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Unë e Di që Shpëtimtari Im Jeton
“Por unë e di që Shpëtimtari im jeton dhe që në fund do të ngrihet mbi tokë”  

( Jobi 19:25).
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Udhëzime për Kohën e Përbashkët  
dhe Programin e Fëmijëve në 
Mbledhjen e Sakramentit

Njohuri: Stimulimi i fëmi
jëve për të mësuar nga 
shkrimet e shenjta do t’i 
ndihmojë që të zhvillojnë 
dashuri për fjalën e Perën
disë gjatë gjithë jetës. Pla
nifikoni çdo javë mënyra 
për t’i stimuluar fëmijët që 
të përdorin e të mësojnë 
nga librat e veta të shkri
meve të shenjta. Disa fëmi
jë mund të mos kenë 
shkrime të shenjta. Fëmijë 
të tjerë mund të mos jenë 
ende në gjendje të lexojnë. 
Veprimtaritë mësimore të 
këtij orientuesi dhe njohu
ritë mësimore në faqet 7, 
12 dhe 18 do t’ju japin ide 
se si zhvillohet mësim duke 
përdorur shkrimet e 
shenjta.

Të Dashura Presidenca të Fillores dhe Udhëheqëse të Muzikës:

Në këtë vit keni mundësinë të ndihmoni fëmijët që të ndiejnë e të kuptojnë dashurinë e madhe 
që ka për ta Shpëtimtari ynë, Jezu Krishti. Nëpërmjet dëshmisë së Frymës së Shenjtë fëmijët do të 
mësojnë se për arsye të rolit qendror të Jezu Krishtit në planin e Atit tonë Qiellor, ata mund të kenë 
besim në Të. Fëmijët gjithashtu do të mësojnë që besimi i tyre do të përforcohet kur respektojnë 
urdhërimet, shërbejnë, përhapin ungjillin, ndjekin shembullin e Shpëtimtarit dhe përgatiten për 
Ardhjen e Dytë të Tij.

Faleminderit për zotimin tuaj besnik. Lutemi për ju dhe jemi të bindura në aftësinë tuaj për t’i 
dashur fëmijët e për t’ua mësuar ungjillin e Jezu Krishtit dhe për t’i ndihmuar që të jetojnë sipas 
parimeve të tij.

Presidenca e Përgjithshme e Fillores

Udhëzime për Kohën e Përbashkët

Mësimi i Ungjillit

Përdoreni këtë broshurë në përgatitjen tuaj për të 
zhvilluar një mësim 15-minutësh gjatë kohës së 
përbashkët. Mësimet javore mund t’i plotësoni me 
materiale të tjera të miratuara nga Kisha, si Friend 
apo  Liahona. Udhëzimet që vijojnë do t’ ju ndih-
mojnë të programoni e të zhvilloni mësimet.

Duajini Ata Që Mësoni. Tregojeni dashurinë për fëmi-
jët duke ua mësuar emrat dhe duke qenë të vetëdij-
shme për interesat, talentet dhe nevojat e tyre.

Mësojuani Doktrinën nëpërmjet Shpirtit. Kur përgatit- 
ni mësimet, lutuni për udhëheqje dhe përpiquni 
të forconi dëshminë tuaj për parimet që do t’u më-
soni. Kjo gjë do t’ ju ndihmojë për mësimdhënie 
nëpërmjet Shpirtit.

Stimuloni Marrjen e Zellshme të Mësimit. Kjo 
broshurë është hartuar që t’ ju ndihmojë të dini 
jo vetëm çfarë t’u mësoni fëmijëve, por dhe si t’ua 
mësoni e të stimuloni zellin në të mësuar. Doktri-
nën do t’ua mësoni më me efektshmëri kur në çdo 
mësim bëni tri gjërat që vijojnë:

 1.  Paraqitni doktrinën. Ua njoftoni qartë fë-
mijëve doktrinën që do të mësojnë. Mendoni 
mënyra që këtë gjë ta bëni përmes fjalëve dhe 
ilustrimeve pamore. (Për ndonjë shembull, 
shihni mësimet për javën e parë të muajit mars 
dhe për javën e parë të korrikut.)

 2.  Frymëzoni të kuptuarin. Sigurohuni që 
fëmijët të fitojnë një kuptim më të thellë të dok-
trinës me anë të metodave të larmishme mësi-
more që i tërheqin ata për të mësuar, si këndimi 

i këngëve, interpretimi i roleve dhe leximi i 
shkrimeve të shenjta.

 3.  Frymëzoni zbatimin. Jepuni fëmijëve mundësi 
që ta zbatojnë doktrinën në jetën e tyre. Mendo-
ni mënyra se si të mund të shprehin ndjenja apo 
të caktojnë një qëllim 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 vetë idetë tuaja. Mund të merrni ide nëpër-
mjet leximit të mësimeve të tjera të kësaj broshu-
re. Kur ka të diela të pesta, përdoreni atë kohë për 
të rishikuar mësimet e mëparshme. Shpirti mund 
t’ ju udhëheqë ndërsa programoni dhe përgatitni 
veprimtari për mësimet.

Punoni bashkë me udhëheqësen e muzikës kur 
përgatitni mësimet. Këndimi i këngëve do të ndih-
mojë që të përforcohen doktrinat që po mësoni. 
Herë-herë 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 njohuri 
mësimore që do t’ ju ndihmojnë ta përmirësoni 
aftësinë e mësimdhënies. Mësimet përmbajnë 
edhe figura, të cilat do t’ ju ndihmojnë të shihni 
si duket një veprimtari konkretisht. Ndonëse 
zhvillimi i aftësive mësimdhënëse ka rëndësi, janë 
përgatitja shpirtërore dhe dëshmia vetjake ato që 
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Programet në 
Mbledhjen e 
Sakramentit

Nuk është e domosdoshme t’i 
jepet secilit fëmijë një pjesë e 

shkruar për ta thënë. Programet 
e efektshme i përfshijnë fëmijët 

në mënyra të larmishme.

Njohuri: Burime mësi
more shtesë, si fletë për 
 ngjyrosje, histori dhe 
 veprimtari, ju mund të gje
ni te revistat Friend dhe 
 Liahona. Përdorini këto 
burime për plotësimin e 
mësimeve tuaja.

e ftojnë Shpirtin për t’i pohuar këto doktrina në 
zemrën e fëmijëve.

Koha e Këndimit

Muzika në Fillore duhet të krijojë një atmosferë 
nderimi, të mësojë ungjillin dhe të ndihmojë që 
fëmijët të ndiejnë ndikimin e Frymës së Shenjtë 
dhe gëzimin që vjen nëpërmjet këndimit. Duhet të 
shpenzoni 20 minuta duke u mësuar këngë gjatë 

kohës së përbashkët. Kjo do t’ ju sigurojë kohë të 
mjaftueshme për t’u mësuar fëmijëve këngë të re 
dhe do të ndihmojë që t’u pëlqejë këndimi.

Kjo broshurë përfshin dhe një këngë të re që fëmi-
jët ta mësojnë këtë vit (shihni faqet 28–29). Për-
fshin gjithashtu një seksion të titulluar “Si Përdoret 
Muzika në Fillore” (shihni faqet 26–27) dhe ide 
shtesë për t’u mësuar këngë fëmijëve (shihni faqet 
3, 5, 9 dhe 15).

Udhëzime për Programin në Mbledhjen e Sakramentit

Nën drejtimin e peshkopit ose të presidentit të de-
gës, programi i fëmijëve në mbledhjen e sakra-
mentit jepet në tremujorin e katërt të vitit. Që në 
fillim të vitit takohuni me këshilltarin nga këshilli 
i peshkopit ose presidenca e degës i cili e mbikëqyr 
Filloren, për të diskutuar për planifikime parapra-
ke. Merrni miratimin e tij kur planifikimet të 
përfundojnë.

Planifikoni që fëmijët të shfaqin një program të ba-
zuar 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. Kur të planifikoni që 

fëmijët të shfaqin se ç’kanë mësuar për temën e kë-
tij viti, mendoni mënyra me të cilat ata mund ta 
ndihmojnë bashkësinë e pranishme të përqendro-
het mbi doktrinat ungjillore që ata po u mësojnë.

Kur përgatitni programin, kujtoni udhëzimet e 
mëposhtme:

•  Provat nuk duhet t’u marrin kohë të panevojshme 
klasave ose familjeve.

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

Burime të Përdorura në  
Këtë Broshurë

Shkurtesat e mëposhtme përdoren shpesh në 
broshurë:

CS Children’s Songbook

TNGC Teaching, No Greater Call

Shumë mësime përmbajnë sugjerime mbi përdori-
min e figurave. Ju mund të gjeni figura te Libri i 
 Figurave Artistike të Ungjillit, Paketa e Fotografive 
Artistike të Ungjillit, paketat e figurave të manuale-
ve të Fillores si dhe te revistat e Kishës dhe në in-
ternet tek adresa images.lds.org.

Programi mësimor për vitin 2015

Programi Mësimor i Përgjithshëm

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

Programi Mësimor Bazë

Rrezet e Diellit: Fillorja 1; ZTD 4–7:  Fillorja 3;  
Guximtarët 8–11: Fillorja 7
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Janar Ne Besojmë te Perëndia,  
Ati i Përjetshëm, dhe te  
Biri i Tij, Jezu Krishti
“Ne besojmë në Perëndinë, Atin e Përjetshëm, dhe në Birin e Tij, Jezu Krishtin, dhe në 
Frymën e Shenjtë” (Nenet e Besimit 1:1).

Idetë që jepen këtu, plotësojini me disa nga vetë idetë tuaja. Programoni mënyra për t’ua para-
qitur fëmijëve doktrinën dhe ndihmojini që ta kuptojnë e ta zbatojnë në jetën e tyre.  Pyeteni 
vetveten: “Ç’do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj që të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Perëndia është Ati i shpirtit tim.

Këngë: “E Di,  
Shpëtimtari Më Do”
(faqe 28–29 të këtij 
orientuesi)

Mësimet me Sende
“Mësimet me sende lidhin 
parimet e pakapshme me 
gjërat e njohura fizike” 

(TNGC, f. 164). Ky mësim me 
sende do të ndihmojë që fëmijët 
të kuptojnë natyrën e shpirtit 

të tyre në marrëdhënie me 
trupin fizik.

Njohuri: Programoni më
nyra për t’ua paraqitur 
 fëmijëve doktrinën dhe 
ndih mojini që ta kuptojnë 
e ta zbatojnë në jetën e 
tyre. Mendoni mënyra si të 
mund t’u jepni fëmijëve 
mundësi që:
•  Të diskutojnë mbi 

doktrinën.
•  Të lexojnë shkrime të 

shenjta që lidhen me 
doktrinën.

•  Të përfytyrojnë 
doktrinën.

•  Të këndojnë këngë që 
 lidhen me doktrinën.

•  Të bëjnë një veprimtari 
fizike që ka lidhje me 

doktrinën.

Njohuri: Lutuni për udhë
heqje dhe kërkoni ndikimin 
e Shpirtit kur përgatitni 
programet tuaja të kohës së 
përbashkët. Kur ju përgati
teni dhe zhvilloni mësime 
së bashku me Shpirtin, 
Ai do ta pohojë vërtetësinë 
e mësimeve që jepni.

Paraqitni doktrinën: Tregojuni fëmijëve disa do-
rashka të ndryshme dhe vini në dukje që secila nga 
këto dorashka duket e ndryshme, sikurse dhe ne 
dukemi të ndryshëm. Shpjegoni që, pavarësisht sa 
të ndryshëm dukemi, të gjithë kemi një shpirt 
brenda trupit tonë dhe shpirti ynë na jep ne jetë. 
Për të ilustruar këtë gjë, vishni një dorashkë dhe 
luani gishtat. Shpjegoni që dorashka është sikurse 
trupi ynë dhe dora sikurse shpirti ynë. I vini fëmi-
jët të dëgjojnë me vëmendje përgjigjen e pyetjes 
“Kush është Ati i shpirtit tim?”, kur u lexoni dy fja-
litë e para te Malakia 2:10. Shkruani në tabelë “Pe-
rëndia është Ati i shpirtit tim”. I vini fëmijët që ta 
lexojnë atë së bashku me ju. Shpjegoni që ne të gji-
thë jemi pjesë e një familjeje të madhe – familja e 
Perëndisë.

Frymëzoni të kuptuarin: Tregoni një fotografi të 
një familjeje dhe shpjegoni se, kur Ati Qiellor na 
dërgoi në tokë, na dërgoi të jetonim në familje. I vini 
fëmijët të ngrenë gishtat lart për të treguar sa veta 

janë në familjen e tyre. U thoni fëmijëve se do të 
këndojnë një këngë që mëson për familjen e tyre 
qiellore dhe familjen e tyre tokësore. I kërkoni një 
fëmije të dalë nga dhoma dhe i vini fëmijët e tjerë të 
zgjedhin një vend për të fshehur fotografinë me fa-
milje. E ftoni fëmijën të kthehet e të gjejë fotografinë 
e familjes, ndërkohë që fëmijët këndojnë “Fëmi’ i 
Per’ndis’ Jam” (Himne dhe Këngë të Fëmijëve, f. 58). 
Kur fëmija ndodhet larg fotografisë, i vini fëmijët të 
rrinë ulur; kur fëmija i afrohet asaj, i vini fëmijët të 
ngrihen ngadalë në këmbë. Përsëriteni me fëmijë të 
tjerë aq sa të lejojë koha. Shtjellojeni mesazhin e 
këngës dhe dëshmoni për rëndësinë e familjeve.

Frymëzoni zbatimin: Lejoni me radhë secilin fë-
mijë të shikohet në një pasqyrë. U thoni se sa herë 
që ata shihen në pasqyrë, duhet të sjellin ndër 
mend se po shohin një fëmijë të Perëndisë.
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Fëmijëve u pëlqen mjaft 
t’i shohin krijimet e veta 

artistike. Nëse ndërtoni një 
kuti me rrotulla, mund 
ta përdorni atë sërish 
për mësime të tjera. 

Kjo veprimtari mund të 
bëhet edhe duke i bashkuar 

figurat me shirit ngjitës 
për të krijuar një 
rrotull të thjeshtë.

Njohuri: Plaku Dallin H. 
Ouks tha: “Nevojitet që ne 
t’i përdorim më shumë 
himnet tona, që të na 
akordojnë me Shpirtin e 
Zotit, të na bashkojnë dhe 
të na ndihmojnë për t’ua 
mësuar të tjerëve dhe vetes 
doktrinën tonë” (në Con
ference Report, tetor 1994, 
f. 13; ose  Ensign, nëntor 
1994, f. 12). Drejtojuni 
njohurive dhe veprimtari
ve mësimore të këtij orien
tuesi, që të mësoni një 
larmi mënyrash se si 
mund ta përdorni muzikën 
te koha e përbashkët.

Frymëzoni të kuptuarin: Vendosni tri figura në 
tabelë: Gjon Pagëzori Pagëzon Jezusin, Krishti u 
Shfaqet Nefitëve dhe Vegimi i Parë. Ndajini fëmijët 
në tre grupe dhe secilit grup jepini një nga shkri-
met e shenjta që vijojnë: Mateu 3:16–17; 3 Nefi 
11:6–8; Joseph Smith – Historia 1:17. U thoni që të 
diskutojnë për këto shkrime të shenjta në grupet e 

tyre dhe pastaj t’u bëjnë të ditur fëmijëve të tjerë 
1) ngjarjen, 2) çfarë tha Ati Qiellor dhe 3) çfarë 
ndjenjash do të kishin ata, po të kishin qenë atje. 
Ftoni një fëmijë që të lexojë Gjoni 5:39. Shpjegoni 
se, kur lexojmë shkrimet e shenjta dhe lutemi, ne 
mund të fitojmë dëshmi që Jezu Krishti është Biri i 
Perëndisë.

Java 2: Jezu Krishti është Biri i Perëndisë.

Javët 3 dhe 4: Ati Qiellor dhe Jezu Krishti më duan.

Frymëzoni të kuptuarin: I thoni pianistit të lu-
ajë dy notat e para të një kënge e cila mëson për 
dashurinë që kanë për ne Ati Qiellor dhe Jezu 
Krishti dhe u thoni fëmijëve të gjejnë se cila është 
kënga. Luani nga një notë shtesë derisa fëmijët ta 
gjejnë me saktësi. Këndojeni këngën së bashku 
dhe pastaj diskutoni se ç’na mëson ajo për dashu-
rinë që kanë për ne Ati Qiellor dhe Jezu Krishti. 
Idetë e fëmijëve i radhitni në tabelë. Përsëritini 
këto me secilën këngë. Merrni parasysh të përdor-
ni këto këngë: “Të Falënderoj At’ i Dashur” (Himne 
dhe Këngë të Fëmijëve, f. 61), “I Feel My Savior’s 
Love” (CS, f. 74–75) dhe “Fëmi i Per’ndis’ Jam” 
(Himne dhe Këngë të Fëmijëve, f. 58).

Frymëzoni zbatimin: Jepini secilit fëmijë një fletë 
letre dhe u thoni të vizatojnë diçka që shpreh një 
mënyrë sipas së cilën ata e dinë se Ati Qiellor dhe 
Jezu Krishti i do. Ndoshta do të dëshironit që 

fëmijët të marrin parasysh idetë që ju renditët në ta-
belë gjatë veprimtarisë pak më sipër. Bashkojini fi-
gurat me shirit ngjitës dhe paraqitini në një kuti me 
rrotulla (shihni TNGC, f. 178–179) ose i shpalosni 
ashtu siç bëni me diçka të mbledhur rrotull. Ndër-
kohë që fëmijët i vështrojnë ato, i thoni pianistit të 
luajë një nga këngët e sipërpërmendura.

Frymëzoni kuptuarin dhe zbatimin: Shkruani 
veçan në copa letre disa shembuj për mënyrat më 
të cilat Ati Qiellor shfaq dashurinë e Tij për ne dhe 
për mënyrat si e shfaqim ne dashurinë tonë për Të. 
Vendosini copat e letrave në një kuti dhe vini një 
fëmijë t’i nxjerrë ato një nga një. Lexojeni secilën 
me zë. Nëse është diçka që tregon dashurinë e Atit 
Qiellor për ne, u thoni fëmijëve të ngrenë lart një-
rin krah. Nëse tregon dashurinë tonë për Atin Qie-
llor, u thoni fëmijëve t’i vendosin duart mbi zemër.

