe 
për të dhënë nga vetja në mbrëmjet e tyre familjare.

Java 3: Studimi i shkrimeve të shenjta më jep mua dhe familjes sime forcë 
shpirtërore.

Përcaktoni doktrinën (duke iu përgjigjur pyet
jeve): Kërkojuni fëmijëve t’i shtrëngojnë muskujt e 
krahut dhe të tregojnë forcën e tyre fizike. Pyetini 
se çfarë mund të bëjnë për t’u bërë më të fortë 
fizikisht. Ngrijini lart shkrimet e shenjta dhe 
shpjegoni se shpirtrat tanë mund të bëhen më të 
fortë teksa lexojmë shkrimet e shenjta. Kërkojuni 
fëmijëve të thonë “studimi i shkrimeve të shenjta” 
sa herë që i ngrini shkrimet e shenjta. Bëni disa 
pyetje që mund të përgjigjen me këtë frazë, të tilla 
si: “Çfarë mund të më ndihmojë të kem mendime 
të mira?” dhe “Si mund të marr forcë për të zgje-
dhur të drejtën?” Mbajini lart shkrimet e shenjta 
pas çdo pyetjeje që fëmijët të mund të përgjigjen. 
(Nëse fëmijët i marrin shkrimet e shenjta në Fillore, 
ftojini ata t’i ngrenë vetë shkrimet e tyre të shenjta 
lart ndërkohë që përsërisin “studimi i shkrimeve të 
shenjta” në përgjigje të pyetjeve tuaja.)

Nxitni të kuptuarin (duke diskutuar për një 
histori nga shkrimet e shenjta): Përgatitni tri 
figura në tabelë që të përfaqësojnë mënyrat si u 
tundua Jezu Krishti te Mateu 4:1–11. Nën çdo 
figurë, shkruani referencën përkatëse të shkrimit 
të shenjtë (Mateu 4:4, Mateu 4:7 dhe Mateu 4:10). 
Shpjegoni se Jezu Krishti i përdori shkrimet e 
shenjta kur u tundua. Lexoni te Mateu 4:1–11 me 
zë të lartë, duke ndaluar pas çdo tundimi që duhet 
sqaruar dhe pyesni: “Çfarë i dha Jezusit forcë 
shpirtërore?” Mbajini lart shkrimet tuaja të shenjta 

për t’i ndihmuar fëmijët të përgjigjen dhe ftoni një 
fëmijë të lexojë përgjigjen e Jezusit nga shkrimet 
e shenjta. Shpjegoni se “është shkruar” do të thotë 
se Jezusi po citonte shkrimin e shenjtë.

Nxitni vënien në jetë (duke mësuar përmendësh 
një shkrim të shenjtë): Kërkojuni të gjitha klasave 
të zgjedhin e të mësojnë përmendësh së bashku 
një frazë të shkurtër nga shkrimet e shenjta që 
mund t’u japë atyre dhe familjeve të tyre forcë 
shpirtërore (për shembull, Lluka 1:37, 1 Nefi 3:7, 
ose DeB 10:5).

Java 4: Shabati është një ditë pushimi dhe adhurimi.

Përcaktoni doktrinën (duke renditur fjalë): Jepini çdo klase një zarf që përmban shtatë fletë letrash 
me një nga fjalët vijuese të shkruara te secila: Shabati është një ditë pushimi dhe adhurimi. Kërkojuni atyre 
t’i vendosin fjalët në rendin e duhur. Diskutoni për kuptimin e “pushimit” dhe “adhurimit”. Përsëriteni 
frazën së bashku.

Nxitni të kuptuarin (duke diskutuar për shkrimet 
e shenjta): Shkruajini referencat e mëposhtme të 
shkrimeve të shenjta në tabelë: Eksodi 20:8–11; 
Lluka 23:56; Mosia 18:23; Doktrina e Besëlidhje 
68:29. Shpjegoni se Ati Qiellor e krijoi botën në 
gjashtë ditë (ngrini lart gjashtë gishtërinj dhe vërtitini 
ata), por ditën e shtatë Ai u çlodh (ngrini lart shtatë 
gishtërinj dhe mbajini pa lëvizur) dhe gjatë gjithë 
kohës Ai ka urdhëruar që fëmijët e Tij të çlodhen 
në ditën e shtatë ose të Shabatit dhe ta mbajnë atë 
të shenjtë. Ftoni katër fëmijë të lexojnë shkrimet 
e shenjta në tabelë. Kërkojuni fëmijëve të mbajnë 
vesh dhe të zbulojnë se cili parim po jepet mësim. 

Vini në dukje se shkrimet e shenjta u shkruan të 
gjitha në kohë të ndryshme të historisë së botës, 
por ato të gjitha na mësojnë të njëjtin parim. 
Shpjegoni se mbajtja e shenjtë e ditës së Shabatit 
do të thotë të bëjmë gjëra që do të na afrojnë më 
tepër me Atin Qiellor.

Nxitni vënien në jetë (duke bërë një lojë): Bëjini 
fëmijët t’i numërojnë ditët e javës një e nga një, 
duke nisur nga e hëna. Kërkojini një fëmije që tho-
të “e diel” të sugjerojë një veprimtari të përshtat-
shme për Shabatin. Përsëriteni derisa ta lejojë koha.

Shkrimet e Shenjta: 
Disa fëmijë mund të mos 
kenë shkrime të shenjta. 
Disa fëmijë mund të mos 
jenë ende në gjendje të 
lexojnë. Mendoni mënyra 
për t’i përfshirë të gjithë 
fëmijët teksa kërkoni 
në shkrimet e shenjta. 
Për shembull, mund ta 
shkruani shkrimin e 
shenjtë në tabelë dhe ta 
lexoni së bashku ose ta 
vini një grup të vogël të 
ndajë një grup shkrimesh.
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Studimi i Shkrimeve të Shenjta më Jep Forcë Shpirtërore

Mateu  
4:7

Mateu 
4:10

Mateu  
4:4

Shabati është një ditë pushimi dhe adhurimi.

Klikoni këtu për shiritat e shkruar



Të Jetuarit e Ungjillit e  
Bekon Familjen Time
“Ne besojmë në qenien të ndershëm, të vërtetë, të dëlirë, mirëdashës, të virtytshëm dhe në 
bërjen mirë të gjithë njerëzve; në të vërtetë, ne mund të themi se ndjekim këshillën e Palit – 
Ne besojmë të gjitha gjërat, ne shpresojmë të gjitha gjërat, ne i kemi duruar të gjitha gjërat 
dhe shpresojmë të jemi në gjendje t’i durojmë të gjitha gjërat. Në qoftë se ka diçka të virtyt-
shme, të dashur ose me famë të mirë apo të denjë për t’u lavdëruar, ne i kërkojmë këto gjëra.” 
(Nenet e Besimit 1:13).
Plotësojini idetë e dhëna këtu me disa nga tuajat. Planifikoni mënyra për të përcaktuar doktrinën, 
për t’i ndihmuar fëmijët ta kuptojnë dhe ta zbatojnë atë në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të 
bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj ata ta ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Unë e tregoj mirënjohjen time duke dhënë falënderime për gjithë 
bekimet e mia.

Përcaktoni doktrinën (duke dëgjuar një histori 
dhe duke lexuar një shkrim të shenjtë): Tregojeni 
shkurtimisht historinë e dhjetë lebrozëve (shih 
Lluka 17:11–19). Pyetini fëmijët se kush tregoi 
mirënjohje në histori. Lexoni te Doktrina e 
Besëlidhje 59:7 dhe pyetini fëmijët se kujt duhet 
t’i tregojmë mirënjohje dhe për çfarë duhet ta 
falënderojmë.

