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Qëllimi Ky manual është shkruar që të ndihmojë për t’u mësuar fëmijëve se duke ndjekur
shembullin e Jezu Krishtit, ata mund të zgjedhin të drejtën, të pagëzohen dhe të
bëhen anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.

Mesazh për
Mësuesit e
Fillores Ati ynë në Qiell ju ka dhënë një thirrje të shenjtë për t’u mësuar fëmijëve ungjillin e

Jezu Krishtit dhe për t’i ndihmuar ata të mësojnë që të jetojnë në përputhje me të.
Teksa u shërbeni fëmijëve dhe e ftoni secilin të “[vijë] tek Krishti”, ju do të bekoni
jetën e tyre. Ju mund t’i ndihmoni ata të fillojnë të kuptojnë bekimet e Atit Qiellor dhe
të marrin dëshmi për ungjillin e tij. Ju, gjithashtu, do të rriteni personalisht dhe do të
mësoni prej fëmijëve. Shërbimi juaj në Fillore mund t’ju sjellë gëzim të madh. Duke u
shërbyer fëmijëve të Fillores, ju gjithashtu i shërbeni Atit Qiellor (shihni Mosia 2:17).

Kur jetoni sipas parimeve të ungjillit, studioni shkrimet e shenjta, ndiqni këshillën e
udhëheqësve të priftërisë dhe i afroheni Atit Qiellor me anë të lutjes, ju do të merrni
frymëzim nga Fryma e Shenjtë lidhur me fëmijët që u jepni mësim. Ndani shpesh
dëshminë tuaj me fëmijët dhe lejoni Frymën e Shenjtë të veprojë nëpërmjet jush në
këtë thirrje të rëndësishme. Ndërsa veproni kështu, Shpirti do t’ju drejtojë në
mënyrë që ajo që bëni në Fillore do të jetë e pranueshme për Atin tonë Qiellor.

Të Dhëna 
për Klasën ZTD përfaqëson Zgjidh të Drejtën. Mburoja ZTD, që ndodhet në fillim të këtij

manuali, dhe unaza ZTD (31362) përdoren në disa mësime. Përveç kësaj, mësimi
1 përmban udhëzime për bërjen e një skice ZTD, e cila do të përdoret në disa
mësime gjithashtu. Unaza ZTD shërben për ta kujtuar vetë zotëruesin që të zgje-
dhë të drejtën. Në qoftë se gjenden unaza ZTD në zonën tuaj, këshillohuni me
peshkopin ose presidentin e degës rreth mundësisë së fondeve të lagjes ose
degës për të blerë një unazë për secilin fëmijë.

Periudha e 
Orës Mësimore

Lutje Hapeni dhe mbylleni secilën periudhë mësimore me lutje. Jepini çdo fëmije
mundësi të rregullta për të bërë lutjen. Bëjeni lutjen një pjesë domethënëse të orës
së mësimit duke dhënë udhëzime e sugjerime për lutjet dhe duke u kërkuar fëmi-
jëve të përfshijnë ide të caktuara në lutje. Përqendrojini sugjerimet tuaja tek nevo-
jat e klasës dhe mesazhi i mësimit.

Zhvillimi i
mësimeve

Përgatiteni secilin mësim me kujdes e lutje, kështu që fëmijët do ta kuptojnë e do
të kënaqen me të; dhe që ju të keni udhëheqjen e Shpirtit.

Jepini mësimet sipas radhës, përveç mësimeve 45 dhe 46 (Pashkë dhe Krishtlindje).
Nëse ndonjë prej fëmijëve në klasën tuaj do të pagëzohet gjatë vitit, ju mund të doni
të jepni mësimet 12 dhe 13, të cilat janë mbi pagëzimin dhe konfirmimin, përpara se
fëmija i parë në klasën tuaj të pagëzohet.

Ndihma për Mësuesin



Zgjidhni nga materialet e mësimit, ato që janë të përshtatshme për klasën tuaj.
Veprimtaritë për pasurimin e mësimit, të përfshira në fund të çdo mësimi, janë dhënë
që të përdoren gjatë mësimit kur ta shihni të përshtatshme. Jo të gjitha materialet e
mësimit apo veprimtaritë për pasurimin e mësimit do të jenë të përshtatshme për
fëmijët në klasën apo zonën tuaj. Disa veprimtari mund të jenë tepër të vështira për
katërvjeçarët; të tjera mund të jenë tepër të thjeshta për shtatëvjeçarët.