Ndihmë për udhëheqësen e muzikës.

Që t’i ndihmoni fëmijët të mësojnë këngën “E Di, 
Shpëtimtari Më Do” (në faqet 28–29 të këtij orien-
tuesi), merrni parasysh sa vijon:

Tregoni një figurë të Shpëtimtarit i cili po bekon 
 fëmijët nefitë dhe me fjalët tuaja u thoni fëmijëve 
ngjarjen që gjendet tek 3 Nefi 17:11–24. U këndoni 
fëmijëve rreshtin e parë të këngës duke përfshirë 

edhe një veprim që shoqëron shprehjen “një vend 
të bukur” (p.sh., hapni krahët tuaj fort). U thoni fë-
mijëve të këndojnë e ta bëjnë atë veprim bashkë me 
ju. Ftojini fëmijët që të mendojnë për veprime që të 
shoqërojnë çdo rresht të këngës. Pastaj këndoni dhe 
bëjini veprimet së bashku.
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Paraqitni doktrinën: Shkruani në tabelë nenin 
e tretë të besimit dhe ftojini fëmijët ta përsëritin 
disa herë bashkë me ju. Shpjegoni shkurtimisht 
çdo fjalë që fëmijët nuk e kuptojnë. (Për shembull, 
Shlyerja është ajo gjë që bëri Jezusi për të bërë të 
mundur që ne të pendohemi dhe të rikthehemi te 
Perëndia.) Fshini një a dy fjalë dhe thuajeni atë së 
bashku përsëri. Bëni përsëritje për t’i ndihmuar 
fëmijët ta mësojnë përmendsh.

Frymëzoni të kuptuarin: Thoni tregimin që vi-
jon dhe i ftoni fëmijët të ngrihen e të interpretojnë 
veprime bashkë me ju. “Një burrë po ecte rrugës 

(bëni ecje në vend). Ai ra në një gropë të thellë (uluni 
poshtë). Ai u përpoq e u përpoq, por nuk arrinte 
të dilte (bëni sikur përpiqeni të dilni). Ai thirri për 
ndihmë (thërrisni me zë të ulët për ndihmë). Një bu-
rrë tjetër po ecte në po atë rrugë. Ai e dëgjoi burrin 
që thërriste për ndihmë (përsëri thërrisni me zë të 
ulët për ndihmë). Ai lëshoi një shkallë poshtë në 
gropë. Burri ngjiti shkallën dhe doli nga gropa 
(bëni sikur ngjisni shkallën). Burri u shpëtua.” Disku-
toni se çfarë mund të ketë ndier burri kur ndodhej 
në gropë dhe pasi u shpëtua. U thoni fëmijëve se, 
kur bëjmë gabime ose mëkate, është sikur ne të 

Javët 2 dhe 3: Nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit i gjithë njerëzimi mund  
të shpëtohet.

Frymëzoni të kuptuarin: Vendosni përreth 
dhomës figurat: Darka e Fundit, Krishti në Gjet-
seman, Kryqëzimi, dhe Ringjallja. Drejtojeni do-
rën nga figurat dhe u thoni fëmijëve që këto janë 
ngjarje nga java e fundit e jetës së Shpëtimtarit. U 
tregoni fëmijëve se ju do t’u lexoni një shkrim të 
shenjtë që shoqërohet me një nga figurat. U kër-
koni të mendojnë qetësisht se cila figurë i përgji-
gjet shkrimit të shenjtë. Lexoni Lluka 22:13–14, 
19–20. E vini secilin të ngrihet e të qëndrojë 

përballë figurës së duhur. Diskutoni se çfarë po 
ndodh në figurë. Përsëriteni me figurat e tjera 
(Gjetsemani: Lluka 22:39–44; Kryqëzimi: Lluka 
23:33–34, 46; Ringjallja: Gjoni 20:11–18). 
 Këndoni një këngë të tillë, si “He Sent His Son” 
(CS, f. 34–35) ose “E Di se Rron Ati Im” (Himne 
dhe  Këngë të Fëmijëve, f. 59). Dëshmoni se Jezusi 
vdiq për ne, që ne të mund të jetojmë përsëri me 
Atin Qiellor.

Shkurt Jezu Krishti Është Shpëtimtari  
dhe Shëlbuesi Im
“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).

Idetë që jepen këtu, plotësojini me disa nga vetë idetë tuaja. Programoni mënyra për t’ua para-
qitur fëmijëve doktrinën dhe ndihmojini që ta kuptojnë e ta zbatojnë në jetën e tyre.  Pyeteni 
vetveten: “Ç’do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj që të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Jezu Krishti Është Shpëtimtari dhe Shëlbuesi Im

Këngë: 
“He Sent His Son”
(CS, f. 34–35)

Njohuri: Fëmijët do t’i 
kuptojnë më mirë doktri
nat kur ato lidhen me diç
ka tashmë të njohur për 
ta. Me çdo mësim që fillo
ni, rishikoni doktrinën që 
mësuat javën e mëpar
shme dhe lidheni atë me 
të vërtetat që po u mëso
hen atë ditë. 

Mësimi  
përmes Lëvizjes

Fëmijët do të mësojnë më 
mirë e do të mbajnë mend 

më gjatë kur ata përfshihen 
në lëvizje fizikisht.
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Ndihmë për udhëheqësen e muzikës

Frymëzoni të kuptuarin: Ndajini fëmijët në gru-
pe dhe secilit grup jepini nga një figurë të një 
ngjarjeje që lidhet me Ringjalljen (për shembull, 
mund të përdornit figurat e Kryqëzimit, të varrimit 
të Krishtit, të varrit të zbrazur, të Maries dhe Zotit 
të ringjallur si dhe të Jezusit që u tregon dishepuj-
ve të Vet plagët e Tij). U thoni që të mos ua lejojnë 

grupeve të tjera t’i shohin figurat e tyre. I thoni se-
cilit grup të japë vetëm ca të dhëna, për t’i ndih-
muar fëmijët e tjerë të marrin me mend çfarë 
ndodh në figurën e tyre. Kur ata e gjejnë saktë, ua 
tregoni figurën edhe grupeve të tjera. Shpjegoni se, 
ngaqë Jezu Krishti u ringjall, ne të gjithë do të 
ringjallemi.

Që t’i ndihmoni fëmijët të mësojnë këngën “He Sent 
His Son” (CS, f. 34–35), merrni parasysh sa vijon:

•  Ndërsa po këndoni, u thoni fëmijëve të numë-
rojnë me gishta sa herë të këndojnë fjalët “He 
sent His Son” apo u thoni të ngrihen në këmbë 

kur këndojnë pyetjet dhe të ulen kur këndojnë 
përgjigjet që janë në këngë.

•  Ndajini fëmijët në dy grupe. Gjysmës së grupeve 
u thoni të këndojnë pyetjet e këngës dhe gjysmës 
tjetër të përgjigjet duke kënduar përgjigjet.

Java 4: Jezu Krishti u ringjall, edhe unë do të ringjallem.

biem në një gropë të thellë nga ku nuk dalim dot 
vetë. Tregoni një pikturë të Jezusit dhe u thoni fë-
mijëve se, ashtu si dikush e ndihmoi burrin të dilte 
nga gropa, Jezu Krishti mundet të na ndih mojë dhe 
të na shpëtojë, që ne të rikthehemi për të jetuar së-
rish me Atin tonë Qiellor.

Frymëzoni zbatimin: I ftoni fëmijët që të lexojnë 
Alma 7:11–12 dhe të shohin çfarë ka bërë Jezusi për 
ne. U kërkoni disa fëmijëve të thonë ato që kanë 
gjetur. U thoni fëmijëve se Jezusi na kupton kur 
ndiejmë lëndim, trishtim, frikë dhe sëmundje. Ai 
mundet që të na ndihmojë për t’i mposhtur këto 
gjëra. Shkruani në tabelë këto shprehje:

Unë ndiej mirënjohje për Shpëtimtarin, sepse 
.

Shpëtimtari do të më ndihmojë që të .

Ftojini disa fëmijë të thonë se si do t’i përfundonin 
këto fjali ose u thoni të gjithë fëmijëve që përgjigjet 
e tyre t’ia tregojnë fëmijës që kanë pranë.

Frymëzoni të kuptuarin: U thoni fëmijëve që 
në shkrimet e shenjta ka shumë ndodhí për njerëz 
që u bekuan për arsye të Shlyerjes. Tregoni disa 
nga këto ndodhí. Ndodhitë e mundshme përfshij-
në Alma të Riun (shihni Alma 36:5–27), Palin 
(shihni Veprat e Apostujve 8:1–3; 9:1–20) dhe 
Enosin (shihni Enosi 1:1–8). Pasi të tregoni një 
ndodhí, rishikojeni së bashku me fëmijët. Hidhni 
një topth prej letre në drejtim të një fëmije dhe 
kërkojini të thotë diçka rreth ndodhisë. I thoni 
 fëmijës t’jua hedhë letrën përsëri juve. Vazhdoni 
derisa fëmijët të kenë përmendur shumicën e deta-
jeve të rëndësishme të ndodhisë. Thoni dëshminë 
tuaj për Shlyerjen.

Fëmijëve u pëlqen të  
jenë pjesëmarrës në  
procesin mësimor.

Kur programoni kohët e përbashkëta, 
merrni parasysh mënyra për të përfshirë 

edhe më shumë fëmijë në veprimtaritë 
ku ata mësojnë. Për shembull, kjo 

veprimtari bën që të marrë pjesë një 
grup i vogël fëmijësh, në vend të  

vetëm një apo dy vetave.

Njohuri: Fëmijët mësojnë 
nëpërmjet lëvizjeve dhe 
veprimtarive. Kur u trego
ni atye një ndodhi, i bëni 
pjesëmarrës duke i lejuar 
që të bëjnë veprime dhe lë
vizje të thjeshta. Mbas një 
veprimtarie ju mund t’i 
ndihmoni ata që të përgati
ten për çastin tjetër mësi
mor, duke i bërë një 
mbyllje nderuese veprim
tarisë ose lojës. Për shem
bull, u thoni fëmijëve të 
këndojnë ngadalë disa 
rreshta të një kënge ose 
mbajini duart tuaja ndara
zi përpara jush dhe ftojini 
fëmijët që t’ju vrojtojnë 
juve ndërsa po këndojnë. 
Sa më pranë i afroni duart 
tuaja së bashku, aq më 
qetë le të këndojnë ata. I 
falënderoni për qëndrimin 
e tyre nderues.
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Paraqitni doktrinën: Shkruani veç e veç në shi-
rita letre secilën nga fjalët që vijojnë: Profetët, thi-
rren, nga, Perëndia. Shiritat e letrës jepuani katër 
fëmijëve. Radhitini fëmijët përballë Fillores në më-
nyrë që fjalët të renditen pa rregull. Ftojini fëmijët 
e tjerë t’i renditin fjalët në rendin e duhur. Përsëri-
teni fjalinë së bashku.

Frymëzoni të kuptuarin: Përgatitni të dhëna që 
tregojnë tërthorazi për mënyrën si u thirrën nga 
Perëndia Moisiu, Lehi dhe Jozef Smithi. Për shem-
bull, të dhënat për Moisiun mund të ishin: “Unë u 
thirra nga Perëndia kur Ai më foli nga ferrishtja që 
digjej”; “Perëndia më thirri që të shkruaj pesë lib-
rat e parë të Biblës”; dhe “Perëndia më thirri për të 
nxjerrë popullin e Tij nga Egjipti”. Zgjidhni tre fë-
mijë që të përfaqësojnë këta profetë dhe i ftoni që 
të dhënat t’ia japin Fillores. Ftojini fëmijët të ngre-
në dorën kur ata mendojnë se e dinë cili është pro-
feti. U thoni fëmijëve që ta japin përgjigjen së 

bashku. Pasi të kenë gjetur secilin profet, u lexoni 
një shkrim të shenjtë për atë profet (për Moisiun: 
Eksodi 3:4–5; për Lehin: 1 Nefi 1:5–6; për Jozef 
Smithin: Joseph Smith – Historia 1:16–17). Vini 
në dukje se Moisiu ishte thirrur nga Perëndia, Lehi 
ishte thirrur nga Perëndia dhe Jozef Smithi ishte 
thirrur nga Perëndia. U thoni fëmijëve që të gjithë 
profetët thirren nga Perëndia.

Frymëzoni zbatimin: Pyetini fëmijët: “Kush 
është profeti ynë sot?” Paraqitni një foto të Presi-
dentit të tanishëm të Kishës. Shpjegoni që ai u 
thirr nga Perëndia. I vini fëmijët të diskutojnë në 
grupet e klasave se si mund ta ndjekin profetin e 
tanishëm. Ftoni një fëmijë nga çdo klasë të vijë 
përpara dhe të interpretojë me veprime diçka që e 
diskutuan në grupin e tyre. Ftojini fëmijët e tjerë 
të gjejnë se çfarë është ai veprim. Kërkojini fëmi-
jës të shprehë se si do t’ia bekojë jetën ndjekja e 
profetit në atë mënyrë.

Java 2: Profetët dëshmojnë për Jezu Krishtin.

Mars Perëndia Flet  
Përmes Profetëve
“Ai e kishte deklaruar nëpërmjet gojës së profetëve të tij të shenjtë që nga kohët e lashta” 
(Lluka 1:70).

Idetë që jepen këtu, plotësojini me disa nga vetë idetë tuaja. Programoni mënyra për t’ua para-
qitur fëmijëve doktrinën dhe ndihmojini që ta kuptojnë e ta zbatojnë në jetën e tyre.  Pyeteni 
vetveten: “Ç’do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj që të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Profetët thirren nga Perëndia.

Këngë: 
“Follow the Prophet”
(CS, f. 110–111)

Njohuri: Fëmijët do të 
ndiejnë Shpirtin kur thonë 
atë që ata kuptojnë për pa
rimet e ungjillit. Ata mund 
ta tregojnë përmes fjalëve, 
artit dhe këngëve të tyre 
atë që kanë mësuar. 

6

Frymëzoni të kuptuarin: Përpara fillimit të 
kohës së përbashkët vendosni në tabelë një pik-
turë të Jezu Krishtit dhe mbulojeni me pikturat e 
këtyre profetëve: Isaia, Gjon Pagëzori, Nefi dhe 

Jozef Smithi. Caktojini secilës klasë një nga 
shkrimet e shenjta që vijojnë: Isaia 9:6; Marku 
1:6–8; 2 Nefi 25:26; Doktrina e Besëlidhje 
76:20–24. U thoni fëmijëve që të lexojnë me kla-
sën e tyre shkrimin e shenjtë dhe të përcaktojnë 

Paraqitja e 
Doktrinave

Kur bëni një veprimtari, 
paraqiteni qartë doktrinën 

që po u mësoni. Kjo i 
ndihmon fëmijët që  

ta kuptojnë e ta zbatojnë 
atë më mirë.

Profetët 

thirren 

nga 

Perëndia.
Shtypni këtu për 
shirita të shkruar.
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Java 3: Siguria gjendet në ndjekjen e profetit.

Frymëzoni të kuptuarin: Paraqitni një pikturë 
të Moisiut dhe shpjegoni që Moisiu ishte një pro-
fet që i priu popullit të tij drejt sigurisë. Shpjego-
ni se izraelitët ishin në robëri te faraoni, mbreti i 
Egjiptit, dhe Zoti i tha Moisiut që t’i udhëhiqte 
për t’i nxjerrë nga Egjipti (shihni Eksodi 3:10). 
Tregoni ngjarjen tek Eksodi 14 dhe ftojini fëmijët 
që ta interpretojnë me veprime bashkë me ju. 
Për shembull: “Populli shkoi pas Moisiut nëpër 
shkretëtirë (bëni ecje në vend). Ata arritën te deti 
(bëni me krahë si valët). Populli vështroi pas (shihni 
prapa) dhe pa faraonin dhe ushtrinë e tij që po i 
ndiqte (bëni trokun e kuajve që vrapojnë, duke i 

përplasur duart te këmbët). Ata i zuri frika (shpreh-
ni frikë).” Lexoni Eksodi 14:13 dhe pastaj vazhdo-
ni me ngjarjen. “Zoti i tha Moisiut të ngrinte lart 
shufrën e tij (bëni sikur ngreni një shufër lart) dhe 
deti u nda (hapini krahët anash). Populli ndoqi i 
parrezikuar Moisiun përmes detit, nëpër tokë të 
thatë, deri në anën tjetër (bëni ecje në vend). Kur 
ushtria e faraonit u përpoq t’i ndiqte, Zoti i tha 
Moisiut të shtrinte dorën dhe ujërat u ribashkuan 
(afrojini krahët së bashku). Ushtria e faraonit u 
mbyt në det. Populli e pati sigurinë sepse ndoqi 
profetin.”

Java 4: Perëndia flet nëpërmjet profetëve.

Merrni parasysh një rishikim të doktrinave që 
kanë mësuar fëmijët këtë muaj gjatë kohës së 
përbashkët. Për shembull, ju mund:

•  Të përsëritni ose të zgjeroheni në disa nga vep-
rimtaritë që janë bërë në kohët e përbashkëta të 
mëparshme.

•  U tregoni fëmijëve një fotografi të profetit të 
sotëm dhe thoni: “Në rast se e njihni se kush 

është, ngrijeni dorën lart”. U thoni fëmijëve që 
emrin e tij t’ua pëshpërisin atyre që kanë afër. 
Ftoni disa fëmijë të shprehin ndjenjat e tyre 
për profetin.

•  Këndoni refrenin e këngës “Ji i Drejtë” (Himne 
dhe Këngë të Fëmijëve, f. 64–65) ndërkohë që 
fëmijët interpretojnë veprime të gjërave që do të 
bëjnë për të ndjekur profetin.

se cili profet po dëshmon aty dhe çfarë po dësh-
mon ai për Jezu Krishtin. I thoni një klase të 
drejtojë gishtin te piktura e profetit për të cilin 
lexuan dhe t’i tregojnë Fillores atë që mësuan. 

Hiqeni pikturën e profetit nga tabela. Përsëritini 
këto me tre profetët e tjerë. Drejtoni gishtin te 
piktura e Krishtit dhe u thoni fëmijëve se të gji-
thë profetët dëshmojnë për Jezu Krishtin.