Nxitni të kuptuarin dhe vënien në jetë (duke 
bërë një lojë): Paraqitni figura të bekimeve të tilla 

si familja, miqtë, ushqimi, shtëpia, toka, kafshët 
dhe tempujt. Kërkojuni fëmijëve t’i mbyllin sytë 
dhe të këndojnë “Thanks to Our Father” [“Falë 
Atit tonë Qiellor”] (CS, f. 20) teksa hiqni një nga 
figurat. Kur ta mbarojnë këngën, kërkojuni atyre 
t’i hapin sytë dhe të shohin nëse mund ta zbulojnë 
cila figurë mungon. Hidhini një top një fëmije dhe 
kërkojini atij ose asaj të thotë si mund të tregojë 
mirënjohje për atë bekim. Përsëriteni derisa ta 
lejojë koha.

Java 2: Duke u bërë shërbim të tjerëve, i bëj shërbim Perëndisë.

Përcaktoni doktrinën (duke lexuar një shkrim 
të shenjtë): Shkruajeni frazën vijuese në tabe-
lë: Duke u bërë _________ të tjerëve, i bëj 

_________ Perëndisë. Lexo-
ni te Mosia 2:17 së bashku 
dhe pyetini fëmijët se cila 
fjalë duhet në vendet bosh 
(shërbim). Ftojini fëmijët ta 
përsërisin frazën së bashku.

Nxitni të kuptuarin (duke 
dëgjuar një histori): Tregoni 
historinë e mëposhtme: “Ba-
bai i Hibër J. Grantit vdiq kur 
ai ishte vetëm nëntëditësh. E 
ëma ishte shumë e varfër dhe 
fitonte para duke qepur për 
njerëzit e tjerë. Ndonjëherë 
ajo qepte për kaq shumë orë 

pa pushim saqë mezi e shtynte pedalen e makinës 
së saj qepëse. Hibëri shpesh zvarritej poshtë ma-
kinës qepëse dhe e shtynte pedalen për të. Dimrat 

qenë shumë të ftohtë dhe Hibëri 
kishte vetëm një pallto të hollë e 
të regjur për ta mbajtur ngrohtë. 
Ai dëshironte shumë të kishte një 
pallto të ngrohtë, por e dinte se 
ata mezi kishin para për ushqim. 
Ai u ngazëllye për ditëlindje kur 
e ëma ia dha një pallto të ngrohtë 
që e kishte qepur. Ishte zotërimi i 
tij më i çmuar. Disa javë më vonë, 
Hibëri pa një djalë që dridhej nga 
të ftohtët dhe iu kujtua se si ishte. 
E hoqi pallton e tij të re dhe ia 
dha djalit.” Mund të mbani pa-
rasysh edhe që të shfaqni videon 

Larmia: Përdorni larminë 
kur i përsërisni shkrimet e 
shenjta ose frazat bashkë 
me fëmijët. Për shembull, 
mund t’u kërkoni djemve 
dhe vajzave të përsërisin 
një frazë më vete ose t’u 
kërkoni atyre të përdorin 
zë të lartë ose të ulët.
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Shtator

Merrni parasysh t’i përdorni fëmijët 
që t’ju ndihmojnë t’i ilustroni 
historitë që tregoni në Fillore.



“The Coat” [“Palltoja”] që gjendet te www.mormon-
channel.org/the-coat.) Diskutoni për mënyrën si u 
shërbeu Hibëri të tjerëve dhe ftoni disa fëmijë dhe 
mësues të ndajnë përvojat që kanë pasur me shër-

bimin. Diskutoni për faktin se kur u shërbejmë të 
tjerëve, ne po i shërbejmë Perëndisë. (Shih TNGC, 
f. 68–70 për ide mbi mënyrën se si të bëni pyetje 
që do të lehtësojnë diskutime të mira.)

Java 3: Ne besojmë në qenien të ndershëm.

Përcaktoni doktrinën (duke dëgjuar një histori 
dhe duke recituar një shkrim të shenjtë): Tregoni 
një histori rreth një fëmije që i tregon një fëmi-
je tjetër për udhëtimin e tij të peshkimit dhe e 
zmadhoi shumë madhësinë e peshkut që kapi. 
Pyetini fëmijët se ku gaboi fëmija dhe çfarë duhet 
të kishte bërë ai. Ftojini fëmijët të mendojnë për 
një prej Neneve të Besimit që do t’i ndihmonte ata 
të kujtohen për të thënë të vërtetën. Përsëriteni së 
bashku fillimin e nenit të trembëdhjetë të besimit 
(“Ne besojmë në qenien të ndershëm”).

Nxitni vënien në jetë (duke iu përgjigjur situa
tave): Parashtroni një situatë në të cilën fëmijët 
mund të tundohen të jenë të pandershëm, të tillë 
si situata kur një prind pyet se kush i la lodrat në 
dysheme. Ftojini fëmijët të ngrihen në këmbë kur 
ta dinë se çfarë mund të bëjnë për të qenë të nder-
shëm. Bëjini disa fëmijë të thonë disa përgjigje. 
Përsëriteni me situata të ndryshme derisa ta lejojë 
koha. Nxitini fëmijët të mendojnë: “Ne besojmë 
në qenien të ndershëm” kur tundohen të bëjnë të 
kundërtën.

Java 4: Duke e jetuar ungjillin unë jap një shembull të mirë për t’u ndjekur 
nga të tjerët.

Përcaktoni doktrinën (duke interpretuar një 
histori): Tregoni historinë vijuese dhe ftojini 
fëmijët ta interpretojnë me ju: “Ti po bëje kamping 
në male me familjen tënde kur filloi një stuhi e 
stërmadhe dëbore (dridhuni). Nuk mund ta sho-
hësh shtegun e kthimit për në vendin e kampingut 
(mbajini duart mbi sy, duke kërkuar). Pastaj erdhi 
babai yt, me çizme të rënda veshur (ecni në vend). 
Ai tha: ‘Unë e di rrugën! Më ndiq!’ Babai la gjurmë 
të mëdha në dëborë që t’i ndiqje ti.” Shpjegoni se 
njësoj si ne mund të ndjekim gjurmët e babait, të 

tjerët mund ta shohin dhe ta ndjekin shembullin 
e mirë që japim kur jetojmë ungjillin. Kërkojuni 
fëmijëve të përsërisin pas jush: “Duke e jetuar un-
gjillin unë jap një shembull të mirë për t’u ndjekur 
nga të tjerët”.

Nxitni të kuptuarin dhe vënien në jetë 
(duke lexuar një shkrim të shenjtë dhe duke 
diskutuar për standarde): Bëjini fëmijët të lexojnë 
te 1 Timoteut 4:12. Shkruani disa pohime nga 
broshura Për Forcën e Rinisë që ndieni se janë 
të përshtatshtme për fëmijët në fletë të veçanta 

letrash dhe vërini ato 
në një kuti. Ftojeni një 
fëmijë të zgjedhë një 
pohim dhe tregoni një 
përvojë vetjake me atë 
standard ose thoni se 
si të jetuarit e atij stan-
dardi jep një shembull 
për t’u ndjekur nga të 
tjerët. Përsëriteni me 
pohimet e tjera. Këndo-
ni “I Want to Live the 
Gospel” [“Dua t’Jetoj 
Ungjillin”] (CS, f. 148).