Përzgjidhni aktivitete ndaj të cilave klasa juaj do të reagojë mirë. Në qoftë se keni
fëmijë më të vegjël në klasën tuaj, ju shpesh mund të doni të përdorni këngë dhe
lojëra me gishta gjatë mësimit që të ndihmoni në mbajtjen e vëmendjes së tyre. Ju
mund ta përsërisni disa herë një këngë ose lojë me gishta nëse fëmijëve u pëlqen.
Në vend të shiritave të shkruar, ju mund t’ua ilustroni fëmijëve më të vegjël kon-
ceptin që po u mësoni, duke përdorur piktura që keni vizatuar ose prerë nga revistat.

Mos ua lexoni mësimin fëmijëve. Ata do të reagojnë më mirë nëse ua paraqisni
me vetë fjalët tuaja. Jepni shpesh një dëshmi të shkurtër vetjake, kështu që anë-
tarët e klasës, sipas të gjitha gjasave, do ta dëgjojnë dhe do t’i përgjigjen mesa-
zhit të ungjillit sipas Shpirtit.

Manuali Teaching – No Greater Call (36123) mund t’ju ndihmojë në zhvillimin e
mësimeve.

Muzika në Klasë Muzika mund të sjellë Shpirtin e Zotit në klasë. Të kënduarit si klasë mund t’i bëjë
mësimet tuaja më interesante dhe mund t’i ndihmojë fëmijët t’i mbajnë mend më
mirë konceptet e mësimit.

Fjalët e këngëve, që janë përdorur më se një herë në këtë manual, janë shtypur në
fund të manualit. Fjalët e këngëve, të përdorura vetëm një herë në manual, janë
përfshirë brenda mësimeve. Muzika për këto këngë mund të gjendet te Children’s
Songbook (34831).

Ju nuk duhet të jeni një muzikant i aftë për ta bërë këndimin në klasë, një përvojë
shpërblyese. Fëmijët nuk do të dinë nëse këndoni mirë apo jo, ata do të dinë
vetëm që ju pëlqen të këndoni. Mësojini dhe praktikojini këngët në shtëpi si pjesë
e përgatitjes suaj të mësimit. Nëse ju duhet ndihmë e veçantë, kërkojini ndihmë
udhëheqësit të muzikës për Filloren ose pianistit.

Ju mund të dëshironi të përdorni veprime të përshtatshme me këngët, veçanë-
risht nëse keni fëmijë më të vegjël në klasën tuaj. Ju gjithashtu mund t’i thoni fja-
lët më mirë sesa t’i këndoni ato.

Nenet e Besimit Nenet e Besimit janë pjesë e rëndësishme e programit mësimor të Fillores. Kur
një nen i besimit përdoret në mësim, nxitini fëmijët të mësojnë përmendsh sa më
shumë të kenë mundësi nga neni i besimit.

Shkrimet e shenjta Çdo javë, merrni me vete shkrimet tuaja të shenjta në klasë dhe lini që fëmijët t’ju
shohin duke lexuar dhe duke u mësuar prej tyre. Në qoftë se fëmijët kanë kopjet
e tyre vetjake të shkrimeve të shenjta, nxitini t’i marrin me vete në klasë çdo javë.
Ndihmojini fëmijët më të mëdhenj të gjejnë e të lexojnë fragmentet nga shkrimet
të përdorura në mësim. Herë pas here jepni dëshminë tuaj mbi vlerën e shkri-
meve të shenjta.

Mjete ndihmëse 
në mësimdhënie

Figura. Shumica e figurave të përdorura në mësime kanë numra dhe janë përfshirë
në një paketë që vjen me manualin. Këto figura duhet të qëndrojnë me manualin.
Figurat, që nevojiten për çdo mësim, janë përfshirë në pjesën “Përgatitja” të mësimit.
Gjithashtu, përfshirë në pjesën “Përgatitja” është një numër i Paketës së Figurave
Artistike të Ungjillit për figurat e përfshira në atë kuti dhe një numër artikulli biblioteke
i shtëpisë së mbledhjeve, për figurat që mund të gjenden me përmasa më të mëdha
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në bibliotekën e shtëpisë suaj të mbledhjeve (disa figura në bibliotekë mund të jenë
fotografi të ndryshme për të njëjtën temë).