Çfarë duhet të bëjnë 
fëmijët që të mësojnë?

Kur ngreni këtë pyetje gjatë 
përgatitjes së veprimtarive, ju 
ndihmoni që fëmijët të mësojnë 

nëpërmjet pjesëmarrjes. Për 
shembull, në këtë foto fëmijët po 

interpretojnë me veprime ngjarjen 
ku Moisiu ndan Detin e Kuq.

Njohuri: Kur fëmijët vihen 
që të lexojnë nga librat e 
veta të shkrimeve të shenj
ta, përforcohet rëndësia e 
shkrimeve të shenjta dhe 
ftohet aty Shpirti. 
Nëse mundet, ftojini fëmijët 
që të shikojnë së bashku me 
ju të paktën një referim. Ju 
mund t’i ndihmoni fëmijët 
për gjetjen e referimit duke 
u dhënë numrin e faqes dhe 
duke e vënë gishtin te vargu 
në librin tuaj të shkrimeve 
të shenjta. Merrni parasysh 
për ta lexuar vargun së 
bashku me zë të ngritur.

Njohuri: Këtë muaj ju keni 
përdorur këto metoda mësi
more: rirenditjen e fjalëve, 
leximin e shkrimeve të 
shenjta, diskutimin dhe in
terpretimin me veprime të 
ideve, shikimin e figurave, 
pjesëmarrjen në veprimtari 
fizike dhe rishikimin e vep
rimtarive të mëparshme. 
Kërkoni mënyra se si mund 
t’i përdorni këto teknika në 
mësimet e tjera.

7
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Frymëzoni të kuptuarin: Shkruani në tabelë 
fuqia e Perëndisë në një formë të koduar (për shem-
bull, mund t’i zëvendësoni germat me simbole). 
Pyeteni se kush mund ta lexojë mesazhin. Shkru-
ani në tabelë një shpjegues që tregon se cilat 
shkronja u përkasin atyre simboleve dhe i vini fë-
mijët që të punojnë në grupe për të çkoduar mesa-
zhin. (U kujtoni fëmijëve të mos thërrasin duke 

zbuluar përgjigjen e gjetur.) Shprehjen  lexojeni së 
bashku. Lexoni Doktrina e Besëlidhje 1:29. Shpje-
goni që Jozef Smithi nuk mund ta lexonte shkri-
min e fletëve të arta pa ndihmën e Zotit. Ftojini 
fëmijët të thonë gjërat që dinë ata se si qe në 
gjendje Jozef Smithi të përkthente Librin e Mor-
monit. Ftoni disa fëmijë të shprehin ndjenjat e 
tyre për Librin e Mormonit.

Java 2: Jozef Smithi përktheu Librin e Mormonit me anë të fuqisë së Perëndisë.

Paraqitni doktrinën: U thoni fëmijëve që, kur 
Jezu Krishti jetonte në tokë, themeloi Kishën e Tij. 
Sot atë kishë ne e quajmë “Kisha e Lashtë”. Shpje-
goni se, jo shumë kohë pas vdekjes së Jezusit, un-
gjilli i Tij u hoq nga toka dhe shumë vite më vonë 
Ai e rivendosi atë nëpërmjet Jozef Smithit. Përga-
titni katër shirita të shkruar, secilin me një nga 
fjalitë që vijojnë:

 1.  Jozef Smithi lexoi në Bibël: “Në qoftë se ndonjë-
rit nga ju i  , le të kërkojë nga 
Perëndia”. Joseph Smith – Historia 1:11)

 2.  Jozef Smithi shkoi në  për t’u . 
Joseph Smith – Historia 1:14)

 3.  Jozefi pa një shtyllë  mbi krye. Joseph 
Smith – Historia 1:16)

 4.  Ati Qiellor drejtoi dorën nga Jezu Krishti dhe 
tha: “Ky është  Im ”. Joseph 
Smith – Historia 1:17)

Ndajini fëmijët në katër grupe dhe jepini secilit grup 
nga një shirit të shkruar. Ftojini që ta lexojnë shkri-
min e shenjtë për të gjetur fjalët e munguara. U thoni 
që përgjigjen t’ia pëshpërisin njëri-tjetrit, në vend që 
ta plotësojnë te vendet e lëna bosh në letër. I vini fë-
mijët që t’ia kalojnë shiritin e tyre një grupi tjetër dhe 
të përsëritin të njëjtën gjë derisa çdo grup të ketë gje-
tur të gjitha përgjigjet. (Përgjigjet: 1. mungon urtia; 
2. pyll, lutur; 3. drite; 4. Biri, i Dashur)

Frymëzoni të kuptuarin: Merrni parasysh të për-
dorni veprimtaritë, objektet ilustruese dhe kukullat 
gishtore nga manuali i çerdhes, Behold Your Little 
Ones, që t’i ndihmoni fëmijët të kuptojnë se Ati 
 Qiellor dhe Jezu Krishti iu shfaqën Jozef Smithit 
(shihni faqet 88–91).

Prill Jezu Krishti Rivendosi Plotësinë e 
Ungjillit përmes Profetit Jozef Smith
“Ne besojmë në të njëjtin organizim që ekzistonte në Kishën Primitive”  
(Nenet e Besimit 1:6).

Idetë që jepen këtu, plotësojini me disa nga vetë idetë tuaja. Programoni mënyra për t’ua para-
qitur fëmijëve doktrinën dhe ndihmojini që ta kuptojnë e ta zbatojnë në jetën e tyre. Pyeteni 
vetveten: “Ç’do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj që të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Ati Qiellor dhe Jezu Krishti iu shfaqën Jozef Smithit.

Këngë: 
“Kisha e Jezu Krishtit”
(CS, f. 77)

Paraqitja e 
Doktrinave

Paraqiteni qartë doktrinën 
që po u mësoni. Kjo i 
ndihmon fëmijët që ta 

kuptojnë e ta zbatojnë atë 
më mirë. Merrni parasysh  
mënyra që t’i vënë fëmijët 
t’i shohin fjalët e doktrinës 

dhe ato t’u mbeten 
në kujtesë.

Njohuri: Ndarjet në gru
pe lejojnë pjesëmarrjen e 
më shumë fëmijëve. Merr
ni parasysh numrin  
e Fillores suaj dhe sa gru
pe do të duheshin për të le
juar përfshirjen e të gjithë 
fëmijëve në veprim tari 
(shihni javën 1).

_ _ _ _ _   _
 ▲ ● ✱ ◆ ✚ ✖

_ _ _ _ _ _ _ _ _
 ▼ ✖ ❤ ✔ █ ❤ ◆ ✤ ✔

R  =  ❤
Q  =  ✱
U  =  ●

A  =  ✚
I  =  ◆
F  =  ▲

E  =  ✖
P  =  ▼
D  =  ❤

Ë  =  ✔
S  =  ✤
N  =  █
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Ndihmë për udhëheqësen e muzikës

Javët 3 dhe 4: Jezu Krishti rivendosi ungjillin nëpërmjet Jozef Smithit.

Që t’i ndihmoni fëmijët të mësojnë këngën “The 
Church of Jesus Christ” (CS, f. 77), merrni parasysh 
sa vijon:

•  U kërkoni fëmijëve të ngrihen në këmbë, nëse 
ata i përkasin një familjeje. Përsëriteni këtë për 
grupe të tjera të cilave ata mund t’u përkasin, 
p.sh., një ekipi, klubi ose kishe. Le të shpjegojnë 

fëmijët se ç’do të thotë t’i përkasësh (që ju jeni 
pjesë e rëndësishme e diçkaje). Këngës i bëni një 
hyrje duke paraqitur një pikturë të Jezu Krishtit 
dhe duke i vënë fëmijët të lexojnë Doktrina e 
Besëlidhje 115:4.

•  Bëni parathënien e çdo fraze të këngës, duke i 
vënë fëmijët të dëgjojnë me vëmendje përgjigjen 
e një pyetjeje ndërsa po u këndoni atyre frazën. 
(Për shembull: Kujt i përkas unë? Cilat ato dy 
gjëra që di unë? Si do ta ndjek unë Atë?) Pastaj i 
vini fëmijët ta këndojnë frazën së bashku me ju. 
Vazhdoni derisa fëmijët ta kenë mësuar të gjithë 
këngën.

•  Ndajeni Filloren në dy grupe dhe i thoni njërit 
grup të këndojë vetëm dy fjalët e para të secilës 
frazë (Unë i përkas, Unë di, e kështu me radhë), 
dhe vini grupin tjetër që ta plotësojë frazën. 
Ndërrojini grupet dhe përsëriteni.

Në këtë veprimtari merrni 
parasysh përdorimin e një 

vizatimi të ngjashëm me këtë. 
Nëse Fillorja juaj është e 
shumtë, merrni parasysh 

realizimin e kësaj veprimtarie 
në grupe të vogla.

Njohuri: Ati Qiellor dhe 
Jezu Krishti nuk duhet të 
interpretohen në ndonjë 
dramë.

Njohuri: Përfshini në 
mësimdhënie këngë për 
Filloren. Kjo do t’i ndih
mojë fëmijët që të mbajnë 
mend ato që u janë mësu
ar. “Nëpërmjet muzikës 
jemi të aftë të ndiejmë e të 
mësojmë shumë shpejt . . . 
disa gjëra shpirtërore që, 
përndryshe, do t’i mëso
nim shumë ngadalë” 
(Bojd K. Paker, në 
TNGC, f. 46).

Paraqiteni doktrinën dhe frymëzoni të 
kuptuarin: U kujtoni fëmijëve se, jo shumë 
kohë pas vdekjes së Jezusit, ungjilli i Tij u hoq 
nga toka dhe më vonë Ai e rivendosi atë nëpër-
mjet Jozef Smithit. Shpjegoni se rivendosje do 
të thotë të vësh sërish bashkë. Vizatoni një figu-
rë të thjeshtuar të një kishe siç tregohet këtu 
(shihni Efesianëve 2:20; 4:11–13). Shpjegoni se, 
kur Krishti ishte në tokë, themeloi Kishën e Tij. 
Ndërsa u mësoni për Braktisjen, 
priteni figurën në copa. I vini fë-
mijët të ribashkojnë (rivendo-
sin) figurën kur ndërkohë 
dëgjojnë pianistin që luan 
këngën “Fletët e Arta” (Himne 

dhe Këngë të Fëmijëve, f. 65). Këndojeni vargun e 
tretë së bashku.

Frymëzoni të kuptuarin: Ftoni disa anëtarë të 
lagjes të vijnë te Fillorja e të interpretojnë njerëz që 
morën pjesë në Rivendosje (si Jozef Smithi (shihni 
Joseph Smith – Historia 1:8–20), engjëlli Moroni 
(shihni Joseph Smith – Historia 1:29–35, 42–49), 
Tre Dëshmitarët (shihni “Dëshmia e Tre Dëshmita-
rëve”) apo Gjon Pagëzori (shihni DeB 13)). Mund 
të jetë dëshirë e tyre që të vishen me veshje të 
thjeshta teatrale. Ndajini fëmijët në grupe. I ftoni 
vizitorët të bëjnë të ditur se cilët janë dhe i vini fë-
mijët të thonë se çfarë dinë për ta. U thoni vizitorë-
ve të shprehin dëshmitë e tyre për njerëzit që ata 
po portretizojnë.S

hk
ri

m
et

 
e 

S
he

nj
ta

Zbu
les

a
Ordinancat

Fryma e Shenjtë Priftëria

Jezu Krishti Apostujt Profetët

Shtypni këtu për vizatimin.
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Frymëzoni të kuptuarin dhe zbatimin: Shpje-
goni që në saje të Jezu Krishtit, kur bëjmë diçka të 
gabuar, ne mund të pendohemi, gjë që do të thotë 
se ne pushojmë së mëkatuari dhe kthehemi drejt 
Perëndisë. Shpjegoni se në pendim përfshihet 
ndjenja e keqardhjes, kërkimi i faljes, ndreqja e 
gabimit dhe mospërsëritja e gabimit. Diskutoni 
shkurtimisht për këta hapa, duke theksuar mëny-
rat me të cilat mund të na ndihmojë Shpëtimtari. 

Ndajini fëmijët në grupe dhe jepini secilit grup 
një shembull nga jeta. I vini të lexojnë shembullin 
nga jeta dhe të diskutojnë se çfarë do të bënin ata 
për pendim. Për shembull, dikush zemërohet dhe 
e godet vëllanë ose motrën e vet. Çfarë duhet të 
bëjë? Shprehni mirënjohje që Jezu Krishti na ka 
dhënë ne mundësinë të pendohemi.

Java 2: Unë kam mundësi të pendohem.

Paraqitni doktrinën: Vendosni në tabelë një 
pikturë të Jezu Krishtit. Vizatoni katër hapa të një 
shkalle që shkon drejt pikturës. Thuajeni së bash-
ku nenin e katërt të besimit dhe ftojini fëmijët të 
përmendin parimet dhe ordinancat themelore të 
ungjillit dhe ndërkohë ju i shkruani ato te hapat e 
duhura të shkallës. Numëroni me gishta ndërsa 
thoni secilin parim dhe ordinancë. Merrni para-
sysh mënyra që i ndihmojnë fëmijët ta mësojnë 
përmendsh nenin e katërt të besimit.

Frymëzoni të kuptuarin: Këndoni këngën “Fa-
ith” (CS, f. 96–97). Bëni nga një shirit të shkruar për 
çdo fjali të strofës të dytë. Ndajini fëmijët në katër 
grupe dhe çdo grupi jepini nga një shirit të shkruar. 
Secilin grup vëreni të ngrihet e të këndojë rreshtin e 
tij në çastin e duhur të këngës. U thoni grupeve të 
shkëmbejnë shiritat e shkruar dhe përsëriteni këtë 
derisa secili grup të ketë kënduar çdo rresht. Ftojini 
fëmijët të interpretojnë me veprime se në ç’mënyra 
ata mund të binden. (Kjo mund të bëhet brenda 
grupeve ose me të gjithë Filloren.) U tregoni fëmijë-
ve një përvojë e cila e ka forcuar besimin tuaj te 
Jezu Krishti.

Maj Parimet dhe Ordinancat  
e Ungjillit Më Udhëheqin  
drejt Jezu Krishtit
“Ne besojmë se parimet dhe ordinancat e para të Ungjillit janë: së pari, Besimi në Zotin 
Jezu Krisht; së dyti, Pendimi; së treti, Pagëzimi me anë të zhytjes për heqjen e mëkateve; 
së katërti, Vënia e duarve për dhuratën e Frymës së Shenjtë” (Nenet e Besimit 1:4).

Idetë që jepen këtu, plotësojini me disa nga vetë idetë tuaja. Programoni mënyra për t’ua para-
qitur fëmijëve doktrinën dhe ndihmojini që ta kuptojnë e ta zbatojnë në jetën e tyre. Pyeteni 
vetveten: “Ç’do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj që të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Besimi që kam te Jezu Krishti, forcohet kur bindem.

Këngë sipas zgjedhjes 
suaj, nga Himne dhe 
Këngë të Fëmijëve

Përdoreni Tabelën
Tabela mund të jetë një mjet i 
efektshëm mësimor. Përdorni 
vizatime të thjeshta në formë 

vijash, në ndihmë të mësimdhënies 
së parimeve të ungjillit.

Njohuri: Duke i ftuar fë
mijët të ndërveprojnë në 
grupe të vogla, u jepet 
mundësia e pjesëmarrjes 
më shumë fëmijëve. Gjatë 
kohës së përbashkët fëmijët 
ndodhen tashmë të ulur në 
grupe sipas klasave. Këto 
grupe mund të përdoren 
për veprimtari me grupe të 
vogla. Mësueset e klasave 
mund të ndihmojnë që të 
arrihet pjesëmarrja dhe të 
ruhet nderimi.

Fryma e Shenjtë

Pagëzimi

Pendimi

Besimi te Jezu Krishti



11

Java 4: Kur konfirmohem, unë marr dhuratën e Frymës së Shenjtë.

Paraqitni doktrinën: Për të konkretizuar se 
ç’është një premtim, ftoni dy fëmijë të dalin përpa-
ra. Fëmijën e parë e vini të thotë: “Premtoj që 

 (të të jap librin tim), në qoftë se ti premton 
se  (do ta kthesh atë)”. I thoni fëmijës së dytë 
të pranojë dhe të kapet për krahu me fëmijën e 
parë. Shpjegoni se një besëlidhje është një premtim 
i dyanshëm mes nesh dhe Perëndisë. Në një anë të 
tabelës shkruani “Perëndia Premton” dhe në anën 
tjetër “Ne Premtojmë”. Shpjegoni që ne, kur pagëzo-
hemi, i bëjmë premtime Perëndisë dhe Ai na bën 
premtime neve.

Frymëzoni të kuptuarin: Që më përpara, përga-
titni ndarazi copa letre me premtimet dhe  këngët që 
vijojnë: Marrim mbi vete emrin e Jezu Krishtit (“The 
Church of Jesus Christ” (CS, f. 77)); E kujtojmë Atë 

përherë (“E Di se Rron Ati Im” (Himne dhe Këngë të 
Fëmijëve, f. 59)); Mbajmë urdhërimet (“Keep the 
Commandments” (CS, f. 146–147)); Të bëjmë që 
Shpirti i Tij të rrijë me ne (“The Holy Ghost” (CS, 
f. 105)); Të kthehemi për të jetuar me Të (“Fëmi’ i 
Per’ndis’ Jam”, vargu 3 (Himne dhe Këngë të Fëmijëve, 
f. 58)). Këto copa letre vendosini në një kuti. I vini 
fëmijët të nxjerrin një letër dhe të lexojnë premti-
min. Pyetini fëmijët: “Kush po e bën këtë premtim, 
Perëndia apo ne?” Shkruajeni premtimin në tabelë 
nën titullin përkatës. I vini fëmijët të këndojnë kën-
gën dhe t’ia kalojnë kutinë njëri-tjetrit deri në për-
fundim të këngës. Fëmijës i cili në fund të këngës 
ka kutinë, i thoni të nxjerrë një letër tjetër. Përsëri-
teni këtë me secilën këngë. Bëni një rishikim të 
premtimeve dhe dëshmoni për rëndësinë e besë-
lidhjes së pagëzimit.