Historitë: Tregimi i 
historive rrok vëmendjen 
e fëmijëve dhe i ndihmon 
ata të lidhen me parimet e 
ungjillit. Mësojini historitë 
aq mirë sa t’i tregoni me 
fjalët tuaja duke përdorur 
shprehi dhe gjallëri.
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“Familja: Një Proklamatë drejtuar  
Botës” Erdhi nga Perëndia për  
të Ndihmuar Familjen Time

“Këto gjëra jua kam thënë që gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të jetë i plotë”  
(Gjoni 15:11).
Plotësojini idetë e dhëna këtu me disa nga tuajat. Planifikoni mënyra për të përcaktuar doktrinën, 
për t’i ndihmuar fëmijët ta kuptojnë dhe ta zbatojnë atë në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të 
bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj ata ta ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: “Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës” erdhi nga Perëndia për të 
ndihmuar familjen time.

Përcaktoni doktrinën: Tregojuni fëmijëve figura 
të Dhjetë Urdhërimeve dhe shkrimet e shenjta. Py-
esni: “Nga erdhën këto?” Shpjegoni se ato erdhën 
nga Perëndia nëpërmjet profetëve të Tij për të na 
ndihmuar të dimë ç’të bëjmë. Tregojuni fëmijëve 
një kopje të letrës “Familja: Një Proklamatë drejtu-
ar Botës” dhe shpjegoni se ajo erdhi nga Perëndia 
nëpërmjet profetëve të Tij të ditëve të mëvonshme 
për të ndihmuar familjet tona.

Nxitni të kuptuarin (duke kënduar këngë): 
Shpjegoni se jo të gjitha familjet janë njësoj, por 

çdo familje është e rëndësishme; Perëndia dëshi-
ron që të gjitha familjet të jenë të lumtura dhe 
të kthehen tek Ai. Jepini çdo klase një shirit të 
shkruar me një fjali të ndryshme nga proklamata 
për familjen. Ftojini fëmijët të mendojnë një këngë 
që lidhet me fjalinë e tyre. Ftojini klasat t’i lexojnë 
me radhë shiritat e tyre të shkruar me zë të lartë 
dhe t’i drejtojnë fëmijët e tjerë për të kënduar kën-
gën që kanë zgjedhur. Dëshmoni se familjet tona 
do të bekohen teksa ndjekim mësimet në prokla-
matën për familjen.

Java 2: Martesa midis një burri e një gruaje është thelbësore për planin e 
Perëndisë.

Nxitni të kuptuarin (duke dëgjuar dhe treguar 
një histori): Tregoni historinë e Adamit që ishte 
njeriu i parë në tokë. Vëreni një fëmijë të lexojë 
te Zanafilla 2:18 teksa fëmijët mbajnë vesh atë 
që tha Ati Qiellor (“Nuk është mirë që njeriu të 
jetë vetëm”). Shpjegoni se Ai krijoi Evën, që do të 
martohej me Adamin. Vëreni një fëmijë të lexojë 
te Zanafilla 3:20 teksa fëmijët mbajnë vesh se si e 
quajti Adami gruan e tij (Evë). Pas kësaj vëreni një 
fëmijë të lexojë Zanafilla 1:28 ndërkohë që mbajnë 
vesh për atë që i urdhëroi Ati Qiellor Adamin dhe 
Evën të bënin (të “shumëzoh[eshin]” ose të krijo-

nin familje). Shpjegoni se pa martesën e Adamit 
dhe Evës, plani i Perëndisë për fëmijët e Tij që të 
vinin në tokë nuk do të kishte ndodhur. Ftoni disa 
fëmijët që ta ritregojnë historinë.

Nxitni vënien në jetë (duke parë fotografi): 
Shpjegoni se urdhërimi i Atit Qiellor që një burrë 
dhe një grua të martohen dhe të kenë familje 
është po aq i rëndësishëm sot sa ishte kur Adami 
dhe Eva ishin në tokë. Tregoni fotografi familjesh 
dhe lërini fëmijët të vënë në dukje burrin, gruan 
dhe fëmijët.

Java 3: Kur jeta familjare bazohet te mësimet e Jezu Krishtit, ne mund të 
jemi të lumtur.

Përcaktoni doktrinën (duke parë figura): Ftoni 
një fëmijë të mbajë fotografinë e një familjeje. 
Pyesni se mbi çfarë duhet ta ngremë (ose bazojmë) 
jetën tonë familjare që të mund të jemi të lumtur. 
Ftoni një fëmijë tjetër të mbajë një pikturë të Jezu 
Krishtit. Shpjegoni se kur jeta familjare bazohet 
te mësimet e Jezu Krishtit, ne mund të jemi të 
lumtur.

Tetor
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 Kjo proklamatë u lexua nga Presidenti Gordon B. Hinkli si pjesë e mesazhit të tij në 
Mbledhjen e Përgjithshme të Shoqatës së Ndihmës të zhvilluar më 23 shtator 1995, në Solt Lejk Siti, Juta.  

  PRESIDENCIA E PARË DHE KËSHILLI I DYMBËDHJETË APOSTUJVE TË 
KISHËS SË JEZU KRISHTIT TË SHENJTORËVE TË DITËVE TË MËVONSHME 

   NE, PRESIDENCIA E PARË  dhe Këshilli i Dymbëdhjetë 

Apostujve të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të 

Ditëve të Mëvonshme, solemnisht shpallim se martesa 

midis një burri dhe një gruaje shugurohet nga Perëndia 

dhe se familja është thelbësore në planin e Krijuesit për 

destinacionin e përjetshëm të fëmijëve të Tij. 

   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 dhe, si i tillë, secili ka një natyrë dhe destinaci-

on hyjnor. Gjinia është një karakteristikë thelbësore e 

identitetit dhe qëllimit individual të jetës para lindjes, 

të jetës së vdekshme dhe asaj të përjetshme. 

   NË MBRETËRINË PARATOKËSORE,  bijtë dhe bijat shpir-

tërore e njihnin dhe e adhuronin Perëndinë si Atin e tyre 

të Amshuar dhe e pranuan planin e Tij, me anë të të cilit 

fëmijët e Tij mund të merrnin një trup fi zik, mund të 

fi tonin përvojë tokësore për të përparuar drejt përsosjes 

dhe së fundi, mund të arrinin destinacionin e tyre hyj-

nor si trashëgimtarë të jetës së përjetshme. Plani hyjnor 

i lumturisë bën të mundur që marrëdhëniet familjare 

të vazhdojnë përtej varrit. Ordinancat dhe besëlidhjet 

e shenjta që janë në dispozicion në tempujt e shenjtë, 

bëjnë të mundur që individët të kthehen në praninë e 

Perëndisë dhe që familjet të bashkohen përjetësisht. 

   URDHËRIMI I PARË  që Perëndia i dha Adamit dhe 

Evës, ishte rreth potencialit të tyre si burrë e grua për të 

qenë prindër. Ne deklarojmë se urdhërimi i Perëndisë 

për fëmijët e Tij që të shumohen dhe të mbushin tokën, 

mbetet i vlefshëm. Ne më tej deklarojmë se Perëndia ka 

urdhëruar që fuqitë e shenjta të krijimit të jetës duhet 

të përdoren vetëm midis burrit dhe gruas, ligjërisht të 

martuar si bashkëshort e bashkëshorte. 

   NE DEKLAROJMË  se mënyra me anë të së cilës krijohet 

jeta e vdekshme është caktuar dhe drejtuar nga Perë-

ndia. Ne pohojmë shenjtërinë e jetës dhe rëndësinë e saj 

në planin e përjetshëm të Perëndisë. 