Figurat e prera si mjete ndihmëse pamore. Figurat e prera, që përdoren brenda
mësimeve, përfshihen me manualin dhe duhet të mbahen me manualin. Pritini dhe
përdorini figurat në mësimet e duhura. Juve do t’ju duhet të bëni mjete të tjera të
thjeshta ndihmëse mësimdhënieje që propozohen brenda mësimeve, të tilla si shi-
rita të shkruar, skica dhe fletushka për shpërndarje. Ruajini këto mjete ndihmëse
për t’i përdorur më vonë në mësime të tjera dhe në vitet e ardhshme.

Muzika. Shihni “Muzika në Klasë”, f. viii.

Ushqimi. Sa herë që një mësim propozon përdorimin e ushqimit, ju lutemi flisni më
parë me prindërit e fëmijëve, për t’u siguruar që asnjë prej fëmijëve nuk ka alergji
ose reaksione të tjera negative fizike ndaj ushqimit. Ju lutemi mos sillni ushqime të
dielën e agjërimit.

Prezantimet
e Kohës së
Përbashkët Herë pas here, klasës tuaj do t’i kërkohet të japë një prezantim të thjeshtë të

ungjillit gjatë kohës së përbashkët të Fillores. Këto prezantime duhet të përshta-
ten nga mësimet. Kërkoni për ide të përshtatshme për kohën e përbashkët teksa
përgatisni dhe jepni mësimet. Ju, gjithashtu, mund të zgjidhni që të ndani një
parim prej prezantimit të këtij viti të fëmijëve në mbledhjen e sakramentit.

T’i vësh fëmijët të japin mësim një parim të ungjillit nën drejtimin tuaj, gjatë kohës
së përbashkët, është një mënyrë efektive për t’i ndihmuar që ta mësojnë dhe ta
ndajnë atë parim.

Sigurohuni që prezantimi i kohës së përbashkët është i thjeshtë dhe nuk kërkon
shumë prova. Ju mund të përdorni pjesë të orës së mësimit për të përgatitur pre-
zantimin. Sugjerimet e mëposhtme mund të përdoren për prezantime të thjeshta
dhe të frytshme të klasës:

1. Ndihmojini fëmijët të luajnë me role një histori ose situatë nga një mësim.

2. U thoni fëmijëve që të tregojnë një histori nga një mësim duke përdorur fotografi,
shirita të shkruar ose figura të prera.

3. U thoni fëmijëve që të shpjegojnë ndjenjat e veta rreth pagëzimit të tyre që
po afron. Në qoftë se ndonjë fëmijë e ka arritur moshën tetë vjeç dhe është
pagëzuar, kërkojini që të tregojë ndjenjat e tij rreth pagëzimit.

4. Ndihmojini fëmijët të thonë përmendsh dhe të shpjegojnë një nen të besimit.

Përçimi te Familjet
e Fëmijëve Nxitini fëmijët të ndajnë atë që mësojnë në Fillore me familjet e tyre. Herë pas

here, ftojini prindërit të vijnë dhe të marrin pjesë në klasën tuaj për të pasuruar
mësimet. Mirëpritini mendimet e prindërve që do të ndihmojnë për ta bërë Filloren
më kuptimplote për fëmijët e tyre.

Përgatitja për
Pagëzim Nëse keni fëmijë shtatëvjeçarë në klasën tuaj, ka mundësi që disa prej tyre do të

pagëzohen gjatë vitit. Si mësues i Fillores, ju mund t’i mbështesni familjet e fëmi-
jëve dhe të ndihmoni anëtarët e klasës të përgatiten për pagëzim. Merrni parasysh
sugjerimet në vijim për t’ju ndihmuar në realizimin e kësaj:
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1. Në qoftë se është e mundur, jepni mësimet mbi pagëzimin dhe konfirmimin
(mësimet 12 dhe 13) përpara se të pagëzohet fëmija i parë në klasën tuaj.