Paraqitni doktrinën: Tregoni një fotografi të një 
fëmije që po konfirmohet dhe pyetini fëmijët se 
ç’po ndodh aty. Pastaj pyetni: “Çfarë është dhurata 
e Frymës së Shenjtë?” Theksoni mirë që dhurata e 
Frymës së Shenjtë është një e drejtë për shoqërim 
të qëndrueshëm nga Fryma e Shenjtë. Këndoni 
“The Holy Ghost” (CS, f. 105).

Frymëzoni të kuptuarin: Ftoni një mbajtës të 
Priftërisë Melkizedeke që të vijë te Fillorja. Jepuni 
disa fëmijëve pyetje që t’ia drejtojnë atij. Për 
shembull: Cilën priftëri mbani? Si e morët priftë-
rinë? Si e konfirmoni dikë si anëtar të Kishës?  
Çfarë do të thotë “vënie e duarve”? Çfarë do të 
thotë “të marrësh Frymën e Shenjtë”? Si mund të 
më ndihmojë mua Fryma e Shenjtë? Ftojini fëmi-
jët të tregojnë përvojat e tyre se si i ka ndihmuar 
Fryma e Shenjtë.

Java 3: Kur pagëzohem, unë bëj një besëlidhje me Perëndinë.

Fëmijët si 
Objekte Ilustruese
Përdorimi i fëmijëve në 

konkretizime me objekte 
ilustruese, do t’u tërheqë 

vëmendjen e do t’i përgatitë 
për mësim. Për shembull, kjo 
kohë e përbashkët fillon me 

fëmijë që konkretizojnë 
konceptin e premtimit.

Njohuri: Kur fëmijët 
shprehin ndjenjat e tyre për 
ungjillin, Shpirti ftohet që 
të vijë. I ndihmoni fëmijët 
të kuptojnë se ndjenjat e 
paqes e të dashurisë që ata 
ndiejnë vijnë nga Fryma e 
Shenjtë. Për kohën e për
bashkët të javës 4 vëmend
ja duhet të përqendrohet në 
atë që fëmijët të tregojnë se 
në ç’mënyrë i ka ndihmuar 
Fryma e Shenjtë. Në mëny
rë që kjo të arrihet, siguro
huni që të krijoni një 
mjedis nderimi.
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Paraqitni doktrinën: Me zë të lehtë, thoni: 
“Kush arrin të ma dëgjojë zërin, le ta vendosë gish-
tin mbi hundë. Kush arrin të ma dëgjojë zërin, le 
ta vendosë dorën mbi kokë.” Vazhdoni kështu, 
duke caktuar pjesë të tjera të trupit, derisa të gjithë 
fëmijët të dëgjojnë me vëmendje te zëri juaj i lehtë. 
Mund të përfundoni duke u kërkuar që t’i mbajnë 
krahët të mbledhur. Vini në dukje që, megjithëse 
ju po flisnit me zë të lehtë, kur fëmijët dëgjuan me 
vëmendje, ata arrinin ta dëgjonin zërin tuaj dhe 
t’iu bindeshin udhëzimeve tuaja. Shpjegoni se Fry-
ma e Shenjtë na flet me një zë të lehtë, ose të qetë, 
dhe të ulët.

Frymëzoni të kuptuarin: Mbulojani sytë një 
 fëmije dhe drejtojeni atë për diku brenda dhomës. 
I thoni fëmijës: “Nëse ke besim te unë dhe më 

dëgjon me vëmendje, unë do të të kthej përsëri te 
ndenjësja jote”. Me zë të lehtë, jepini fëmijës drejti-
me që të arrijë të rikthehet i sigurt te ndenjësja e 
vet. Pyetni: “Si ngjason kjo gjë me mënyrën që Fry-
ma e Shenjtë na udhëheq neve?” Tregoni se si 
mund të krahasohet me Liahonën Fryma e Shenjtë, 
duke u treguar ndodhinë për harkun e thyer të 
 Nefit (shihni 1 Nefi 16:18–32). Merrni parasysh 
përdorimin e veprimeve ashtu siç janë paraqitur te 
mësimet e tjera të këtij orientuesi (shihni te muaji 
mars, java 3 ose muaji gusht, java 4). Shpjegoni që, 
ashtu si Liahona i drejtonte njerëzit sipas besimit 
dhe zellit të tyre, Fryma e Shenjtë do të na drejtojë 
neve sipas drejtësisë sonë, kur dëgjojmë me vë-
mendje zërin e Tij.

Java 2: Fryma e Shenjtë flet me një zë të lehtë e të qetë.

Paraqitni doktrinën: Ndihmoni që fëmijët të 
mësojnë përmendsh nenin e parë të besimit, duke i 
ndarë në tre grupe. Drejtojeni dorën te një grup 
dhe e vini të thotë: “Ne besojmë në Perëndinë, Atin 
e Përjetshëm”. Drejtojeni te një grup tjetër dhe e 
vini të thotë: “Dhe në Birin e Tij, Jezu Krishtin”. 
Drejtojeni te grupi i tretë dhe e vini të thotë: “Dhe 
në Frymën e Shenjtë”. Përsëriteni këtë duke i dhë-
në radhë çdo grupi të thotë secilën frazë. (Mund të 
jetë dëshira juaj që më të vegjëlit t’i vini të mbajnë 
gishtat lart për secilën frazë.) Shpjegoni se Ati 
 Qiellor, Jezu Krishti dhe Fryma e Shenjtë janë tre 
pjesëtarët e Kreut-Perëndi. U thoni fëmijëve se 
 Fryma e Shenjtë është një shpirt, pa trup prej 
 mishi e kocke.

Frymëzoni të kuptuarin dhe zbatimin: 
 Ftojini fëmijët të hapin librat e tyre të shkrimeve 
të shenjta dhe të lexojnë së bashku Doktrina e 
 Besëlidhje 130:22. U kërkoni të dëgjojnë me vë-
mendje përse Fryma e Shenjtë ndryshon nga Ati 

dhe Biri. Lexoni Doktrina e Besëlidhje 8:2. I vini 
fëmijët ta drejtojnë gishtin nga koka, kur ju thoni 
fjalën “mendjen”, dhe nga zemra, kur ju thoni 
“zemrën”. Tregoni shembuj se si mund t’i flasë 
mendjes suaj dhe zemrës suaj Fryma e Shenjtë 
(shihni Galatasve 5:22). Merrni parasysh që t’i 
vini fëmijët të tregojnë për kohët kur kanë ndier 
ndikimin e Frymës së Shenjtë.

Frymëzoni të kuptuarin dhe zbatimin: Ndaji-
ni fëmijët në pesë grupe. Jepini secilit grup një nga 
referimet e shkrimeve të shenjta që vijojnë dhe e 
vini të përcaktojë se në ç’mënyrë na ndihmon Fry-
ma e Shenjtë: Gjoni 14:26 (na ngushëllon dhe na 
mëson); 2 Nefi 32:5 (na tregon se ç’duhet të bëj-
më); Mosia 5:2 (na ndryshon zemrën); Moroni 
8:26 (na mbush me shpresë dhe dashuri); Doktrina 
e Besëlidhje 20:27 (dëshmon për Krishtin). Secilin 
grup ftojeni që t’i thotë të gjithë Fillores ato që 
mësuan.

Qershor Fryma e Shenjtë Dëshmon 
për të Vërtetën e të Gjitha Gjërave
“Nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë, ju mund të dini të vërtetën e të gjitha gjërave” 
(Moroni 10:5).

Idetë që jepen këtu, plotësojini me disa nga vetë idetë tuaja. Programoni mënyra për t’ua para-
qitur fëmijëve doktrinën dhe ndihmojini që ta kuptojnë e ta zbatojnë në jetën e tyre. Pyeteni 
vetveten: “Ç’do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj që të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Fryma e Shenjtë është anëtari i tretë i Kreut-Perëndi.

Këngë: “Mësom’  
t’Ec në Drit’”
(Himne dhe Këngë të 

 Fëmijëve, f. 66)

Njohuri: Është e rëndë
sishme që fëmijët t’i mësoj
në të vërtetat e ungjillit 
nga shkrimet e shenjta. 
Ndih mojini fëmijët të për
qendrohen dhe të dëgjojnë 
me vëmendje kur lexohen 
shkrimet e shenjta. Madje 
dhe fëmijët e vegjël mund 
të mbajnë vesh për një a dy 
fjalë të veçanta, ndërsa ju 
lexoni një varg.
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Java 4: Nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë mund të dimë të vërtetën  
e të gjitha gjërave.

Frymëzoni të kuptuarin: Ftoni disa anëtarë të 
lagjes për të treguar ngjarje rreth mënyrës si na 
udhëheq ose na mbron Fryma e Shenjtë. Ata 
mund të tregojnë një përvojë të tyren apo një ndo-
dhi nga shkrimet e shenjta ose historia e Kishës 
(për shembull, shihni Teachings of Presidents of the 
Church: Wilford Woodruff (2004), f. 46–47). Ndaji-
ni fëmijët në grupe dhe qarkulloni ose grupet, ose 
personat tregimtarë, derisa çdo grup t’i ketë dë-
gjuar të gjitha ngjarjet. I vini fëmijët të këndojnë 
nën zë “The Holy Ghost” (CS, f. 105) ndërkohë që 
ata qarkullojnë ndërmjet tregimtarëve.

Frymëzoni të kuptuarin dhe zbatimin: Ndaje-
ni tabelën në dy kolona. Në krye të njërës kolonë 
shkruani “Vendime të rëndësishme” dhe në krye të 
tjetrës “Ftoni Frymën e Shenjtë”. I vini fëmijët të 
plotësojnë kolonën e parë duke dëgjuar me vë-
mendje vendimet e rëndësishme që ata do të bëjnë 
gjatë jetës. Pastaj i vini të plotësojnë kolonën e dytë 
me ato gjëra që do të bëjnë për të ftuar Frymën e 
Shenjtë në jetën e tyre, në mënyrë që të mund të 
marrin ndihmë në marrjen e këtyre vendimeve.

Java 3: Fryma e Shenjtë mund të na udhëheqë dhe të na mbrojë.

Përshtatja e 
Mësimeve

Mësimet përshtatini për 
moshat e fëmijëve. Merrni 

parasysh përdorimin e 
ideve dhe veprimtarive  
nga materiale të tjera të 
miratuara të Kishës, si 
manuali i çerdhes dhe 

revistat e Kishës.

Përdorni Tabelën
Tabelat janë mjete të efektshme 

mësimore. Ato mund të përdoren 
për përshëndetjen e fëmijëve, bërjen 
e pyetjeve, paraqitjen e doktrinës, 

shënimin e ideve dhe ilustrimin 
e ngjarjeve ose koncepteve 
(shihni TNGC, f. 162–163).

Njohuri: Një mënyrë për 
të ftuar Shpirtin është që 
t’u jepen fëmijëve mundësi 
të tregojnë se ç’do të bëjnë 
për t’i jetuar të vërtetat e 
ungjillit. Merrni parasysh 
mënyra për t’ua dhënë këto 
mundësi në çdo mësim të 
kohës së përbashkët.

Vendime të 
Rëndësishme

Jini të ndershëm
Pagëzohuni
Shërbeni në mision

Ftoni Frymën e 
Shenjtë

Lutuni
Ejani në kishë
Lexoni shkrimet e shenjta

Frymëzoni të kuptuarin dhe zbatimin: Lexo-
ni së bashku Moroni 10:5 dhe dëshmoni që Fry-
ma e Shenjtë do të na ndihmojë të mësojmë të 
vërtetën. U thoni fëmijëve se nganjëherë ata mund 
të kenë një ndjenjë ngrohtësie e paqeje, ndërsa 
ndodhen në kishë, ndërsa bëjnë veprime 
dashamirëse apo kur luten dhe lexoj-
në shkrimet e shenjta. Shpjegoni 
që kjo ndjenjë paqeje është 
Fryma e Shenjtë që po u le-
jon të dinë se këto janë gjëra 
të vërteta e të drejta. Ndajini 
fëmijët në grupe sipas klasa-
ve dhe secilin grup e vini të 
bëjë një prej këtyre veprim-
tarive: 1) Të zhvillojë lojën e 
kubit nga manuali i çerdhes, 

Vini Re të Vegjlit Tuaj (shihni faqet 29, 31). 2) Të 
tregojnë përvoja mbi mënyrën si i ka ndihmuar 
Fryma e Shenjtë. (Mund të jetë dëshirë e juaja për 
të ftuar te çdo grup një mësuese që të tregojë në 
fillim një përvojë.)
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Frymëzoni të kuptuarin: U tregoni fëmijëve një 
palë sandale prej lëkure (ose një pikturë në të ci-
lën Jezusi mban sandale). Shpjegoni që Jezusi, i 
veshur me sandale si ato, e përshkoi vendin duke 
bërë mirë. Shkruani në tabelë këtë shprehje: “Ai e 
përshkoi vendin duke bërë mirë, sepse Perëndia 
ishte me të” (shihni Veprat e Apostujve 10:38). I 
vini fëmijët ta përsëritin këtë frazë bashkë me ju. 
Paraqitni rreth e rrotull dhomës piktura që për-
shkruajnë ngjarjet që vijojnë: Jezusi bekon fëmijët 
(shihni 3 Nefi 17:21–24), Jezusi shëron të verbrin 

(shihni Gjoni 9:1–17), Jezusi ngre nga vdekja të 
bijën e Jairit (shihni Mateu 9:18–19, 23–25) dhe 
Jezusi ushqen 5.000 vetë (shihni Gjoni 6:5–14). U 
kërkoni fëmijëve të bëjnë sikur po i veshin sanda-
let dhe i vini të ecin drejt një pikture. Ftoni disa 
fëmijë që të përshkruajnë atë që Jezusi bën në pik-
turë. I ftoni që, para se të shkojnë te piktura tjetër, 
të përsëritin shprehjen “Ai e përshkoi vendin duke 
bërë mirë, sepse Perëndia ishte me të”. Përsëritini 
këto me secilën pikturë.

Java 2: Jezu Krishti e përshkoi vendin duke bërë mirë.

Paraqitni doktrinën: Përgatitni pesë copa letre 
që në njërën anë të kenë një nga fjalët që vijojnë 
dhe në anën e pasme shkrimin e shenjtë përkatës: 
Mos (Moisiu 4:2); u bëftë (Lluka 22:42); vullneti im 
(3 Nefi 27:13); por (Gjoni 6:38); yti (Gjoni 4:34). 
Ndajini fëmijët në pesë grupe dhe jepini secilit 
grup një nga copat e letrës. Shpjegoni se të gjitha 
këto shkrime të shenjta tregojnë një mesazh të 
ngjashëm për mënyrën si e jetoi jetën e Tij Jezu 
Krishti. I ftoni mësueset që t’i ndihmojnë fëmijët 
për të kuptuar mesazhin e shkrimit të shenjtë që 
morën. Secilin grup e vini që të bëjë të ditur atë 

që mësoi, ndërkohë që letrat e tyre i vendosin mbi 
tabelë. Ftojini që t’ ju ndihmojnë për t’i vendosur 
fjalët në renditjen e saktë dhe pastaj lexojeni fjali-
në së bashku.

Frymëzoni zbatimin: Fëmijët le të sugjerojnë 
mënyra me të cilat mund ta ndjekin shembullin e 
bindjes së Jezu Krishtit ndaj urdhërimeve të Atit 
Qiellor. Vini një fëmijë të shkruajë ose të vizatojë 
një ide mbi një shirit letre. Lidhini shiritat që të 
formojnë një zinxhir prej letre. Vini në dukje se, 
ashtu siç rritej zinxhiri me çdo vepër të bindjes, 
ashtu do të rritet besimi ynë sa herë që bindemi.

Korrik Unë Mund ta Ndjek Shembullin  
e Jezu Krishtit
Jezusi tha: “Eja e më ndiq” (Lluka 18:22).

Idetë që jepen këtu, plotësojini me disa nga vetë idetë tuaja. Programoni mënyra për t’ua para-
qitur fëmijëve doktrinën dhe ndihmojini që ta kuptojnë e ta zbatojnë në jetën e tyre. Pyeteni 
vetveten: “Ç’do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj që të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Jezu Krishti iu bind përherë Atit Qiellor.

Këngë: “Eja, Më Ndiq”
( Liahona, prill 2010)

Paraqitja e 
Doktrinave

Kur bëni një veprimtari, 
paraqiteni me qartësi 

doktrinën që po u mësoni. 
Kjo i ndihmon fëmijët që  
ta kuptojnë e ta zbatojnë 

atë më mirë.

Njohuri: Lëvizja e fëmijë
ve në Fillore i mban  
ata nën një tërheqje dhe 
vëmendje aktive. Veprim
taritë përshtatini sipas 
numrit të fëmijëve në Fi
lloren tuaj. Për shembull, 
fëmijët në një Fillore të 
madhe më mirë mund të 
bënin ecje në vend, sesa të 
ecin drejt pikturave, për 
veprimtarinë e javës 2. 

Njohuri: Fëmijët do të 
përfitojnë më shumë mësim 
atëherë kur përdoren meto
da mësimore të larmishme. 
Për shembull, në javën 2, 
fëmijët paraqitin doktrinën, 
shohin piktura dhe bëjnë 
një veprimtari fizike që 
 lidhet me doktrinën.

Mos u 

bëftë 

vullneti 

im
, por 

yti

Shtypni këtu për shirita të shkruar.
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Ndihmë për udhëheqësen e muzikës

Frymëzoni të kuptuarin: Shkruani në tabelë 
dy lista, në një renditje rastësore – një listë të 
shkrimeve të shenjta në të cilat Jezusi vendos një 
shembull për t’u ndjekur nga ne dhe një listë me 
këngë që lidhen me këto shkrime. Ndajini fëmijët 
në grupe. Jepini secilit grup një pikturë ku trego-
het një nga ngjarjet e shkrimeve të shenjta që keni 
shkruar. Secilit grup i thoni të gjejë se cili shkrim 
i shenjtë dhe cila këngë përshtatet me pikturën e 
tij. Me radhë, vini nga një grup të paraqitë piktu-
rën e tij, të shpjegojë shembullin që vendos Jezusi 
dhe të drejtojë fëmijët e tjerë të Fillores për të 
kënduar këngën. Merrni parasysh që të përdorni 
këto:

•  Djali Jezus në Tempull, Lluka 2:42–49, “Seek 
the Lord Early” (CS, f. 108)

•  Gjon Pagëzori Pagëzon Jezusin, Mateu 3:13–17, 
“Baptism” (CS, f. 100–101)

•  Shkoni Pra, Mateu 28:19–20, “Do të Shkoj ku 
Ti Do që të Shkoj” (Himne dhe Këngë të Fëmijëve, 
f. 46–47)

•  Jezusi Shëron Nefitët, 3 Nefi 17:7–9, “I’ll Walk 
with You” (CS, f. 140–141)

Dëshmoni që Jezu Krishti është i vetmi shembull i 
përkryer për t’u ndjekur nga ne.