   BASHKËSHORTI DHE BASHKËSHORTJA  kanë një për-

gjegjësi solemne të duan dhe të kujdesen për njëri-tje-

trin dhe për fëmijët e tyre. “Bijtë janë një trashëgimi që 

vjen nga Zoti” ( Psalmi 127:3 ). Prindërit kanë një detyrë 

të shenjtë për të rritur fëmijët e tyre me dashuri dhe 

drejtësi, për të plotësuar nevojat e tyre fi zike dhe shpir-

tërore dhe për t’i mësuar ata ta duan e t’i shërbejnë 

njëri-tjetrit, të zbatojnë urdhërimet e Perëndisë dhe të 

jenë qytetarë që u binden ligjeve kudo që jetojnë. Ba-

shkëshortët dhe bashkëshortet, nënat dhe etërit, do të 

mbahen përgjegjës përpara Perëndisë për plotësimin e 

këtyre detyrimeve. 

   FAMILJA  shugurohet nga Perëndia. Martesa midis burrit 

dhe gruas është thelbësore në planin e Tij të përjetshëm. 

Fëmijët kanë të drejtën të linden nga prindër brenda li-

dhjeve të martesës dhe të rriten nga një atë dhe një në-

në të cilët i nderojnë me besnikëri të plotë besëlidhjet e 

martesës. Lumturia në jetën familjare është e mundur 

të arrihet më mirë kur bazohet në mësimet e Zotit Jezu 

Krisht. Martesat dhe familjet e suksesshme ngrihen dhe 

ruhen me parimet e besimit, lutjes, pendimit, faljes, re-

spektit, dashurisë, dhembshurisë, punës dhe aktiviteteve 

të shëndosha argëtuese. Nëpërmjet planit hyjnor, etërit 

duhet të kryesojnë familjet e tyre me dashuri e drejtësi 

dhe janë përgjegjës për të siguruar gjërat e nevojshme për 

jetën dhe mbrojtjen për familjet e tyre. Nënat janë krye-

sisht përgjegjëse për edukimin e fëmijëve të tyre. Në këto 

përgjegjësi të shenjta, etërit dhe nënat kanë detyrim të 

ndihmojnë njëri-tjetrin si partnerë të barabartë. Paaftësia, 

vdekja ose rrethana të tjera mund të bëjnë të nevojshme 

përshtatjen ose ndryshimin e këtyre roleve. Të afërm të 

tjerë duhet të ndihmojnë kur është e nevojshme. 

   NE PARALAJMËROJMË  se individët që shkelin besë-

lidhjet e dëlirësisë, që abuzojnë me bashkëshorten ose 

fëmijët apo që dështojnë në përmbushjen e përgjegjësi-

ve të tyre familjare, do të qëndrojnë një ditë përgjegjës 

përpara Perëndisë. Për më tepër, ne paralajmërojmë se 

shpërbërja e familjes do të sjellë mbi individët, komu-

nitetet dhe kombet fatkeqësitë e parashikuara nga pro-

fetët e lashtë dhe modernë. 

   NE U BËJMË THIRRJE  qytetarëve dhe zyrtarëve të për-

gjegjshëm të qeverive kudo që janë të nxisin ato masa 

të krijuara për të ruajtur dhe forcuar familjen si njësia 

themelore e shoqërisë.    

 FAMILJA
  NJË PROKLAMATË 
DREJTUAR BOTËS 



Shkrimet e Shenjta: 
Kur fëmijët lexojnë nga 
shkrimet e tyre vetjake, 
përforcohet rëndësia e 
shkrimit të shenjtë dhe 
ftohet Shpirti. Nëse është 
e mundur, ftojini fëmijët 
t’i shenjojnë vargjet në 
shkrimet e shenjta dhë më 
pas lexojini së bashku.

Nxitni të kuptuarin dhe vënien në jetë (duke 
bërë lista): Paraqitni një pikturë të Jezu Krishtit 
në tabelë dhe shkruani “Mësimet e Jezusit” nën të. 
Ndajini fëmijët në tre grupe. Jepini çdo grupi një 
prej shiritave të shkruar dhe referencave vijuese 
të shkrimeve të shenjta: “Zbatoni Urdhërimet” 
(Gjoni 14:15), “Ndihmojini të Tjerët” (Mosiah 2:17) 
dhe “Tregojini Dashuri Çdokujt” (Gjoni 13:34). 
Kërkojuni fëmijëve të lexojnë shkrimin që iu është 

caktuar dhe më pas të diskutojnë në grupet e tyre 
për mënyra si mund ta ndjekin atë mësim të Jezu-
sit në familjet e tyre. Ftojeni çdo grup ta vendosë 
shiritin e tij të shkruar në tabelë dhe t’u thotë fë-
mijëve të tjerë për çfarë diskutuan. Pasi çdo grup 
t’i ketë ndarë idetë e veta, diskutoni për mënyrën 
se si ndjekja e atij mësimi të Jezusit mund t’i ndih-
mojë familjet tona të jenë të lumtura.

Java 4: Familjet e suksesshme punojnë së bashku.

Përcaktoni doktrinën (duke marrë pjesë në një 
mësim me sende): Ftojini katër fëmijë që të dalin 
para klasës. Bëjeni çdo fëmijë të mbajë një pjesë 
spangoje ndërkohë që ju i mbani të gjitha skajet e 
të katër spangove. Kërkojuni fëmijëve të punojnë 
së bashku që t’i gërshetojnë spangot për t’i bërë 
litar. Vini në dukje se sikurse gërshetimi i spango-
ve së bashku bëri një litar të fortë, të punuarit së 
bashku mund ta bëjë të fortë një familje. Vëreni 
secilën prej fjalëve vijuese në shirita të shkruar 
më vete: e suksesshme, Familjet, punojnë, së bashku. 
Bashkëngjitini shiritat e shkruar te litari. Ftojini 
fëmijët ta lexojnë fjalinë njëzëri.

Nxitni të kuptuarin (duke interpretuar në role): 
Tregoni një figurë të Noeut dhe thoni shkurti-
misht historinë se si Noeu ndërtoi një arkë dhe i 
mblodhi kafshët për t’u përgatitur për përmbytjen 
(shih Zanafilla 6–7; Moisiu 8). Ndajini fëmijët 
në grupe dhe kërkojini çdo grupi të interpretojë 
në role një mënyrë si mund të kenë punuar së 
bashku familjarët e Noeut (të tillë si grum bullimi 
i ushqimit për arkën, ndërtimi i arkës dhe kullotja 
e kafshëve). Ftojini fëmijët e tjerë të gjejnë se çfarë 
po bëjnë ata. Shpjegoni se familja e Noeut ishte e 
suksesshme duke qenë se ata punonin së bashku.

Nxitni vënien në jetë (duke bërë vizati
me): Shpjegoni se sikurse familjarët e  
Noeut punuan së bashku, është e rëndë-
sishme që ne të punojmë së bashku në 
familjet tona. Jepini çdo fëmije një fletë 
letre dhe ngjyra dhe kërkojuni atyre të 
bëjnë vizatime të familjeve të tyre duke 
punuar së bashku. Ftojini disa fëmijë t’i 
tregojnë vizatimet e tyre dhe të shpje-
gojnë se si bërja e asaj që kanë vizatuar, 
do t’i ndihmojë familjet e tyre të jenë të 
suksesshme.
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Ritregimi i historive: 
Kur fëmijët ritregoj
në një histori që sapo 
e kanë dëgjuar, do ta 
mbajnë mend më mirë.

Mësimet me sende “lidhin [një] ide të padukshme 
. . . me një send të prekshëm të cilin [fëmijët] 
e njohin tashmë dhe pastaj ndërtoni nga ajo 
njohuri” (Boyd K. Packer, në TNGC, f. 163).

Familjet Punojnë së Bashkue Suksesshme



Të Jetuarit e Mësimeve të Jezu Krishtit 
më Forcon Mua dhe Familjen Time

“Lumturia në jetën familjare është e mundur të arrihet më mirë kur bazohet në mësimet 
e Zotit Jezu Krisht” (“Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës”).
Plotësojini idetë e dhëna këtu me disa nga tuajat. Planifikoni mënyra për të përcaktuar doktrinën, 
për t’i ndihmuar fëmijët ta kuptojnë dhe ta zbatojnë atë në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të 
bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj ata ta ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: “Në qoftë se keni besim, ju shpresoni për gjëra që nuk shihen, 
të cilat janë të vërteta” (Alma 32:21).

Përcaktoni doktrinën (duke mësuar përmendsh 
një shkrim të shenjtë): Java 1: “Në qoftë se keni be-
sim, ju shpresoni për gjëra që nuk shihen, të cilat 
janë të vërteta”. Vërini fëmijët ta lexojnë me zë të 
lartë njëkohësisht disa herë dhe më pas fshijini të 
gjitha përveç germës së parë të çdo fjale. Kërko-
juni fëmijëve ta recitojnë përsëri. Fshini çdo herë 
nga një germë derisa fëmijët të mund ta përsërisin 
shkrimin e shenjtë përmendsh. 

Nxitni të kuptuarin (duke dëgjuar një histori 
nga shkrimet e shenjta): Kërkojuni fëmijëve të për-
shkruajnë si e kuptojnë që ka ardhur nata. Tregoni 

një figurë të Samuel Lamanitit dhe shpjegoni se ai 
profetizoi se natën që do të lindte Jezusi, dielli do 
të ulej, por nuk do të kishte errësirë. Ftojini fëmi-
jët t’i ritregojnë ngjarjet te Helamani 16 dhe 3 Nefi 
1:1–13 (mund të dëshironi t’u kërkoni disa fëmijë-
ve më përpara që të përgatiten për ta treguar këtë 
histori). Kërkojuni fëmijëve ta recitojnë shkrimin 
e shenjtë që mësuan përmendsh, dhe pyetini ata si 
e treguan besimtarët nefitë besimin. Pyetini fëmi-
jët çfarë mendojnë se u ndodhi besimtarëve. Ftoni 
një fëmijë të lexojë te 3 Nefi 1:15, 19. Dëshmoni 
për rëndësinë e besimit.

Java 2: Lutja është komunikim me nderim me Atin Qiellor.

Përcaktoni doktrinën (duke përcaktuar sende 
dhe figura): Përpara Fillores, mblidhni ose viza-
toni figura të gjërave që njerëzit i përdorin për të 
komunikuar (të tilla si një letër, një telefon ose një 
kompjuter) dhe fshihini figurat poshtë disa ka-
rrigeve në klasën e Fillores. Kërkojuni fëmijëve të 
përfytyrojnë se janë larg nga shtëpia dhe u duhet 
të komunikojnë me familjen. Vërini t’i kërkojnë 
nën karrige figurat e fshehura dhe diskutoni për 

mënyrën se si na ndihmojnë të komunikojmë me 
të tjerët. Shpjegoni se kur erdhëm në tokë, ne u 
larguam nga shtëpia jonë qiellore, por prapësepra-
pë mund të komunikojmë me Atin tonë Qiellor. 
Pyetini fëmijët: “Si mund të komunikojmë me Atin 
Qiellor?” Tregojuni fëmijëve disa figura fëmijësh 
dhe familjesh duke u lutur. Shpjegoni se çdo 
figurë tregon komunikim me nderim – lutje me 
dashuri e respekt – ndaj Atit Qiellor. Kërkojuni 

fëmijëve të thonë: “Lutja është komu-
nikim me nderim me Atin Qiellor”.

Nxitni të kuptuarin dhe vënien 
në jetë (veprimtari në dërrasën e 
zezë): Renditini katër pjesët e lutjes 
në tabelë. Kërkojuni fëmijëve të 
përmendin gjëra për të cilat mund 
ta falënderojmë Atin Qiellor dhe të 
cilat mund t’ia kërkojmë. Renditini 
përgjigjet e tyre në tabelë. Kërko-
juni fëmijëve ta konkretizojnë me 
veprime mënyrën si tregojmë nderim 
kur lutemi.

Nëntor
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Java 3: Pendimi është ndryshim i mendjes dhe i zemrës.

Përcaktoni doktrinën (duke zbuluar një figurë): 
Përgatitni shirita të shkruar me fjalë nga fjalia 

“Pendimi është ndryshim i mendjes dhe i zemrës” 
të shkruar te secili. Përdorini shiritat e shkruar 
për të mbuluar një figurë të anti-nefi-lehitëve duke 
varrosur armët e tyre. Kërkojuni disa fëmijëve t’i 
heqin shiritat e shkruar dhe t’i vendosin ato në 
rendin e duhur në tabelë. Kërkojuni fëmijëve ta 
lexojnë fjalinë njëzëri, duke përdorur veprime për 
të theksuar fjalët mendjes dhe zemrës.

Nxitni të kuptuarin (duke dëgjuar një tregim nga 
shkrimet e shenjta): Thuajuni fëmijëve se ishte 
një grup njerëzish në Librin e Mormonit që pati 
një ndryshim të zemrës. Tregoni historinë vijuese 
(shih Alma 24): “Amoni i dha mësim një grupi 
lamanitësh rreth ungjillit. Ata kishin qenë njerëz 
të ligj, por ata e besuan atë që iu mësoi Amoni 

dhe patën një ndryshim të zemrës. Ata dëshironin 
të bashkoheshin me Kishën, ndaj u penduan për 
mëkatet e tyre, premtuan se nuk do të luftonin 
dhe i varrosën armët e tyre të luftës. E ndryshuan 
emrin në anti-nefi-lehitë dhe u bënë një popull 
punëtor dhe i drejtë.

Nxitni vënien në jetë (duke varrosur “shpata” 
dhe duke kënduar): Jepini çdo fëmije një fletë 
letre. Kërkojuni fëmijëve të vizatojnë figurën e një 
shpate dhe më pas të shkruajnë një zgjedhje në 
shpatat e tyre (të tillë si “grindja me vëllanë tim” 
ose “të thënit e një gënjeshtre”). Kërkojuni fëmijë-
ve të thonë mënyra si mund ta zgjedhin të drejtën 
dhe më pas “t’i varrosin” shpatat e tyre duke i 
bërë shuk letrat e tyre e duke i hedhur. Këndoni 

“Repen tance” [“Pendimi”] (CS, f. 98).

Java 4: Falja sjell paqe.

Përcaktoni doktrinën (duke parë një mësim 
me sende): Pyetini fëmijët si do të ndiheshin nëse 
dikush do t’i shtynte apo do t’i godiste. Ngrini 
lart një gur të madh dhe thuajuni fëmijëve se ai 
i përfaqëson ato ndjenja të lëndimit. Vendoseni 
gurin në një çorape të gjatë. Ftojeni një fëmijë të 
vijë përpara klasës dhe lidhjani çorapen pas kyçit 
të këmbës. Kërkojini fëmijës të ecë rreth e rrotull. 
Diskutoni për mënyrën se si kapja pas ndjenjave 
të këqija do të na ndikojë për keq. Shpjegoni se 
kur i falim njerëzit që na lëndojnë, ne i lëmë të 
shkojnë ato ndjenja të këqija. Lëreni fëmijën ta 
zgjidhë çorapen. Kërkojuni fëmijëve të thonë: 

“Falja sjell paqe”.