Frymëzoni të kuptuarin: Nga një fletë letre 
prisni një zemër dhe në të shkruani Duajeni 

njëri-tjetrin. Vendoseni në librin tuaj të shkrimeve 
të shenjta, te Gjoni 13:34. Ftoni një fëmijë të kër-
kojë nëpër librin tuaj të shkrimeve të shenjta për të 
gjetur zemrën. Shpjegoni se në këtë shkrim të 
shenjtë Jezusi na mëson se në ç’mënyrë dëshiron Ai 
që ne t’i trajtojmë të tjerët. I vini fëmijët të gjejnë 
Gjoni 13:34 te librat e tyre të shkrimeve të shenjta 
dhe ta lexojnë atë së bashku. Merrni parasysh t’i 

jepni secilit fëmijë një zemër prej 
letre me shkrimin e shenjtë të 
shënuar mbi të, për ta vendosur 
te librat e veta të shkrimeve të 

shenjta dhe t’i ftoni ata që të bëjnë 
po këtë veprimtari së bashku me fa-

miljen e tyre.

Frymëzoni zbatimin: U thoni fëmijëve të vihen në 
rreth ose në më shumë rrathë. (Nëse nuk mjafton 
vendi, e vini një rresht fëmijësh të kthehet me fytyrë 
përballë rreshtit tjetër.) Jepini secilit grup një fije me 
skajet e lidhura së bashku, e cila kalon nëpër një 
kopsë. Ndërkohë që fëmijët këndojnë këngën “Love 
One Another” (CS, f. 136), i vini që ta rrëshqasin 
kopsën përgjatë fijes. Ndaleni muzikën në kohë të 
çfarëdoshme dhe kërkojini fëmijës 
(ose fëmijëve) që ka kopsën, të trego-
jë një mënyrë se si mund ta shfaqë da-
shurinë për të tjerët. Përfundojeni duke 
ftuar disa fëmijë të tregojnë një rast kur 
të tjerët kanë shfaqur dashuri për ta.

Që t’i ndihmoni fëmijët të mësojnë himnin “Eja, 
Më Ndiq” ( Liahona, prill 2010), merrni parasysh 
sa vijon:

•  Nxitini fëmijët që t’ ju ndjekin juve ndërsa 
prekni hundën, shtrëngoni duart ose mblidhni 
krahët. U thoni se ne mund ta ndjekim Jezusin 
duke bërë ato gjëra që bëri Ai. Ndërsa luhet 
muzika, i vini të ndjekin ritmin e këngës duke 

trokitur me dy gishta të njërës dorë pëllëmbën e 
dorës tjetër.

•  Përgatitni gjurmë hapash me fjalët e këngës të 
shkruara mbi to. I ftoni fëmijët t’i vendosin një 
nga një gjurmët e hapave në tabelë, ndërkohë që 
ju këndoni dhe ata e përsëritin secilën frazë pas 
jush. I rregulloni gjurmët e hapave në mënyrë 
që ato të çojnë drejt pikturës së Shpëtimtarit.

Javët 3 dhe 4: Shembulli i Jezu Krishtit më mëson si të jetoj.

Udhëheqëset e muzikës mund t’i tërheqin fëmijët për mësimin e doktrinës së këngës,  
kur ata bëjnë lidhje mes fjalëve, muzikës dhe objekteve ilustruese. Në javët që vijojnë,  

fëmijët mund t’i heqin gjurmët e hapave derisa ta kenë mësuar këngën.

“Eja, më ndiq”,

Jezusi tha.

Në gjurm’t e Tij

le t’ecim, pra,

Me t’lindurin Bir

që Ati do,

Ne veç ashtu

mund t’jemi një.

Duajeni  
njëri- 
tjetrin

Shtyni këtu për gjurmë hapash.
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Frymëzoni të kuptuarin: Ndajini fëmijët në 
grupe. Për secilin grup i kërkoni një mësueseje të 
lexojë a të tregojë një ngjarje nga shkrimet e shenj-
ta në të cilën Jezusi shëron dikë, p.sh.: dy të ver-
brit (Mateu 9:27–31), një të lënguar (Gjoni 5:1–9), 
dhjetë lebrozët (Lluka 17:12–19) apo birin e nëpu-
nësit të mbretit (Gjoni 4:46–53). Ftojini fëmijët të 

vizatojnë figura që ilustrojnë ngjarjen. Disa prej 
fëmijëve mund t’u kërkoni që t’ia tregojnë të gjithë 
Fillores pikturat dhe ngjarjet e tyre. Ndërkohë që 
tregojnë ngjarjen, u thoni atyre të përfytyrojnë se 
çfarë mund të kenë ndier njerëzit të cilët shëroi 
 Jezusi. Ftojini fëmijët që pikturat e tyre t’ua tregoj-
në familjeve në shtëpi.

Java 2: Jezu Krishti mund të shërojë të sëmurët.

Paraqitni doktrinën: Në tabelë bëni shtatë viza 
të vogla, një për secilën shkronjë të fjalës mrekulli. U 
kërkoni fëmijëve të marrin me mend cila është fjala. 
Plotësoni shkronjën e parë dhe përsëri kërkojuni fë-
mijëve të marrin me mend cila është fjala. Plotësoni 
shkronjën e dytë dhe u kërkoni të gjejnë me ha-
mendje fjalën. Përsëriteni këtë me çdo shkronjë 
pasardhëse, derisa ta gjejnë fjalën. U thoni fëmijëve 
se një mrekulli është një ngjarje e jashtëzakonshme 
që shkaktohet nga fuqia e Perëndisë. Ndajini fëmijët 
në grupe. Jepini secilit grup nga një komplet shiri-
tash të shkruar siç vijojnë: mrekullitë, tregojnë, që,  
 

Jezu Krishti, ka, fuqi, ndaj, tokës. Secilin grup e vini 
që t’i renditë fjalët për një fjali me kuptim. 

Frymëzoni të kuptuarin: Tregoni me fjalët tuaja 
ngjarjet kur Jezusi qetësoi stuhinë (Marku 4:36–39) 
dhe kur mbushi rrjetat me peshq (Lluka 5:1–11). 
Ftoni fëmijët të bëjnë veprime të cilat shoqërojnë 
ngjarjet (p.sh.: imitimin e erës dhe të valëve të ujit 
dhe tërheqjen e rrjetave bosh dhe plot). Për secilën 
ngjarje dëshmoni për mënyrën si na tregon ajo që 
Jezu Krishti ka fuqi ndaj tokës. I vini fëmijët të dis-
kutojnë se në ç’mënyrë i ndihmuan këto mrekulli 
njerëzit nevojtarë.

Gusht Jezu Krishti Është Biri i Perëndisë  
dhe Është Perëndi Mrekullish
“Pasi vini re, unë jam Perëndia; dhe unë jam një Perëndi mrekullish; . . . dhe unë nuk 
veproj mes fëmijëve të njerëzve, veçse sipas besimit të tyre” (2 Nefi 27:23).

Idetë që jepen këtu, plotësojini me disa nga vetë idetë tuaja. Programoni mënyra për t’ua para-
qitur fëmijëve doktrinën dhe ndihmojini që ta kuptojnë e ta zbatojnë në jetën e tyre. Pyeteni 
vetveten: “Ç’do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj që të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Jezu Krishti është Perëndi mrekullish

Këngë sipas zgjedhjes 
suaj, nga Himne dhe 
Këngë të Fëmijëve

Puna në  
Grupe të Vogla

Puna në grupe të vogla do 
t’i mbajë fëmijët më të 

tërhequr për mësim. Gjatë 
kohës së përbashkët fëmijët 
ndodhen tashmë të ulur në 
grupe sipas klasave. Këto 
grupe mund të përdoren  

për veprimtari me  
grupe të vogla.

Njohuri: Fëmijët mësojnë 
duke bërë. Ftojini fëmijët 
që të përdorin veprime për 
të treguar një ngjarje. 
Praktikojini veprimet së 
bashku me fëmijët, para 
se ju t’u tregoni ngjarjen. 
Kjo gjë u lejon fëmijëve të 
dëgjojnë me vëmendje e të 
përqendrohen ndërsa tre
gohet ngjarja.

 (Shtypni këtu për shirita të shkruar.)
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Java 4: Mrekullitë u vijnë atyre që kanë besim.

Frymëzoni të kuptuarin: Ftoni te Fillorja disa 
anëtarë të lagjes dhe u thoni shkurtimisht ndodhitë 
që vijojnë, sikur ata të ishin dëshmitarë në ngjarje: 
ngritja e Llazarit nga vdekja (Gjoni 11:1–45); ngritja 
e bijës së Jairit nga vdekja (Marku 5:21–24, 35–43); 
ngritja e birit të së vesë nga vdekja (Lluka 7:11–16); 

dhe Ringjallja (Gjoni 20:1–18). Anëtarët e lagjes 
mund të vishnin veshje të thjeshta teatrale, p.sh., 
shall për kokën ose mantel. I nxitni të dëshmojnë 
që Jezu Krishti ka fuqi mbi vdekjen dhe që secili 
nga ne do të ringjallet.

Paraqitni doktrinën: Shkruani në tabelë Dok-
trina e Besëlidhje 63:9: “Por, vini re, besimi nuk 
vjen me anë të shenjave, por shenjat i ndjekin ata 
që besojnë”. Shpjegoni se fjala shenja në këtë 
shkrim të shenjtë mund të kuptojë edhe mrekulli. I 
vini fëmijët të qëndrojnë në këmbë dhe të lexojnë 
me zë së bashku shkrimin e shenjtë. Vini në dukje 
fjalën besim. Shpjegoni që mrekullitë nuk janë për-
herë ngjarje tronditëse dhe që ne duhet, së pari, të 
kemi besim dhe atëherë do të jemi të vetëdijshëm 
për mrekullitë në jetën tonë. Po ashtu shpjegoni 
që, edhe pse kemi besim, ne ende do të përjetojmë 
trishtimin, dhembjen dhe vuajtjen, por Perëndia i 
njeh nevojat tona dhe do të kujdeset për ne.

Frymëzoni të kuptuarin: Thuajeni me fjalët tu-
aja ngjarjen e Moisiut, i cili i kërkoi faraonit që ta 
lejonte popullin e Perëndisë të dilte nga Egjipti 
(Eksodi 7–10). Para se të filloni ngjarjen, ftojini fë-
mijët të praktikohen duke bërë zëra ose veprime 
që iu përshtaten disa fatkeqësive. Për shembull, 
 fëmijët mund të lëvizin krahët dhe ta bëjnë zërin  
si lumë, të gërvishin kudo për të përfaqësuar in-
sektet, të pëllasin si lopë apo të rënkojnë për të 

përfaqësuar plagët. I vini fëmijët që t’ju dëgjojnë 
nga afër kur ju tregoni ngjarjen. U thoni se, kur ju 
të ngreni dorën lart, ata mund të bëjnë zërin ose 
lëvizjen që përfaqëson fatkeqësinë për të cilën po 
flisni dhe, kur ju ta ulni dorën, ata duhet të nda-
lojnë. Pasi t’u keni treguar për secilën fatkeqësi, u 
thoni fëmijëve se faraoni përsëri nuk pranoi ta lin-
te popullin që të shkonte. Faraoni pa shumë mre-
kulli dhe shenja, por ai nuk besonte te Perëndia. 
Bëni një krahasim të kësaj ngjarjeje me një shem-
bull ku besimi ka shkaktuar një mrekulli (për 
shembull: Elija dhe e veja e Sareptës, Danieli dhe 
luanët, vëllai i Jaredit apo Nefi dhe Lehi në burg). 
Nëse lejon koha, lërini fëmijët të bëhen krijues në 
veprime të cilat i përshtaten ngjarjes.

Frymëzoni zbatimin: Ftoni një a dy familje të 
 lagjes për të treguar si janë bekuar nga mrekullitë 
kur kanë pasur besim te Jezu Krishti. (Këtë familje-
ve ua kërkoni që më përpara, në mënyrë që të kenë 
kohë të përgatiten.) Dëshmoni se, kur ne kemi be-
sim, do të shohim mrekulli në jetën tonë.

Java 3: Jezu Krishti ka fuqi mbi vdekjen.

Frymëzoni të Kuptuarin
Kur fëmijët interpretojnë me veprime ngjarje nga 
shkrimet e shenjta, ata janë në gjendje t’i mbajnë 

mend dhe t’i kuptojnë ato më mirë.

Njohuri: Kur fëmijët ua 
thonë të tjerëve ato që kanë 
mësuar në Fillore, u forco
het kuptimi dhe dëshmia 
për doktrinën. Në javën 2 
ata nxiten që të tregojnë në 
shtëpi gjërat që ata kanë 
mësuar. Kjo do të ofrojë 
mundësi për diskutime mbi 
ungjillin në shtëpi dhe do 
të forcojë familjen.
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Paraqitni doktrinën: Që t’i ndihmoni fëmijët 
për të mësuar përmendsh vargun Gjoni 14:15, vi-
zatoni figurën e një zemre dhe një figurë që për-
shkruan Dhjetë Urdhërimet. Ndajini fëmijët në 
dy grupe. Mbani lart figurën e zemrës para njërit 
grup dhe i vini të qëndrojnë në këmbë e të thonë: 
“Nëse më doni”. Mbani lart figurën e Dhjetë Ur-
dhërimeve para grupit tjetër dhe i vini të qënd-
rojnë në këmbë e të thonë: “Zbatoni urdhërimet e 
mia”. Përsëriteni disa herë. Me të njëjtën mënyrë 
fëmijët më të rritur mund të mësojnë pjesën e 
parë të vargut Gjoni 14:21 (“Kush ka urdhërimet 
e mia dhe i zbaton, është ai që më do”).

Frymëzoni të kuptuarin: Përgatitni copa letre 
me nga një urdhërim të shkruar te secila (p.sh.: 
lexoni shkrimet e shenjta, vishuni thjesht apo bin-
djuni Fjalës së Urtësisë). Futini letrat në një kuti 
dhe vini një fëmijë që të zgjedhë një fletë e të in-
terpretojë me veprime një mënyrë të zbatimit të 
urdhërimit. U kërkoni fëmijëve të tjerë të marrin 
me mend se çfarë po bën. Këndoni këngën “Keep 

the Commandments” (CS, f. 146–147). Kur të 
këndohet refreni, vini një fëmijë që t’i udhëheqë 
fëmijët e tjerë për të interpretuar me veprime më-
nyrën se si mund ta zbatojnë urdhërimin. Ftoni 
disa fëmijë që të thonë se si do t’i bekojë ata zbati-
mi i urdhërimeve.

Frymëzoni zbatimin: U paraqitni fëmijëve boti-
min “Standardet e Mia të Ungjillit” dhe rishikoni së 
bashku standardet. Shpjegoni se ndjekja e këtyre 
standardeve tregon dashurinë që kemi për Jezu 
Krishtin. Shkruani në copa letre secilën përmendje 
të shkrimeve të shenjta në vijim: Eksodi 20:7; Ek-
sodi 20:8–10; Eksodi 20:12; Gjoni 13:34–35; Mo-
sia 18:10; dhe Doktrina e Besëlidhje 42:40–41. 
Ndajini fëmijët në grupe dhe secilit grup jepini një 
nga shkrimet e shenjta që ta lexojnë së bashku. 
I vini të gjejnë cili shkrim i shenjtë i përgjigjet një 
prej standardeve ungjillore dhe të diskutojnë se si 
mund ta jetojnë atë standard. Ftojini që mendimet 
e tyre t’ua shprehin të gjithë fëmijëve në Fillore.

Shtator Unë i Bindem Jezu Krishtit  
Ngaqë e Dua Atë
“Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia” (Gjoni 14:15).

Idetë që jepen këtu, plotësojini me disa nga vetë idetë tuaja. Programoni mënyra për t’ua para-
qitur fëmijëve doktrinën dhe ndihmojini që ta kuptojnë e ta zbatojnë në jetën e tyre. Pyeteni 
vetveten: “Ç’do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj që të ndiejnë Shpirtin?”

Javët 1 dhe 2: Dashurinë për Jezu Krishtin e tregoj kur zbatoj urdhërimet.

Mësimi i Shkrimeve 
të Shenjta 
Përmendsh

Shikimi i objekteve 
ilustruese ndërsa përsëritin 
me zë shkrimet e shenjta, 

do të ndihmojë që fëmijët të 
mësojnë përmendsh.

Njohuri: Mësimi i shkri
meve të shenjta përmendsh 
mund t’i ndihmojë fëmijët 
për të mësuar doktrinat e 
ungjillit. Fjalët e shkrime
ve të shenjta mund të jenë 
burim ngushëllimi dhe 
udhëheqjeje (shihni 
TNGC, f. 171). Në javën 1 
ka tri gjëra që do t’i ndih
mojnë fëmijët për të mësu
ar shkrimet e shenjta 
përmendsh: përsëritja, 
shprehjet e shkurtra dhe 
objektet ilustruese. 

Shtypni këtu për vizatime.
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Frymëzoni të kuptuarin: Tregoni ngjarjen ku 
Krishti shëron dhe bekon njerëzit, tek 3 Nefi 17:7, 
9–12, 20–24 ose ftoni fëmijë më të rritur që ta le-
xojnë atë nga shkrimet e shenjta. Vërini fëmijët që 
të vizatojnë një figurë që përshkruan diçka nga 
ngjarja. Dëshmoni se si është rritur dashuria juaj 
për Jezu Krishtin kur ju keni lexuar shkrimet e 
shenjta.