Nxitni të kuptuarin (duke dëgjuar histori nga 
shkrimet e shenjta): Disa ditë më parë, kërkojuni 
udhëheqëseve ose mësuesve të jenë të përgatitur 
për të treguar një prej historive vijuese nga shkri-
met e shenjta rreth faljes:

 1. Jezusi fal në kryq (shih Lluka 23:13–34).

 2. Nefi i fal vëllezërit e tij (shih 1 Nefi 7:6–21).

 3. Jozefi i fal vëllezërit e tij (shih Zanafilla 37; 
41–45).

Ndajini fëmijët në tre grupe. Dërgojeni çdo grup 
në një pjesë të ndryshme të klasës (shih “Stations” 
TNGC, f. 179), ku një udhëheqës ose mësues do 
të diskutojë shkurtimisht për historinë e shkrimit 
të shenjtë që ai ose ajo është përgatitur të tregojë. 
Pasi çdo grup ta ketë vizituar çdo vendqëndrim, 
këndoni vargun e parë të këngës “Help Me, Dear 
Father” [“Më Ndihmo, Atë i Dashur”] (CS, f. 99).

Nxitni vënien në jetë (duke folur për ndjenjat): 
Kërkojuni disa fëmijëve të tregojnë për një kohë 
kur të falurit e dikujt i ka ndihmuar të ndiej-
në paqe.

Vendqëndrimet: Nëse 
keni shumë fëmijë në 
Fillore, mbani parasysh t’i 
vini udhëheqëset të lëvizin 
mes vendqëndrimeve 
në vend që t’u kërkojnë 
fëmijëve të lëvizin.

Grupe të vogla: Kur 
fëmijët ftohen të flasin 
në grupe të vogla u jepet 
mundësia më shumë fë
mijëve për të marrë pjesë. 
Në kohën e përbashkët, 
fëmijët tashmë ulen në 
grupe klasash. Këto grupe 
mund të përdoren për 
veprimtari me grupe të 
vogla. Mësuesit e klasave 
mund të ndihmojnë për të 
siguruar pjesëmarrje dhe 
për të ruajtur nderimin.
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Ne e Kujtojmë dhe e Adhurojmë 
Shpëtimtarin Tonë, Jezu Krishtin
“Jezusi i tha: ‘Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet 
meje’” (Gjoni 14:6).
Plotësojini idetë e dhëna këtu me disa nga tuajat. Planifikoni mënyra për të përcaktuar doktrinën, 
për t’i ndihmuar fëmijët ta kuptojnë dhe ta zbatojnë atë në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të 
bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj ata ta ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Sakramenti është një kohë për të kujtuar Jezu Krishtin.

Nxitni vënien në jetë (duke përputhur shkrime të 
shenjta me figura): Shkruajini referencat e mëposht-
me të shkrimeve të shenjta në tabelë: Lluka 2:7; 
Marku 10:13, 16; Mateu 26:36, 39; Gjoni 19:17–18; 
Gjoni 20:11–16. Përqark klasës, vendosni figura që 
paraqesin ngjarjet e përshkruara në shkrimet shenj-
ta (LFAU 30, 47, 56, 57, dhe 59). Thuajuni fëmijëve 
se sakramenti është një kohë për të kujtuar se sa 
shumë na do Krishti dhe gjithçka që Ai bëri për 
ne. Kërkojini një fëmije të lexojë një prej shkrimeve 
të shenjta. Kërkojini një fëmije tjetër të zgjedhë një 
figurë që përputhet dhe ta sjellë para klasës. Përsëri-
teni me shkrimet e tjera të shenjta.

Nxitni vënien në jetë (duke bërë një lojë kujte
se): Vendosni mbi një tavolinë, artikuj të tillë si 
një pikturë të Krishtit në Gjetseman, një pikturë 
të Darkës së Fundit, një copë bukë, një gotë sakra-
menti, tabaka sakramenti, shkrime të shenjta dhe 
një libër himnesh. Ftojini fëmijët t’i shikojnë për 

pak çaste artikujt dhe më pas mbulojini. Kërko-
juni fëmijëve të punojnë në grupe për të shkruar 
artikujt që mbajnë mend se panë. Lërini fëmijët 
ta shpjegojnë se si çdo artikull mund t’i ndihmojë 
ata ta kujtojnë Jezu Krishtin gjatë sakramentit.

Java 2: Të kujtuarit e Jezu Krishtit më ndihmon të zgjedh të drejtën.

Përcaktoni doktrinën (duke dëgjuar shkrime 
të shenjta): Ftojini fëmijët t’i mbyllin sytë dhe 
të përfytyrojnë si do të ishte jeta nëse çdokush 
do të bëntë zgjedhje të drejta. Kërkojuni disave 
prej tyre të tregojnë çfarë përfytyruan. Thuajuni 
atyre se pati një kohë në Librin e Mormonit kur 
kjo ndodhi dhe kërkojuni atyre të mbajnë vesh 
mënyrën si përshkruhet kjo kohë teksa një fëmijë 
lexon te 4 Nefi 1:15, 17. Shpjegoni se njerëzit 
mundën ta zgjidhnin të drejtën sepse ata kujtuan 
diçka shumë të veçantë. Ritregoni ngjarjet nga 
3 Nefi 17:20–25. Ftojini fëmijët të thonë njëzë-
ri: “Të kujtuarit e Jezu Krishtit më ndihmon të 
zgjedh të drejtën”. 

Nxitni të kuptuarin dhe vënien në jetë (duke 
kënduar këngë): Mbulojeni një pikturë të Krishtit 
duke bekuar fëmijët nefitë me disa fletë letre bosh. 
Ftojini fëmijët të mendojnë këngë që i ndihmoj-
në të kujtojnë Jezu Krishtin. Këndojini disa nga 
këto këngë së bashku. Pas çdo kënge, bëjeni një 
fëmijë të heqë një fletë letre nga piktura. Përsëri-
teni derisa të gjitha pjesët të hiqen. Diskutoni për 

Dhjetor
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Të kënduarit për një 
doktrinë i ndihmon fëmijët 
që ta mësojnë e ta mbajnë 
mend atë. Fëmijët mësojnë 
më mirë edhe nëse shohin 
ndonjë ilustrim pamor ose 
kryejnë një veprimtari të 
ndërthurur me muzikën. 
Sugjerimet për këtë muaj 

japin modelin e disa 
mënyrave të ndryshme 

për ta bërë këtë. Merrni 
parasysh ide të ngjashme 
me këto teksa i planifikoni 

mësimet e tjera.



mënyrën se si fëmijët në pikturë mund të kenë 
bërë zgjedhje të drejta pas përvojës së tyre me 
Jezusin. Kujtojuni fëmijëve që kur ata e kujtojnë 
Jezusin, ata do të dëshirojnë të zgjedhin të drejtën. 

Kërkojuni atyre të përmendin disa gjëra që mund 
të bëjnë për ta kujtuar Jezusin në veprimtaritë e 
tyre ditore.

Java 3: Biri i Perëndisë u lind në tokë.

Përcaktoni doktrinën: Pyetini fëmijët: “A keni 
pritur ndonjëherë që të ndodhë diçka e veçantë? 
A dukej pritja shumë e gjatë? Si u ndiet kur më 
në fund ndodhi?” Jepuni fëmijëve një mundësi 
për të shprehur ndjenjat që patën. Shpjegoni se që 
nga koha e Adamit dhe e Evës, Ati ynë në Qiellor 
premtoi se do të ndodhte një ngjarje shumë e rën-
dësishme. Njerëzit e drejtë e prisnin me padurim 
e ankth këtë ngjarje. Pëshpëritini butësisht një 
grupi të vogël fëmijësh: “Biri i Perëndisë lindi në 
tokë”. Vërini ata t’ua pëshpërisin fjalinë fëmijëve 
të tjerë dhe më pas kërkojuni të gjithë fëmijëve 
ta përshpërisin njëzëri.

Nxitni vënien në jetë (duke treguar një histori 
dhe duke kënduar një këngë): Kërkojuni fëmijëve 

të tregojnë atë që dinë rreth lindjes së Jezusit (shih 
Lluka 2:1–20). Plotësojeni historinë me detaje që 
fëmijët nuk i përmendin. Këndoni “Stars Were 
Gleaming” [“Yjet po Ndrisnin”] (CS, f. 37) dhe 
ftojini fëmijët të përfytyrojnë atë që ndien barinjtë 
kur i dëgjuan engjëjt të këndonin.

Nxitni vënien në jetë (duke bërë një kartolinë 
Krishtlindjeje): Jepini çdo fëmije një fletë letre 
dhe një laps ose ngjyra. Ndihmojini ata ta palosin 
letrën si një kartolinë urimi. Ftojini të bëjnë një 
kartolinë Krishtlindjeje për familjen e tyre duke 
lexuar vizatimet e lindjes së Jezu Krishtit. Nga ana 
e përparme, bëjini të shkruajnë “Biri i Perëndisë u 
Lind në Tokë”.

Java 4: Jezu Krishti do të vijë përsëri.

Nxitni të kuptuarin (duke lexuar shkrime të 
shenjta): Përgatitni shiritat e shkruar vijues 
(gjenden në internet te sharingtime.lds.org):

Vetëm Ati Qiellor e di _______ e saktë kur Jezusi 
do të vijë përsëri (shih Joseph Smith–Mateu 1:40).

Jezusi do të zbresë nga __________ (shih Veprat 
e Apostujve 1:11).

Jezusi do të jetë veshur me rrobë të _________ 
(shih DeB 133:48).

Krishtër të rremë do të __________ shumë 
(shih Joseph Smith–Mateu 1:22).

Të ligjtë do të _______________ (shih DeB 29:9).

Dielli do të _______________ (shih DeB 45:42).

Kur të vijë Jezusi, Ai do të duket më i shndritshëm 
se___________ (shih DeB 133:49).

Jezu Krishti do të jetojë me të drejtët për 
__________ vjet pas Ardhjes së Tij të Dytë 
(shih DeB 29:11).

Ndajini fëmijët në grupe dhe jepini çdo grupi 
një shirit të shkruar. Ftojini ato të gjejnë fjalët 
që duhen në vendet bosh duke lexuar shkrimet e 
shenjta. Kërkojini çdo grupi t’u tregojë atë që kanë 
mësuar, fëmijëve të tjerë.

Nxitni të kuptuarin dhe vënien në jetë (duke 
kënduar dhe duke folur): Shpjegoni se duhet ta 
kujtojmë e adhurojmë Jezu Krishtin çdo ditë që 
të jemi të përgatitur për Ardhjen e Tij të Dytë. 
Kërkojuni fëmijëve të përmendin disa gjëra që ata 
dhe familjet e tyre mund të bëjnë për të qenë të 
përgatitur. Këndoni “I Wonder When He Comes 
Again” [“Pyes Veten Kur do t’Vij’ Ai Përs’ri”] 
(CS, f. 82).

Dëshmoni: Një dëshmi 
e shkurtër mund ta ftojë 
Shpirtin në çdo kohë gjatë 
mësimit. Gjuha forma
le e dëshmisë të tilla si 
“Dëshiroj të jap dëshminë 
time” nuk nevojitet për 
të dhënë një dëshmi për 
të vërtetën. Një dëshmi 
mund të jetë aq e thjeshtë 
sa të thënit: “E di se 
Jezu Krishti jeton”.

Shprehni të kuptua-
rin: Fëmijët do ta ndiejnë 
Shpirtin ndërkohë që 
shprehin të kuptuarin e 
parimeve të ungjillit nga 
ana e tyre. Ata mund 
të shprehin atë që kanë 
mësuar përmes fjalëve, 
artit dhe këngëve të tyre.

Biri i Perëndisë 
u Lind në Tokë.
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Si ta Përdorni Muzikën në Fillore
Synimi i muzikës në Fillore është që t’u mësohet fëmijëve ungjilli i Jezu Krishtit dhe që ata të ndihmo-
hen për të mësuar ta jetojnë atë. Këngët e Fillores e bëjnë të mësuarin më të kënaqshëm, i ndihmoj-
në fëmijët t’i mësojnë dhe t’i mbajnë mend të vërtetat e ungjillit dhe ftojnë Shpirtin në Fillore.

Në vijim ka shembuj të mënyrave si mund t’i jepni mësim këngët e sugjeruara në këtë orientues. 
Mund t’i përdorni këto metoda edhe për të dhënë mësim këngë të tjera të Fillores. Për ide shtesë, 
shihni pjesët “Si ta Përdorni Muzikën në Fillore” në orientuesit e mëparshëm të kohës së përbashkët.

Janar: “He Sent His Son” [“Ai Dërgoi Birin e Tij”] (CS, f. 34–35)

Lërini fëmijët ta dëgjojnë këngën. Vini në dukje se 
si është e përbërë nga pyetje dhe përgjigje. Cak-
tojini gjysmës së fëmijëve të këndojnë pyetjet dhe 
gjysmës tjetër të këndojnë përgjigjet. Pasi ta kenë 
kënduar disa herë, bëjini fëmijët të ndërrojnë pje-

sët. Kur ta dinë këngën mirë, përdorni një larmi 
mënyrash për t’i ndarë ata (për shembull, djem 
dhe vajza, mësues dhe fëmijë e kështu me radhë) 
ndërkohë që e përsërisni këngën.

Shkurt: “I Will Follow God’s Plan” [“Do Ndjek Planin e Per’ndis’”]  
(CS, f. 164–165)

Thuajuni fëmijëve se Perëndia na ka dhënë një 
dhuratë shumë të veçantë. Kërkojuni atyre të 
mbajnë vesh cila është ajo teksa këndoni rreshtin 
e parë të këngës (një plan). Tregoni një hartë dhe 
krahasoni përdorimin e një harte për të gjetur 
një pikëmbërritje me planin e Perëndisë për t’u 
kthyer tek Ai. Shpjegoni se kjo këngë na mëson 
rreth planit dhe na thotë se si mund të kthehemi 

për të jetuar me Atin Qiellor. Paraqitni figura 
që përshkruajnë fjalë të rëndësishme (të tilla si 
dhuratë, qiell, shtëpi, tokë dhe lindje) dhe disa fjalë 
të shkruara (të tilla si plan, qëllim, zgjedhje dhe 
drejtoj) nga kënga kudo në klasë. Vërini fëmijët 
t’i mbledhin dhe t’i mbajnë lart në rendin e duhur 
teksa ua këndoni këngën. Ftojini ata të këndojnë 
së bashku me ju teksa shohin figurat dhe fjalët.

Mars: “Qëndroj Plot Habi,” Himne dhe Këngë të Fëmijëve, f. 22.