Frymëzoni zbatimin: Këndoni “Seek the Lord 
Early” (CS, f. 108). U thoni fëmijëve se duke i 

lexuar apo duke i dëgjuar me vëmendje shkrimet e 
shenjta, mund të mësojnë më shumë për Jezu 
Krishtin. Pastaj u tregoni ngjarjen që gjendet te 
Marku 10:13–16, për Jezu Krishtin që bekoi 
 fëmijët. U paraqitni një pikturë të Jezu Krishtit që 
bekon fëmijët e vegjël. U thoni fëmijëve të përfyty-
rojnë se si do të ishin ndier, po të kishin qenë atje. 
Ftoni disa fëmijë të shprehin mendimet e tyre. 
Shpjegoni që ata mund të ndihen më pranë Shpë-
timtarit duke lexuar për Të në shkrimet e shenjta.

Java 4: Dashuria ime për Jezu Krishtin rritet kur studioj shkrimet e shenjta.

Frymëzoni të kuptuarin: Ndajini fëmijët në gru-
pe të vogla. Secilin grup e vini që të lexojë e të dis-
kutojë për shkrimet e shenjta që vijojnë, duke 
kërkuar në to atë që na mëson Shpëtimtari lidhur 
me lutjen: 3 Nefi 18:19–20; Doktrina e Besëlidhje 
19:28, 38; 88:63–64. Theksoni se Shpëtimtari na 
mëson që t’i lutemi Atit Qiellor në emrin e Tij dhe 
se kjo gjë na ndihmon të ndihemi më pranë Tij.

Frymëzoni të kuptuarin: Për secilin fëmijë bëni 
një kopje të ilustrimit në faqen 19 të manualit të 
çerdhes, Vini Re të Vegjlit Tuaj. Lërini fëmijët të 
ngjyrosin ilustrimin dhe ta marrin me vete në shtë-
pi që t’ua tregojnë familjeve të tyre.

Frymëzoni të kuptuarin dhe zbatimin: Kën-
doni një këngë për lutjen, nga libri Children’s Song-
book, si, p.sh., “A Child’s Prayer” (CS, f. 12–13) ose 
“Fëmi’ i Per’ndis’ Jam” (Himne dhe Këngë të 

Fëmijëve, f. 58). Flisni me fëmijët se në ç’mënyrë 
juve ju rritet dashuria për Zotin kur luteni. Bëni në 
tabelë një diagramë me katër kolona. Në krye të 
kolonës së parë shkruani Ati ynë Qiellor. Në krye të 
kolonës së dytë shkruani Falënderojeni Atë për beki-
met. Në krye të kolonës së tretë shkruani Kërkojini 
Atij bekime. Në krye të kolonës së fundit shkruani 
Në emrin e Jezu Krishtit, amen. U kërkoni fëmijëve 
që, nëpër grupe sipas klasave të tyre, të renditin 
disa bekime për të cilat ata janë mirënjohës. Pastaj 
 kërkojini çdo grupi të përmendë një bekim për të 
cilin ata janë mirënjohës, kurse ju e shkruani atë 
bekim te kolona 2. Më pas u kërkoni fëmijëve që të 
diskutojnë, nëpër grupe sipas klasave të tyre, për 
bekime që ata mund t’i kërkojnë Atit Qiellor dhe 
shkruajini përgjigjet e tyre në kolonën 3. Rishikoni 
pjesët e lutjes.

Java 3: Dashuria ime për Jezu Krishtin rritet kur lutem.

Veprimtaritë e Ngjyrosjes
Jo të gjithë fëmijëve u pëlqen të 

ngjyrosin. Disa mund të bëjnë veç 
një a dy viza në fletë. Qëllimi i 

veprimtarive të ngjyrosjes është që 
t’u japë fëmijëve një përshkrim 

pamor të mësimit, që ata mund ta 
mbajnë e ta çojnë në shtëpi.

Njohuri: Kur fëmijët e 
thonë se në ç’mënyrë mund 
ta zbatojnë një doktrinë, 
kjo pohon në zemrën e tyre 
mesazhin dhe e fton Shpir
tin. Mbasi t’u keni mësuar 
fëmijëve një doktrinë, jepu
ni një mundësi që ata të 
shprehin se si mund ta 
zbatojnë atë në jetën e tyre.

Njohuri: I programoni ko
hët tuaja të përbashkëta që 
ato të tërheqin së bashku 
fëmijët më të rritur dhe më 
të vegjëlit. Për shembull, në 
javën 3 veprimtaria e parë 
do të funksiononte më mirë 
me fëmijët më të rritur dhe 
veprimtaria e dytë më mirë 
me fëmijë më të vegjël.
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Paraqitni doktrinën: Vendosni në tabelë një 
foto të një misionari kohëplotë. U thoni fëmijëve 
se do të lexojnë disa shkrime të shenjta mbi punën 
misionare. Gjysmën e fëmijëve caktojeni që të le-
xojë Mateu 28:19–20 dhe gjysmën tjetër Doktrina 
e Besëlidhje 133:37. Ftojini të përcaktojnë se çfarë 
mësuan për punën misionare nga këto shkrime të 
shenjta dhe diskutoni për këtë me të gjithë Fillo-
ren. U kërkoni fëmijëve të cilët kanë një pjesëtar të 
familjes që po shërben në mision, të shprehin 
ndjenjat e tyre për punën misionare.

Frymëzoni të kuptuarin dhe zbatimin: Vërini 
fëmijët të ngrihen në këmbë e të këndojnë himnin 
“Do të Shkoj ku Ti do që të Shkoj” (Himne dhe Kën-
gë të Fëmijëve, f. 46). U thoni fëmijëve se Ati Qie-
llor dëshiron që ungjilli të predikohet në të gjithë 
botën dhe se ata mund të përgatiten që tani për të 
qenë misionarë. Në një kuti vendosni objekte që 
do t’u kujtojnë fëmijëve mënyra se si mund të për-
gatiten për të shërbyer në mision, p.sh.: shkrime të 
shenjta, këpucë të përshtatshme për të dielën, një 
fletë dhurimi të të dhjetave dhe një letër në formën 
e zemrës. Vini një fëmijë të zgjedhë nga kutia një 
objekt dhe të tregojë se në ç’mënyrë ndih mon ajo 
gjë që përfaqësohet nga objekti, për t’u përgatitur 
për të qenë misionarë.

Java 2: Përhapja e ungjillit ndihmon që të tjerët të vijnë te Krishti.

Paraqitni doktrinën: I vini fëmijët që të ngrihen 
në këmbë dhe të lexojnë së bashku me zë të lartë 
Doktrina e Besëlidhje 1:38. Shpjegoni që profetët 
janë shërbëtorë të Jezu Krishtit. Tregoni figura të 
Shpëtimtarit dhe të profetit të tanishëm dhe u tho-
ni fëmijëve se, kur ndjekim profetin, ne ndjekim 
Jezu Krishtin.

Frymëzoni zbatimin: Këndoni vargun 9 të kën-
gës “Follow the Prophet” (CS, f. 110–111). Ndajini 

fëmijët në grupe dhe i vini të zgjedhin një a dy 
gjëra që i mësuan nga profetët dhe apostujt e gjallë 
gjatë konferencës së përgjithshme. Vini një grup të 
interpretojë me veprime atë që patën mësuar. Fë-
mijëve të tjerë u kërkoni të marrin me mend se 
ç’po bëjnë ata. Përsëriteni këtë me secilin grup, 
duke kënduar refrenin e këngës “Follow the Pro-
fet” në kohën që grupet ndërrojnë radhën.

Tetor Misioni i Kishës Është t’i Ftojë  
të Gjithë të Vijnë te Krishti
“Po, ejani te Krishti dhe përsosuni në të” (Moroni 10:32).

Idetë që jepen këtu, plotësojini me disa nga vetë idetë tuaja. Programoni mënyra për t’ua para-
qitur fëmijëve doktrinën dhe ndihmojini që ta kuptojnë e ta zbatojnë në jetën e tyre. Pyeteni 
vetveten: “Ç’do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj që të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Ndjekja e profetit do të na ndihmojë të vijmë te Krishti.

Mësimi nëpërmjet Përsëritjes
Fëmijët mësojnë me anë të përsëritjes  
dhe nxitjes. Këtu fëmijët e përsëritin 
shkrimin e shenjtë dhe po nxiten që  

fjalët t’i vendosin në rregull.

Njohuri: Fëmijët mund të 
mësojnë më mirë e të kuj
tojnë më gjatë kur ju i pa
raqitni idetë duke përdorur 
figura dhe objekte të tjera 
ilustruese (shihni TNGC, 
f. 176, 182–183). Vetë fë
mijët mund të jenë objekte 
ilustruese të efektshme dhe 
tërheqëse. Merrni parasysh 
që të ftoni te Fillorja një 
misionar kohëplotë ose të 
vini një fëmijë që të vishet 
si misionar, në vend që të 
paraqitni një fotografi 
misionari.

të
Krishti 

përsosuni 

ejani 

Po, 

në 

dhe te 

Shtypni këtu për shirita të shkruar.
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Java 4: Puna në tempull më ndihmon mua dhe familjen time që të vijmë 
te Krishti.

Paraqitni doktrinën: Paraqitni në tabelë një pik-
turë të Jezu Krishtit. Ndihmojini fëmijët që të më-
sojnë përmendsh shprehjen “Po, ejani te Krishti dhe 
përsosuni në të” (Moroni 10:32). Në copa të veçanta 
letre shkruani secilën fjalë të këtij shkrimi të shenj-
të. Copat e letrës ngjitini në tabelë në një renditje 
çfarëdo. Ftojini fëmijët të shohin te shkrimi i shenj-
të dhe ta lexojnë atë bashkë me ju. Vini një fëmijë 
që të gjejë fjalën e parë të shkrimit të shenjtë dhe ta 
vendosë atë në rregull në tabelë. Lexojeni sërish 
shkrimin e shenjtë dhe ftoni një fëmijë tjetër të gjejë 
fjalën që vijon. Përsëriteni këtë derisa fjalët të vihen 
në rregull. U shpjegoni fëmijëve se, të vish te Krish-
ti, do të thotë të kesh besim tek Ai, të mbash urdhë-
rimet e Tij, të bësh besëlidhje dhe të pendohesh kur 
bën gabime.

Frymëzoni të kuptuarin dhe zbatimin: Shpje-
goni që, në saje të Shlyerjes së Jezu Krishtit, ne 
mund të pendohemi kur bëjmë gabim. Prisni katër 
gjurmë hapash prej letre dhe mbi secilën shkruani 
një nga pjesët e pendimit: 1) ndieni keqardhje, 
2) kërkoni falje, 3) ndreqeni gabimin dhe 4) mos e 
përsëritni gabimin. Vendosini gjurmët e hapave për-
mbi dysheme sipas një drejtimi që çon te Jezu 
Krishti dhe disa fëmijë le t’i ndjekin ato. Ndajini fë-
mijët në grupe dhe secilit grup jepini një shembull 
nga jeta që të përshkruajë diçka për të cilën një fë-
mije mund t’i nevojitet të pendohet. Për shembull: 
“Dikush nuk u bindet prindërve të vet, duke e gju-
ajtur topin nëpër shtëpi dhe thyen diçka”. U kërko-
ni atyre që të diskutojnë për mënyrën se si duhet ta 
zbatojnë secilin hap të pendimit.

Frymëzoni të kuptuarin: U mësoni vargun e 
dytë të këngës “I Love to See the Temple” (CS, 
f. 95). Paraqitni fotografinë e një tempulli që është 
i mbuluar me tetë copa letre. Mbi çdo copë letre 
shkruani ose vizatoni njërën nga këto: një zemër, 
një derë të hapur, fjalën besëlidhje, fjalën bindem, 
fjalët vend i shenjtë, fjalën vulosur, një foto të një fë-
mije dhe një foto të një familjeje. U thoni fëmijëve 
që këto pjesë japin të dhëna rreth një kënge. I fto-
ni të dëgjojnë me kujdes kur ju këndoni një rresht 
të këngës. Pyetini se cila pjesë përshtatet me atë 
rresht dhe ftoni një fëmijë që ta heqë atë copë të 
letrës. Këndojeni përsëri atë rresht bashkë me fë-
mijët dhe shpjegoni kuptimin e tij. Mund t’i ftoni 
ata për të bërë një veprim që ka lidhje me atë 
rresht. Përsëriteni këtë me çdo rresht të këngës. 
Kur të keni zbuluar fotografinë, këndojeni të gji-
thë këngën bashkë me veprimet. U thoni fëmijëve 

se ata mund të përgatiten që tani që të jenë të de-
një për të shkuar në tempull kur të jenë më të rri-
tur dhe se një gjë e tillë do t’i sjellë ata më pranë 
Jezu Krishtit.

Java 3: Ne vijmë te Krishti nëpërmjet pendimit, kur bëjmë gabim.

Frymëzoni Zbatimin
Fëmijët mësojnë kur ata paraqitin  

mënyrat me të cilën mund t’i zbatojnë  
parimet e ungjillit në jetën e tyre.

Njohuri: “Kur tregojmë 
dashuri për ata të cilëve u 
japim mësim, ata [dhe ne] 
bëhemi më shumë perceptu
es të Shpir tit” (TNGC, 
f. 31). Ju mund ta rritni da
shurinë për fëmijët ndërsa 
luteni për çdonjërin prej 
tyre, kur arrini t’i njihni in
teresat dhe shqetësimet e 
tyre, t’i thërrisni në emër 
dhe t’i dëgjoni me 
vëmendje.

Njohuri: Shembujt nga 
jeta janë rrethana të vërte
ta jetësore që i ndihmojnë 
fëmijët të mendojnë dhe të 
diskutojnë se çfarë mund të 
bëjnë në rrethana të 
ngjashme (shihni javën 3). 
Shembujt nga jeta mund të 
ndihmojnë për të treguar si 
zbatohen parimet e ungji
llit (shihni TNGC, 
f. 161–162).

besëlidhje bindem

vend i 

shenjtë
vulosur

Shtyni këtu për gjurmë hapash.

Shtypni këtu për krijimin artistik.
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Frymëzoni të kuptuarin: U thoni fëmijëve se një-
herë një njeri e pyeti Jezusin: “Kush është i afërmi 
im?” Jezusi iu përgjigj atij duke i thënë një tregim që 
na mëson se si t’u shërbejmë të tjerëve. Disa fëmijë i 
ftoni që të vishen me veshje të thjeshta teatrale, që të 
portretizojnë personazhe nga shëmbëlltyra e sama-
ritanit të mirë: një udhëtar, disa kusarë, një prift, një 
levit, një samaritan dhe një hanxhi. Thuajeni tregi-
min me fjalët tuaja (shihni Lluka 10:30–37) dhe 
ndihmojini fëmijët që ta interpretojnë. Pyetini fëmi-
jët: “Çfarë na mëson ky tregim për atë se cilët janë të 
afërmit tanë? Kujt duhet t’u shërbejmë?” Vini në 
dukje se të afërmit tanë mund të jenë cilëtdo që 
ndodhen nevojtarë. U shpjegoni fëmijëve se ata 
mund t’u shërbejnë kurdoherë miqve të tyre dhe 
pjesëtarëve të familjes, por njerëzve që nuk i njohin 
duhet t’u shërbejnë vetëm nëse janë me prindin ose 
me një të rritur tjetër të besuar. Dëshmoni që Jezu 
Krishti do gjithkënd dhe dëshiron që ne t’i shërbej-
më gjithkujt.

Frymëzoni zbatimin: U thoni fëmijëve që Jezusi 
dëshiron që ne t’u shërbejmë të tjerëve, përfshi dhe 
pjesëtarët e familjeve tona. Prisni rrathë të vegjël 
prej letre dhe jepini secilit fëmijë disa prej tyre. I 
vini që të vizatojnë mbi secilin rreth nga një fytyrë 
të buzëqeshur, për të bërë “Buzëqeshje të Shërbi-
mit”. Nxitini fëmijët që gjatë javës së ardhshme të 
kryejnë veprime të vogla shërbimi për pjesëtarët e 
familjes së tyre. Nxirrni së bashku 
ide për detyrat që ata mund të bë-
nin (p.sh.: të lënë një shënim da-
shamirës, të mbledhin lodrat nga 
dyshemeja apo të rregullojnë 
shtratin). U thoni fëmijëve të lënë 
një “Buzëqeshje të Shërbimit” aty ku u bë veprimi i 
shërbimit. Ftojini që t’u kërkojnë familjeve të tyre të 
marrin pjesë në këtë veprimtari bashkë me ta. Fry-
mëzojini fëmijët të jenë gati që javën tjetër t’i tregoj-
në Fillores se si ndihmoi ky shërbim për t’u sjellë 

buzëqeshje familjeve të tyre.

Nëntor Kur u Shërbejmë të Tjerëve,  
i Shërbejmë Perëndisë
“Kur jeni në shërbimin e bashkëqenieve tuaja, ju jeni vetëm në shërbimin e Perëndisë tuaj” 
(Mosia 2:17).

Idetë që jepen këtu, plotësojini me disa nga vetë idetë tuaja. Programoni mënyra për t’ua para-
qitur fëmijëve doktrinën dhe ndihmojini që ta kuptojnë e ta zbatojnë në jetën e tyre. Pyeteni 
vetveten: “Ç’do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj që të ndiejnë Shpirtin?”

Javët 1 dhe 2: Jezu Krishti na mësoi se si t’u shërbejmë të tjerëve.

Përfytyrimi i 
Tregimeve të 
Shkrimit të 

Shenjtë
Veshjet e thjeshta 
teatrale, të bëra  
prej gjërash të 

zakonshme, do t’i 
ndihmojnë fëmijët 
për të përfytyruar 

këtë tregim nga 
shkrimi i shenjtë.

Njohuri: Disa tregime 
nga shkrimi i shenjtë du
hen përshtatur për moshën 
e fëmijëve. Kur në javën 1 
t’u mësoni tregimin për sa
maritanin e mirë, është 
shumë e rëndësishme që të 
shpjegoni që, në rast se një 
i panjohur ka nevojë ose 
kërkon ndihmë, fëmija du
het që, në radhë të parë, të 
kërkojë ndihmën e një të 
rrituri të besuar.