Ndajini fëmijët në katër grupe. Jepni grupit 1 
LFAU nr. 116 dhe këndojuani frazën e parë të 
këngës. Diskutoni për të shkurtimisht dhe më pas 
bëjini ta këndojnë disa herë me ju. Vazhdoni me 
çdo grup dhe çdo frazë tjetër (përdorni shkrimet 
e shenjta vijuese: grupi 2, LFAU nr. 108; grupi 3, 
LFAU nr. 57; grupi 4, LFAU nr. 56). Këndojeni të 
gjithë strofën e parë me çdo grup duke qëndruar 
në këmbë, duke mbajtur figurën e tij dhe duke 

kënduar frazën e tij. Ftojini grupet t’i shkëmbejnë 
figurat dhe ta këndojnë këngën sërish. Përsëriteni 
derisa çdo grup ta ketë kënduar çdo frazë. Kën-
dojeni refrenin dhe kërkojuni fëmijëve të mbajnë 
vesh sa herë e këndoni fjalën “e mrekullueshme”. 
Përsëriteni refrenin disa herë me ta dhe ftojini ata 
t’i vendosin duart në zemër çdo herë që këndojnë 
këngën “e mrekullueshme”.

  Prill: “The Family Is of God” [“Familja Ësht’ prej Per’ndis”] 
(faqet 28–29 në këtë orientues)

Përdorni larminë: 
Mendoni një larmi më
nyrash për t’i përsëritur 
këngët. Fëmijët i mësojnë 
këngët më së miri kur 
i dëgjojnë e i këndoj
në ato vazhdimisht.

Gjeni ose vizatoni figura që përshkruajnë fjalë ose fraza në këngë (modele figurash 
gjenden te sharingtime.lds.org). Paraqitini ato në tabelë një e nga një teksa e këndoni 
çdo frazë me fëmijët. Pasi ta keni dhënë mësim një frazë, këndoni shumicën e fjalëve 
dhe më pas ndaloni dhe lërini fëmijët ta përfundojnë frazën. Këndojeni të gjithë kën-
gën njëzëri disa herë. Ftojeni një fëmijë të heqë një ose dy prej figurave dhe këndojeni 
këngën përsëri. Përsëriteni derisa të mund ta këndojnë pa figurat.
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Praktikohuni: Për ta 
dhënë mësim një kën
gë me efektshmëri, ju 
duhet ta dini vetë këngën. 
Praktikohuni në shtëpi që 
kur t’ua mësoni fëmijë
ve, të mund të shikoni 
tek ata dhe jo në libër.

Korrik: “Baptism” [“Pagëzimi”] (CS, f. 100–101)

Përgatitni shiritat e shkruar vijues: Kush, Kur, Si 
dhe Ku. Paraqitni një figurë të Jezu Krishtit duke 
u pagëzuar. Vendoseni shiritin “Kush” në krah të 
figurës. Kërkojuni fëmijëve të mbajnë vesh se kujt i 
erdhi Jezusi teksa këndoni frazën e parë të këngës. 
Prisni përgjigje dhe më pas bëjini fëmijët ta këndoj-
në atë frazë me ju. Bëni të njëjtën gjë me çdo shirit 

të shkruar dhe frazë. Këndojeni të gjithë vargun e 
parë njëzëri. Jepini çdo fëmije një shirit të shkruar 
me një nga përgjigjet që keni gjetur (Gjon Pagëzo-
ri, shumë kohë më parë, me anë të zhytjes dhe lumi 
Jordan). Bëjini fëmijët të qëndrojnë në këmbë kur të 
këndohen fjalët e tyre. Lërini t’i shkëmbejnë shiritat 
e shkruar dhe ta përsërisin veprimtarinë.

Gusht: “Seek the Lord Early” [“Kërkoje Zotin Herët”] (CS, f. 108)

Përdorini figurat për ta dhënë mësim këngën çdo 
herë me nga një frazë (modele figurash gjenden 
te sharingtime.lds.org). Paraqitini të gjitha figurat 
në tabelë. Ftojeni një fëmijë të dalë jashtë klasës 
ndërkohë që dikush fsheh një prej figurave. Bëjeni 
fëmijën të kthehet dhe të “kërkojë” figurën duke i 
dëgjuar fëmijët e tjerë tek këndojnë më fort kur ai 
ose ajo i afrohet më shumë dhe më ulët ndërkohë 
që ai ose ajo largohet më shumë. Përsëriteni derisa 
ta lejojë koha.

Këngë të Tjera të Përdorura në Këtë Orientues

“Did Jesus Really Live Again” 
[“Jetoi Jezusi Përs’ri?”] (CS, f. 64)
Shkruajini fjalët e strofës së parë në tabelë ose në 
një copë të madhe letre. Këndojuani strofën fëmi-
jëve dhe diskutoni shkurtimisht për të. Këndojeni 
së bashku dhe ftojeni dikë që po këndonte mirë 
ta fshijë ose ta presë një prej fjalëve. Përsëriteni 
derisa fëmijët ta kenë mësuar strofën dhe më pas 
përsëriteni me strofat e tjera.

“My Heavenly Father Loves Me” [“Ati 
Im Qiellor më Do”] (CS, f. 228–229)
Vërini fëmijët ta mbajnë ritmin me duartrokitje 
teksa e këndoni këngën që t’i ndihmoni ata të 
mësohen me të. Ndihmojini të sajojnë veprime 
të thjeshta që të shkojnë me fjalët kyç në këngë. 
Ftojini fëmijët t’i bëjnë veprimet pa kënduar ndër-
kohë që luhet muzika dhe më pas këndoni dhe 
bëjini veprimet së bashku. (Figurat që mund t’ ju 
ndihmojnë ta jepni mësim këtë këngë, gjenden 
te sharingtime.lds.org.)

“Families Can Be Together Forever” 
[“Familjet Mund t’Jen’ s’Bashku 
Përgjithmon’”] (CS, f. 188).
Vërini fëmijët të drejtojnë dhe të këndojnë bash-
kë me ju, duke theksuar modele të përsëritura 
melodish të tilla si “këtu në tokë” dhe “të mirë me 
mua”. Bëni pyetje të thjeshta të tilla si: “Kur duhet 
të përgatitemi për tempull?” dhe vërini fëmijët të 

përgjigjen duke kënduar fraza nga kënga. Duke 
përdorur sende të thjeshta, ftojini fëmijët të përfa-
qësojnë anëtarët e familjes dhe drejtojini grupet në 
të kënduarin e frazave të caktuara.

“Love Is Spoken Here” [“Këtu Flitet 
Dashuri”] (CS, f. 190–191)
Pyesni se çfarë gjuhësh fliten në shtëpitë e fëmijë-
ve. Këndojeni strofën e parë të këngës dhe ftojini 
fëmijët të mbajnë vesh një gjuhë tjetër dhe t’i 
vendosin duart në zemër kur ta dëgjojnë (dashuri). 
Teksa këndoni, bëjini ata të mbajnë vesh për fjalët 
që rimojnë dhe fjalët që nuk kuptojnë. Kërkojini 
një vajze t’i shkruajë në tabelë gjatë strofës së parë 
dhe një djali gjatë strofës së dytë. Përkufizojini 
fjalët dhe këndojini ato fraza, duke ftuar fëmijët 
ta përsërisin pas jush.

“I Lived in Heaven” [“Unë Jetova 
në Qiell”] (CS, f. 4)
Ndajini fëmijët në katër grupe dhe caktojini çdo 
grupi një frazë të këngës. Jepini çdo grupi një fletë 
letre dhe kërkojuni atyre të bëjnë një vizatim të 
thjeshtë që lidhet me frazën e tyre. Këndojeni kën-
gën së bashku duke i përdorur vizatimet e tyre si 
ndihma pamore.
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