Njohuri: Koha e përbash
kët mund të japë mundësi 
për mbështetjen e programit 
Besim në Perëndi. Veprimta
ria e shërbimit e javëve 1 
dhe 2 do të ndihmojë për 
përmbushjen e qëllimeve te 
faqet 8–9 të librave udhëzu
es Besim në Perëndi.
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Frymëzoni të kuptuarin: Vini një udhëheqëse 
të Fillores që të hyjë në dhomë duke vepruar sikur 
të ishte e mbingarkuar dhe dukshëm ka nevojë për 
ndihmë. Për shembull, ajo mund të ishte sikur po 
i binin gjëra në dysheme, duke u përpjekur të 
mbante tepër shumë gjëra apo duke qetësuar një 
foshnjë. Vini fëmijët që të sugjerojnë se në ç’mëny-
rë mund t’i përdorin ata “duart ndih mëtare” për ta 
ndihmuar atë. U kujtoni fëmijëve se në tregimin e 
samaritanit të mirë Jezusi na mësoi që t’u shërbej-
më të tjerëve. Paraqitni foto të fëmijëve që u duhet 
ndihmë. Merrni parasysh të përdorni foto nga 
 paketat e figurave të manualit të Fillores. I ftoni fë-
mijët të tregojnë se në ç’mënyrë mund të ndihmoj-
në në këto situata. Përsëriteni gjysmën e parë të 
vargut Mosia 2:17 dhe vini fëmijët të përsëritin 
gjysmën e dytë.

Frymëzoni të kuptuarin: I vini fëmijët që të vi-
zatojnë konturin e duarve të tyre në një copë letër 
dhe mbi “duart ndihmëtare” të tyre shkruani një 

mënyrë me të cilën familja e tyre mund t’u shërbejë 
të afërmve. I nxitni që ta bëjnë këtë shërbim bashkë 
me familjet e tyre në një kohë gjatë javës. Ekspozo-
jini ato duar në një tabelë lajmërimesh apo në një 
mur, ku ato do t’u kujtojnë fëmijëve mënyrat me të 
cilat mund të shërbejnë.

Frymëzoni të kuptuarin dhe zbatimin: I kër-
koni një fëmije që të dalë në pjesën e përparme të 
dhomës dhe të bëjë krahasimin e duarve të veta me 
tuajat. Nxirrni në pah që duart e veta janë shumë më 
të vogla, sesa tuajat. Bëni pyetje të tilla, si: “Duart e 
mia të mëdha mund të ngrenë lodrat. Po duart e tua 
të vogla?” Përfshijini të gjithë fëmijët duke i vënë që 
të krahasojnë duart e tyre me duart e mësueses së 
tyre. Nxirrni në pah se duart e tyre mund të bëjnë 
shumë vepra shërbimi, ndonëse ato janë të vogla. 
I ftoni fëmijët që t’i mbështjellin duart njëra me tjet-
rën përballë vetes ndërsa këndojnë këngën “Mirësia 
Fillon tek Unë” (Himne dhe Këngë të Fëmijëve, f. 63).

Java 4: Kur i shërbej të afërmit tim, unë i shërbej Perëndisë.

Paraqitni doktrinën: Shkruani në tabelë: “Kur 
jeni në shërbimin e bashkëqenieve tuaja, ju jeni 
vetëm në shërbimin e Perëndisë tuaj” (Mosia 
2:17) dhe diskutoni për kuptimin e saj. Ndihmo-
jini fëmijët që ta mësojnë përmendsh, duke e 
ndarë shkrimin e shenjtë në dy pjesë dhe duke 
vënë gjysmën e fëmijëve të thonë pjesën e parë 
(“Kur jeni në shërbimin e bashkëqenieve tuaja”) 
dhe gjysmën tjetër të thonë (“Ju jeni vetëm në 
shërbimin e Perëndisë tuaj”).  Përsëriteni disa 
herë.

Frymëzoni të kuptuarin: Këndoni këngën “Mi-
rësia Fillon tek Unë” (Himne dhe Këngë të Fëmijëve, 
f. 63) duke zëvendësuar fjalën të gjith’ me  fjalën 
nënën. Përsëriteni këngën duke e zëvendësuar me 
pjesëtarë të tjerë të familjes fjalën të gjith’ (për 

shembull: baban’, vëllan’ dhe motrën). Ftojini fë-
mijët që, ndërkohë që këndojnë, të shpjegojnë me 
gjeste një shërbim që ata mund të kryenin për atë 
pjesëtar të familjes. Kujtojuni fëmijëve se, kur u 
shërbejmë të tjerëve, ne i shërbejmë Perëndisë.

Frymëzoni zbatimin: Vizatoni në tabelë një orë. 
Ndajini fëmijët në grupe dhe secilit grup caktojini 
një orë të ndryshme të ditës. U tregoni fëmijëve se 
ata mund t’i shërbejnë familjes së tyre në çdo kohë 
të ditës. U thoni: “Tik-tak, tik-tak, është koha për të 
shërbyer në ora  !” Grupin që është caktuar 
për atë orë, ftojeni që të ngrihet në këmbë dhe lejo-
jeni të tregojë një mënyrë me të cilën mund t’i shër-
benin familjes së tyre në atë orë të ditës. Përsëriteni 
derisa t’iu jepet radha të gjitha grupeve.

Java 3: Kur i shërbej familjes sime, unë i shërbej Perëndisë.

Rishikoni Doktrinën
Rishikimi i doktrinës në 
mënyra zbavitëse, do t’i 
ndihmojë fëmijët që t’i 
mbajnë mend ato që  

kanë mësuar.

Njohuri: Kur fëmijët vi
hen të marrin pjesë në më
nyra të larmishme, kjo do 
t’ua bëjë atyre mësimin më 
zbavitës. Provoni të për
dorni disa metoda të 
ndryshme për ndarjen e fë
mijëve, si, p.sh.: në vajza 
dhe djem, ata që kanë 
veshje me ngjyrë të caktu
ar ose ata që i kanë ditë
lindjet në gjysmën e parë 
dhe të dytë të vitit.

Frymëzoni të kuptuarin dhe zbatimin: Ftojini 
fëmijët që të thonë rishtas me fjalët e tyre tregimin 
e samaritanit të mirë. Përdorni të njëjtat veshje te-
atrale që përdorët javën paraardhëse, për t’i ndih-
muar që të kujtohen. Pastaj u jepni fëmijëve një 
mundësi që të raportojnë për “Buzëqeshjet e Shër-
bimit” të tyre nga java e kaluar. Një mënyrë për 
këtë gjë është të krijohet një rrotull si ajo që trego-
het këtu, me secilën klasë të fillores të renditur në 

të. Rrotullojeni rrotullën 
dhe ftoni një a dy fëmijë 
të asaj klase që tregon 
shigjeta, të rapor tojnë 
për shërbimin e tyre dhe 
si i ndihmoi ai ata dhe të 
tjerët për t’u ndier të lum-
tur. Përsëriteni këtë aq sa të 
lejojë koha.
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Njohuri: Fëmijët reagojnë 
mirë ndaj objekteve ilus
truese. Merrni parasysh 
që të përdorni një shumë
llojshmëri objektesh ilus
truese, vizatimesh në 
tabelë, shiritash të shkruar 
dhe kukullash (shihni 
TNGC, f. 89–90).

Frymëzoni të kuptuarin dhe zbatimin: Sillni 
katër kuti të mbështjella si dhurata. Çdo kuti du-
het të përmbajë një fotografi ose objekt që të për-
faqësojnë një nga ngjarjet që vijojnë dhe një copë 
letër me një shpjegim për bekimin ose dhuratën 
që përshkruajnë ato:

•  Ngjarja: Lindja e Jezusit; dhurata: “Ati Qiellor 
e dha Birin e Tij të Vetëmlindur si Shpëtimtar 
për ne”.

•  Ngjarja: Predikimi në Mal; dhurata: “Jezu Krishti 
na mësoi si të jetojmë drejt”.

•  Ngjarja: Jezusi lutet në Gjetseman; dhurata: 
“Jezu Krishti bëri të mundur shpëtimin tonë 
nga mëkati”.

•  Ngjarja: Ringjallja; dhurata: “Jezu Krishti bëri të 
mundur ringjalljen tonë”.

Vini nga një fëmijë për të hapur secilën kuti dhe 
diskutoni se në ç’mënyrë bekohemi ne nga secila 
prej dhuratave.

Frymëzoni zbatimin: Diskutoni mbi mënyra të 
ndryshme për t’i bërë dhurata Shpëtimtarit nëpër-
mjet shërbimit ndaj të tjerëve dhe shfaqjes së da-
shurisë për ta (shihni Mateu 25:40). Jepini secilit 
fëmijë një copë letër dhe ftojini që të shkruajnë 
ose të vizatojnë një dhuratë që do t’i japin ata 
Shpëtimtarit. Pastaj u thoni që ta palosin letrën më 
dysh dhe ta zbukurojnë nga jashtë si një dhuratë.

Java 2: Jezu Krishti është Shpëtimtari i botës.

Paraqitni doktrinën: I pyetni fëmijët: “Mendo-
ni për një kohë kur e festuat ditëlindjen në një 
mënyrë të veçantë. Çfarë bëtë ju? Lejoni që disa 
fëmijë të flasin për ditëlindjet e tyre. Shpjegoni 
që Ati Qiellor i vuri profetët e Tij t’i tregonin bo-
tës, qëkurse filloi koha, për lindjen më të rëndë-
sishme në historinë e botës – lindja e Birit të Tij, 
Jezu Krishtit. Shpjegoni se ky mesazh ishte kaq 
i rëndësishëm, saqë profetët ishin të gatshëm të 
jepnin jetën e tyre për të dëshmuar që Krishti do 
të vinte. I vini fëmijët të përsëritin shprehjen 
“Jezu Krishti erdhi në tokë sikurse ishte premtu-
ar nga profetët”.

Frymëzoni të kuptuarin: Paraqitni piktura të 
disa profetëve të cilët patën mësuar se Jezu Krishti 
do të vinte. Ndajini fëmijët në grupe dhe secilit 
grup jepini një referencë nga shkrimi i shenjtë që 
përshkruan një rrëfim të një prej mësimeve të 
 profetit. I vini grupet që të dramatizojnë me radhë 
rrëfimet (shihni TNGC, f. 165–166), kurse pjesa 
 tjetër e Fillores të përcaktojë se cilin profet për-
shkruajnë ato. Ndër profetët mund të merren 
 Mbreti Beniamin (Mosia 2:1, 5–7; 3:5–8), Abinadi 
(Mosia 12:1, 9; 15:1–2; 17:1, 8–10) dhe Samuel 
 Lamaniti (Helamani 14:1–5; 16:1–2). Dëshmoni që 
Jezu Krishti erdhi vërtet në tokë dhe që profecitë 
 lidhur me Të, u përmbushën.

Dhjetor E Di Se Shëlbuesi  
Im Jeton
“Dhe tani, pas shumë dëshmive që janë dhënë për të, kjo është dëshmia, e fundit e të 
gjithave, që ne japim për të: Se ai jeton!” (DeB 76:22).

Idetë që jepen këtu, plotësojini me disa nga vetë idetë tuaja. Programoni mënyra për t’ua para-
qitur fëmijëve doktrinën dhe ndihmojini që ta kuptojnë e ta zbatojnë në jetën e tyre. Pyeteni 
vetveten: “Ç’do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj që të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Jezu Krishti erdhi në tokë sikurse ishte premtuar nga profetët.

Njohuri: Fëmijët e kujtoj
në më mirë atë që kanë më
suar, kur ata ua mësojnë 
atë të tjerëve. Merrni para
sysh mënyra që u lejojnë ta 
bëjnë këtë gjë gjatë kohës 
së përbashkët ose në shtëpi.
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Njohuri: Që ju t’ua shfaq
ni dashurinë atyre që i më
soni, u bëni lavdërime të 
sinqerta që e cilësojnë atë 
gjë që ka bërë fëmija. Për 
shembull, mund të thoni: 
“Faleminderit për ngjarjen 
që treguat mbi familjen 
tuaj”, në vend që t’i bëni 
një lavdërim të përgjith
shëm si “të lumtë” apo 
“faleminderit”.

Njohuri: I programoni ko
hët tuaja të përbashkëta që 
ato të tërheqin qoftë fëmijët 
më të rritur, qoftë më të ve
gjëlit. Për shembull, në ja
vën 3 veprimtaria e parë do 
të funksiononte më mirë me 
fëmijët më të rritur. Progra
moni mënyra për ta për
shtatur këtë veprimtari me 
fëmijë më të vegjël.

Java 4: Unë mund të jetoj sërish me Jezu Krishtin.

Frymëzoni të kuptuarin: U thoni fëmijëve se ata 
do të bëjnë të ditur lajmin e madh që Jezu Krishti 
do të kthehet një ditë në tokë. Zgjidhni dy fëmijë 
që të bëjnë sikur janë gazetarë të televizionit ose 
gazetës të cilët do t’i bëjnë disa pyetje secilës klasë. 
Çdo klase jepini një apo dy nga pyetjet dhe refe-
rencat e shkrimeve të shenjta në vijim dhe ca mi-
nuta për t’u përgatitur: Cilat janë disa nga shenjat e 
Ardhjes së Dytë të Jezusit? (Joseph Smith – Mateu 
1:28–29); Si do të vijë Ai? (Mateu 24:29–31); Kur 
do të vijë Ai? (Mateu 24:36, 42, 44); Çfarë do t’u 
ndodhë njerëzve të drejtë kur të vijë Ai? (DeB 
88:96–97); Si do të jetë mënyra e qeverisjes pasi të 
vijë Ai? (Nenet e Besimit 1:10; DeB 29:11; 

45:58–59); Në ç’gjendje do të jenë kafshët pasi të 
vijë Ai? (Isaia 11:6–9; Osea 2:18). Me radhë, i vini 
dy fëmijët që interpretojnë gazetarët, të bëjnë pyet-
jet dhe vini secilin grup që t’u përgjigjet.

Frymëzoni zbatimin: Diskutoni me fëmijët në 
ç’mënyra mund të përgatitemi për ardhjen e Jezu-
sit rishtas. Theksoni që, në qoftë se ne jetojmë 
drejt, nuk duhet të frikësohemi. I ftoni që të dis-
kutojnë për këtë në shtëpi me prindërit e tyre. 
Këndoni himnin “E Di se Rron Shëlbuesi Im” 
(Himne dhe Këngë të Fëmijëve, f. 38).

Frymëzoni të kuptuarin: Para se të fillojë klasa 
e Fillores, ngjitni përposhtë karrigeve disa gurë 
hapash prej letre, ku shkruhet një nga këto fjalë: 
pagëzimi, konfirmimi, lutja, mbrëmja shtëpiake e 
familjes, marrja e sakramentit, frekuentimi i ki-
shës dhe martesa në tempull. Në një cep të dho-
mës vendosni një figurë të rruzullit tokësor dhe në 
cepin tjetër një figurë të Jezu Krishtit. I kërkoni 
një fëmije të kalojë nga një figurë tek tjetra. Shpje-
goni se ka hapa që duhen hedhur nga ne për të je-
tuar sërish me Jezusin dhe me Atin Qiellor. I vini 
fëmijët që të shohin a kanë një gur hapash të ngji-
tur përposhtë karriges së tyre. Ftojini ata që kanë 
gur hapash, të dalin përpara me radhë dhe të tre-
gojnë se si i sjell ata më pranë Krishtit kryerja e 
veprimit që përmbahet në gurin e tyre. Vendosini 
gurët e hapave mbi dysheme ndërmjet dy figurave. 
Vazhdoni kështu derisa gurët e hapave të formojnë 
një kalim nga njëra anë e dhomës në tjetrën. Ftoni 
një fëmijë që të ecë duke u nisur nga figura e botës 
deri te figura e Shpëtimtarit, duke prekur vetëm 
mbi gurët e hapave. Nxitini fëmijët që të bëjnë 
përherë atë që është e drejtë, në mënyrë që të ata 
qëndrojnë në shteg për t’u kthyer që të jetojnë për-
sëri me Jezu Krishtin.

Frymëzoni zbatimin: I vini fëmijët të vizatojnë 
mbi copa letre konturin e këmbëve të tyre dhe në 
secilin kontur të shkruajnë ose të vizatojnë një hap 
që ata do të mund të hidhnin për të jetuar sërish 
me Jezu Krishtin. Ndërsa ata ngjyrosin, vini 

pianisten të luajë lehtë-lehtë këngën “I Will Follow 
God’s Plan” (CS, f. 164–165). Nxitini fëmijët që t’i 
marrin vizatimet me vete në shtëpi dhe t’ua tregoj-
në familjeve të tyre.

Java 3: Jezu Krishti do të kthehet një ditë në tokë.

Mbrë
mja 

Shtë
piak

e e
 

Fam
ilje

s

Frekuentimi 

i Kishës

Veprimtaritë Fizike 
me Kuptim

Fëmijët mësojnë duke u 
përfshirë në veprimtari me 
kuptim. Në këtë veprimtari 
fëmijët hedhin hapa të cilat 
përfaqësojnë gjëra që ata 

mund t’i bëjnë për të ardhur 
më pranë Krishtit. Mendoni 
mënyra për të përfshirë sa 

më shumë fëmijë.

Shtypni këtu për gurë hapash.
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Njohuri: Nuk nevojitet të 
jeni muzikant i kualifiku
ar apo të keni zë të bukur 
për ta bërë zbavitës dhe 
kuptimplotë këndimin te 
Fillorja.

Si Përdoret Muzika  
në Fillore
Në Fillore qëllimi i muzikës është që t’u mësohet fëmijëve ungjilli i Jezu Krishtit. Këngët e 
 Fillores bëjnë që mësimi i ungjillit të merret me më shumë kënaqësi, ftojnë Shpirtin dhe 
 krijojnë një mjedis nderues e mësimdashës.

Muzika hyrëse krijon një mjedis nderues dhe 
ndihmon që fëmijët të përgatiten për të mësuar 
ungjillin. Luani muzikë ndërkohë që fëmijët 
mbërrijnë në klasë.

Ftojini fëmijët të marrin pjesë në muzikën hyrëse, 
duke i vënë të këndojnë ndërsa të tjerët po hyjnë në 
dhomën e Fillores. Për shembull, mund të ngreni 
dorën lart dhe t’u thoni fëmijëve se, kur ju e mbani 
dorën hapur, ata duhet të këndojnë qetë dhe, kur ju 

e mbani dorën mbyllur, ata duhet ta këndojnë me-
lodinë nën zë.

Gjatë kohës së muzikës hyrëse luani një këngë që 
fëmijët e kanë për të mësuar; kjo gjë mund t’i ndih-
mojë që ta kenë melodinë më të njohur. Përcaktoni 
këngën dhe më pas këndojeni për ta nën zë melo-
dinë. Pastaj kërkojuni që ta këndojnë melodinë nën 
zë bashkë me ju.

Muzika mund t’i tërheqë fëmijët që nga çasti i parë kur mbërrijnë te klasa e Fillores.

Njohuri: Muzika mund të 
ndihmojë që fëmijët të qe
tësohen e të përgatiten për 
të dëgjuar e mësuar. Për 
shembull, ju mund t’i ngre
ni duart lart dhe t’u thoni 
fëmijëve që, kur të këndoj
në, të vështrojnë duart tua
ja. U thoni se, kur ju t’i 
ulni duart, ata duhet të 
këndojnë më qetë ose më 
ngadalë. I falënderoni për 
qëndrimin e tyre nderues.

Përdoreni muzikën për t’u mësuar parime të ungjillit

Ndihmojini fëmijët që të kuptojnë se ata nuk po 
mësojnë vetëm një këngë, por edhe një parim të 
ungjillit (shihni CS, f. iii). U bëni atyre pyetje ose 
i ndihmoni të përqendrohen te parimi që mëson 
kënga, nëpërmjet një veprimtarie të thjeshtë si, 
p.sh., të llogarisin sa herë e përmendin ata në kën-
gë një fjalë apo një shprehje (shihni udhëzimet e 

ndihmës për udhëheqësen e muzikës te muaji 
shkurt).

Fëmijët dëshmojnë ndërsa këndojnë (shihni mua-
jin janar, java 1). U kujtoni fëmijëve që ta rrinë 
plotësisht drejt e të këndojnë me zërin e tyre më të 
mirë. Lavdërojini fëmijët dhe i falënderoni kur ata 
këndojnë mirë.

Përdoreni muzikën hyrëse që të nxitni nderimin e të ftoni Shpirtin.
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Përfshijini fëmijët në zgjedhjen e këngëve për rishi-
kim. Për shembull, jepini secilit fëmijë një letër në 
formë zemre dhe u kërkoni që të shkruajnë mbi të 
emrin e tyre dhe një këngë të parapëlqyer të Fillo-
res. Vendosini zemrat në një kuti të emërtuar 

“Këngët e Zemrës” dhe i vini fëmijët të zgjedhin 
disa për t’i kënduar. U thoni fëmijëve që këngët e 
Fillores mund të jenë burim ngushëllimi, udhë-
heqjeje dhe frymëzimi dhe që ne mund t’i këndoj-
më ato pothuajse në çdo kohë e kudo.

Praktikohuni në Shtëpi
Që t’u mësoni një këngë në mënyrë të 

efektshme, duhet që ju vetë ta dini 
këngën. Praktikohuni në shtëpi, që,  
kur t’ua mësoni fëmijëve, të shikoni 

drejt tyre, jo te libri.

Si t’ua mësoni një këngë

Kur të programoni se si t’ua mësoni një këngë, bë-
jini vetes këto pyetje: Si mund ta tërheq vëmend-
jen e fëmijëve? Çfarë pyetjesh mund t’u drejtoj 
fëmijëve që t’i ndihmoj ata për ta kuptuar mesa-
zhin e këngës? Çfarë dëshmie mund t’u lë fëmijëve 
që t’i forcojë ata? (Shihni CS, f. 300.)

Gjithnjë ua këndoni fëmijëve fjalët e një këngë të 
re – jo thjesht t’ua lexoni apo t’ua recitoni. Kjo gjë 
i ndihmon fëmijët që t’i lidhin fjalët me melodinë. 
Fëmijët e mësojnë një këngë duke e dëgjuar dhe 
kënduar vazhdimisht. Atyre nuk u nevojitet ta 

lexojnë këngën për ta mësuar atë. Për shembull, 
ju mund t’i ftoni fëmijët që të jenë për ju si një je-
honë. Vendoseni gishtin te veshi dhe i vini fëmijët 
të dëgjojnë me vëmendje një shprehje ose një 
rresht kur ju këndoni. Pastaj u tregoni me një 
gjest se kur është radha e tyre për t’jua kënduar 
rreshtin juve. Këndoni dy rreshta në këtë mënyrë 
dhe pastaj i përsëritni derisa fëmijët t’i dinë ato. 
Këtë gjë përsëriteni me dy rreshtat e tjerë (dhe më 
pas me dy të tjerat etj.) derisa ata ta kenë mësuar 
të gjithë këngën.

Rishikoni këngë për të mësuar dhe për t’u zbavitur

Përdoreni muzikën për t’i tërhequr fëmijët e për të siguruar lëvizje të 
përshtatshme

Përdorimi i lëvizjes ndërsa fëmijët janë duke kën-
duar, mund t’i ndihmojë për t’i mësuar këngët më 
shpejt. Gjithashtu mund të ruajë vëmendjen e tyre. 
Sigurohuni që lëvizjet që përdorni gjatë këngëve të 
shenjta, të jenë me vend. Gjestet e thjeshta të duar-
ve, për fjalë apo shprehje, mund të jenë të përshtat-
shme pothuaj për çdo këngë (shihni udhëzimet e 
ndihmës për udhëheqësen e muzikës te muaji ja-
nar). Për shembull, kur të këndoni këngën “I Feel 
My Savior’s Love” (CS, f. 74–75), u thoni fëmijëve 
që, sa herë ta këndojnë fjalën dashuri, ata duhet t’i 
vendosin duart mbi zemër.

Te libri Children’s Songbook ka disa këngë për vep-
rimtaritë zbavitëse. Zbavituni me to, gjithashtu edhe 
fëmijët do të zbaviten. Për shembull:

•  Këndoni me fëmijët këngën “Head, Shoulders, 
Knees, and Toes” (CS, f. 275) me ritëm të zakon-
shëm dhe pastaj i nxitni të vazhdojnë së këndu-
ari bashkë me ju ndërsa e përshpejtoni këngën 
gjithnjë e më shumë.

•  Këndoni këngën “I Hope They Call Me on a 
Mission” (CS, f. 169). Ftojini fëmijët më të ve-
gjël të bëjnë sikur po kalërojnë dhe po u shpien 
Librin e Mormonit njerëzve që jetojnë larg. 
(Gjithashtu ata mund të bëjnë sikur po fluturoj-
në me aeroplan apo sikur po ngasin një tren që 
ushton.)

Njohuri: Përdorimi i mu
zikës në një mënyrë të 
efektshme do të ftojë 
Shpir tin. Kur të keni mba
ruar së kënduari një kën
gë, u kujtoni fëmijëve se, 
kur ata ndiejnë dashuri 
dhe paqe, Fryma e Shenjtë 
po ndihmon që ata të da
llojnë të vërtetën.

Njihe këngën: 
Praktikoje, Praktiko-
je, Praktikoje 

I bëni vetes pyetjen:

 1.  Si mund ta tër-
heq vëmendjen e 
fëmijëve?

 2.  Çfarë pyetjesh 
mund t’u drejtoj 
fëmijëve që t’i 
ndihmoj ata ta 
kuptojnë mesazhin 
e këngës?

 3.  Çfarë dëshmie 
mund t’u lë 
 fëmijëve që t’i 
 forcojë ata?

Programi Im për 
Mësimin e Këngës
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E Di, Shpëtimtari Më Do
Teksti dhe muzika nga

Tami Jeppson Creamer dhe Derena Bell

Copyright © 2002 nga Tami Jeppson dhe Derena Bell. Rezervojnë të gjitha të drejtat. 
Kjo këngë mund të kopjohet për t’u përdorur me raste në kishë ose në shtëpi, jo për tregti. 

Të përfshihet ky shënim në çdo kopje që bëhet.

Me nderim  = 120–132C

! Y 34 : B C B C C C C B B C C C C C C COB B
1. Shum’ koh’ më pa - rë në një

2. Ta - ni un’ jam në një

# Y 34 : Cmp B C B C C C OB OB OB OB OB

! Y C C C OB C C C CC C C C B CC BB OB
vend të bu - kur, Fë - mij’t rreth Je - zu - sit mble - dhur,
vend të bu - kur, M’si - met e Je - zu - sit po m’soj.

# Y
BB C B C BB C OB OB BB C B

B C

! Y C C C C C C C C C OB OB C C C C C COB OB B OB OB
Ndien da - shu - rin’ dhe pan’ lo - tët e Tij, Kur i be - koi dhe i
Pri - ndër, më - su - es drej - to - jnë çdo dit’, U - dhën ti - me e ndri

# Y C B C B mf
B CW B C B C OB OB

! Y OB B
C C C C C C C C C C OB OBOB B

m’soi. Da - shu - rin’ që ndje - u për a - ta fë - mij’,
çojn’. — N’kra - hët e Shpë - tu - es - it qën - droj,

# Y OB CC B
C

B
C

B B CB C B C

! Y C C C BB C C C C OB OB C C C C C COB OB
Dhe për mu - a e ndien. Un’ s’e kam pre - kur as
Ndiej da - shu - rin’ e Tij. Në jet’ për - dit’ u - dhën

# Y OB OB BB C BB C B C C B C B

Copyright @ 2002 by Tami Jeppson Creamer and Derena Bell. All rights reserved. 
This song may be copied for incidental, noncommercial home and church use. This notice must be included on each copy made.

E Di, Shpëtimtari Më Do
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! Y C C C B C C C C C C C OB C C C
B OB OB

nde - nja pran’ Tij, Por di që je - ton vër - tet.
e Tij do ndjek, — Drejt shtë - pis’ tek A - ti im.

# Y BB CW B C OB OB OB CC C
CC OB OB

! Y OB OB BB C OB OB CC CC CC B COB

Je - ton, e di! Plot -be

# Y C B C B
C B OB C C C

! Y B C BB CC OB OBY
OB OB B COB OB

sim pas Tij do shkoj. Zem - rën ia

# Y C C C
C C C C C C

C BC C C

! Y
1.

:B C BB C CC C C C C C B S S C C
B

fal A - tij. E di, Shpë - tim - ta - ri më do.

# Y :C C CW OB CC C
CC
mp OB OBB

B C OB
OB

! Y
2.S C CC C C C C C CC OB OB

OB? OBOB B

E di, Shpë - tim - ta - ri më do.

# Y
OB OB OB C C C OB

¯

p
OBOB

OB



© 2008, 2014 nga Intellectual Reserve, Inc. Rezervon të gjitha të drejtat. Shtypur në Gjermani. Miratuar për anglisht: 5/14 Miratuar për përkthim: 5/14.

Meritat për lëndën figurative: Kapaku i sipërm: Dashuri e Përkryer, nga Del Parson, © Del Parson. Faqe 3: Gjon Pagëzori Pagëzon Jezusin, nga Harry Anderson, 
© IRI; Krishti me Fëmijët në Librin e Mormonit, nga Del Parson, © 1995 Del Parson; Vegimi i Parë, nga Gary Kapp, © Gary Kapp – të mos kopjohen. Faqe 9: 
Dëshirat e Zemrës Sime, nga Walter Rane, me mirësinë e Muzeut të Historisë së Kishës. Faqe 14: Jezusi Shëron të Verbrin, nga Carl Heinrich Bloch, përdoret 
me leje të Muzeut Historik Kombëtar në Frederiksborg, në Hilerod të Danimarkës. Faqe 15: Gjon Pagëzori Pagëzon Jezusin, nga Harry Anderson, © IRI; Shkoni, 
Pra, nga Harry Anderson, © IRI. Faqe 17: Jezusi Bekon të Bijën e Jairit, nga Greg K. Olsen, © 1990. Kapaku i poshtëm: Nën Krahun e Tij, nga Jay Bryant Ward, 
© 2004 Jay Bryant Ward.

Botuar nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Përkthim i 2015 Outline for Sharing Time and the Children’s Sacrament Meeting Presentation. Albanian.  13483 101


	Udhëzime për Kohën e Përbashkët dhe Programin e Fëmijëve në Mbledhjen e Sakramentit
	Udhëzime për Kohën e Përbashkët
	Udhëzime për Programin në Mbledhjen e Sakramentit
	Burime të Përdorura në Këtë Broshurë
	Programi mësimor për vitin 2015

	Janar
	Java 1: Perëndia është Ati i shpirtit tim.
	Java 2: Jezu Krishti është Biri i Perëndisë.
	Javët 3 dhe 4: Ati Qiellor dhe Jezu Krishti më duan.
	Ndihmë për udhëheqësen e muzikës.

	Shkurt
	Java 1: Jezu Krishti Është Shpëtimtari dhe Shëlbuesi Im
	Javët 2 dhe 3: Nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit i gjithë njerëzimi mund të shpëtohet.
	Java 4: Jezu Krishti u ringjall, edhe unë do të ringjallem.
	Ndihmë për udhëheqësen e muzikës

	Mars
	Java 1: Profetët thirren nga Perëndia.
	Java 2: Profetët dëshmojnë për Jezu Krishtin.
	Java 3: Siguria gjendet në ndjekjen e profetit.
	Java 4: Perëndia flet nëpërmjet profetëve.

	Prill
	Java 1: Ati Qiellor dhe Jezu Krishti iu shfaqën Jozef Smithit.
	Java 2: Jozef Smithi përktheu Librin e Mormonit me anë të fuqisë së Perëndisë.
	Javët 3 dhe 4: Jezu Krishti rivendosi ungjillin nëpërmjet Jozef Smithit.
	Ndihmë për udhëheqësen e muzikës

	Maj
	Java 1: Besimi që kam te Jezu Krishti, forcohet kur bindem.
	Java 2: Unë kam mundësi të pendohem.
	Java 3: Kur pagëzohem, unë bëj një besëlidhje me Perëndinë.
	Java 4: Kur konfirmohem, unë marr dhuratën e Frymës së Shenjtë.

	Qershor
	Java 1: Fryma e Shenjtë është anëtari i tretë i Kreut-Perëndi.
	Java 2: Fryma e Shenjtë flet me një zë të lehtë e të qetë.
	Java 3: Fryma e Shenjtë mund të na udhëheqë dhe të na mbrojë.
	Java 4: Nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë mund të dimë të vërtetën e të gjitha gjërave.

	Korrik
	Java 1: Jezu Krishti iu bind përherë Atit Qiellor.
	Java 2: Jezu Krishti e përshkoi vendin duke bërë mirë.
	Javët 3 dhe 4: Shembulli i Jezu Krishtit më mëson si të jetoj.
	Ndihmë për udhëheqësen e muzikës

	Gusht
	Java 1: Jezu Krishti është Perëndi mrekullish
	Java 2: Jezu Krishti mund të shërojë të sëmurët.
	Java 3: Jezu Krishti ka fuqi mbi vdekjen.
	Java 4: Mrekullitë u vijnë atyre që kanë besim.

	Shtator
	Javët 1 dhe 2: Dashurinë për Jezu Krishtin e tregoj kur zbatoj urdhërimet.
	Java 3: Dashuria ime për Jezu Krishtin rritet kur lutem.
	Java 4: Dashuria ime për Jezu Krishtin rritet kur studioj shkrimet e shenjta.

	Tetor
	Java 1: Ndjekja e profetit do të na ndihmojë të vijmë te Krishti.
	Java 2: Përhapja e ungjillit ndihmon që të tjerët të vijnë te Krishti.
	Java 3: Ne vijmë te Krishti nëpërmjet pendimit, kur bëjmë gabim.
	Java 4: Puna në tempull më ndihmon mua dhe familjen time që të vijmë te Krishti.

	Nëntor
	Javët 1 dhe 2: Jezu Krishti na mësoi se si t’u shërbejmë të tjerëve.
	Java 3: Kur i shërbej familjes sime, unë i shërbej Perëndisë.
	Java 4: Kur i shërbej të afërmit tim, unë i shërbej Perëndisë.

	Dhjetor
	Java 1: Jezu Krishti erdhi në tokë sikurse ishte premtuar nga profetët.
	Java 2: Jezu Krishti është Shpëtimtari i botës.
	Java 3: Jezu Krishti do të kthehet një ditë në tokë.
	Java 4: Unë mund të jetoj sërish me Jezu Krishtin.

	Si Përdoret Muzika në Fillore
	Përdoreni muzikën hyrëse që të nxitni nderimin e të ftoni Shpirtin.
	Përdoreni muzikën për t’u mësuar parime të ungjillit
	Si t’ua mësoni një këngë
	Rishikoni këngë për të mësuar dhe për t’u zbavitur
	Përdoreni muzikën për t’i tërhequr fëmijët e për të siguruar lëvizje të përshtatshme

	E Di, Shpëtimtari Më Do




Pagëzimi







Frekuentimi  
i Kishës







Konfirmimi







Mbrëmja 
Shtëpiake 
Familjare







Lutja







Marrja e 
Sakramentit







Martesa  në Tempull








Zbule
sa


O
rdinancat


Jezu Krishti







Shkrimet  
e Shenjta


Priftëria







Fryma e Shenjtë


Apostujt


Profetët








që 


tregojnë 


Mrekullitë 







ka 


Krishti 


Jezu 







tokën


mbi 


fuqi 








vullneti 


bëftë 


Mos u 







yti


por 


im, 








Jezusi tha.


“Eja, më ndiq”,







le t’ecim, pra,


Në gjurm’t e Tij







Me t’lindurin Bir


që Ati do,







Ne veç ashtu


mund t’jemi një.








Kërkoni falje


Ndieni keqardhje







Mos e përsërisni 
gabimin


Ndreqni gabimin

















besëlidhje bindem


vend i 
shenjtë


vulosur








te 


ejani 


Po, 







përsosuni 


dhe 


Krishti 







të


në 








R
R


O
TU


LLA E SHËRBIM
IT


S
H


ËRBIMI ME NJË BUZËQESH
JE


K
la


sa
 5


Klasa 6
K


lasa 2
Klasa 1


Klasa 4 Klasa
 3








nga 


thirren 


Profetët 







Perëndia





	Btn: 
	Print: 
	Play: 