2. Të dielën përpara pagëzimit të secilit fëmijë, harxhoni disa minuta nga ora
mësimore për të diskutuar rëndësinë e kësaj ordinance.

3. Në qoftë se është e mundur, merrni pjesë në pagëzimin e secilit fëmijë me një
anëtar të presidencës së Fillores dhe me çdo anëtar të klasës që mund të
marrë pjesë.

4. Ndihmojini fëmijët që për kohën e përbashkët, të përgatisin prezantime të klasës
lidhur me pagëzimin.

Mirëkuptimi ndaj
Fëmijëve Thirrja juaj për t’u mësuar fëmijëve ungjillin e Jezu Krishtit është një mirëbesim i

shenjtë që ju është dhënë nëpërmjet peshkopatës ose presidencës të degës tuaj.
Këta udhëheqës të priftërisë ju kanë thirrur me anë të frymëzimit nga Ati Qiellor. Ju
mund të ndikoni së tepërmi tek fëmijët në klasën tuaj që të ndjekin Shpëtimtarin
gjatë gjithë jetës së tyre.

Tregoni gjithmonë një qëndrim pozitiv dhe dashuri për fëmijët në klasë. Njihuni
me talentet, interesat dhe aftësitë e secilit fëmijë. Përshtatini veprimtaritë mësi-
more, që kërkojnë lexim e shkrim, me aftësitë e fëmijëve.

Ndihmojini të gjithë fëmijët të kenë një ndjenjë vetëvlerësimi në rritje, duke i
dëgjuar ata dhe duke i kushtuar, veç e veç, secilit prej tyre sa më shumë vëmen-
dje të jetë e mundur.

Këto mësime janë shkruar për klasa ose të së njëjtës grup-moshë ose me grup-
mosha të ndryshme fëmijësh nga katër deri në shtatë vjeç. Megjithatë, mund t’ju
duhet t’i përshtasni mësimet sipas moshave të fëmijëve në klasën tuaj të veçantë.
Pavarësisht se si është e organizuar klasa juaj, të kuptuarit e karakteristikave të
përgjithshme të moshës së fëmijëve, do t’ju ndihmojë që t’i mësoni në mënyrë më
frytdhënëse. Kjo mund t’ju ndihmojë të dini arsyen e sjelljes së fëmijëve në atë
mënyrë që sillen; dhe se si t’u jepni mësim në ato mënyra që ata të mund të
mësojnë më mirë. Të kuptuarit e fëmijëve gjithashtu do t’ju ndihmojë që të ruani
një ndjenjë pozitive në klasë. Shqyrtoni karakteristikat në vijim kur përgatisni mësi-
met tuaja. Megjithatë, mbani mend se çdo fëmijë zhvillohet sipas vetë ritmit të tij
ose të saj. Këto janë vetëm udhëzime të përgjithshme.

Katërvjeçarët Mosha katër vjeç është mosha e zbulimit. Pse dhe si janë dy nga fjalët e përdo-
rura më shpesh prej katërvjeçarëve. Fëmijët katërvjeçarë janë plot gjallëri. Në
vijim janë karakteristikat e përgjithshme të katërvjeçarëve:

1. Ata mund të vrapojnë, kërcejnë e kacavirren më me lehtësi dhe siguri sesa
trevjeçarët. Ata mund të hedhin ose shqelmojnë një top dhe mund të
ndërtojnë një shtëpi me blloqe.

2. Atyre u pëlqen të thonë gjëra të tilla si: “Unë e kam bërë këtë më parë; tani
mund të bëj diçka ndryshe”.

3. Atyre u pëlqen të luajnë me fëmijë të tjerë, por nuk janë gati nga ana
shoqërore për një grup të madh.

4. Ata luajnë kryesisht vetëm, megjithëse dëshirojnë dhe kanë nevojë për fëmijë
të tjerë me të cilët të luajnë. Ata mund të luajnë ose kërcejnë në prani të
muzikës me një grup, por nuk i kushtojnë shumë vëmendje mënyrës si po
luajnë apo po kërcejnë fëmijët e tjerë.
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5. Përveç se bëjnë shumë pyetje, ata janë të aftë të bëjnë një bisedë me një
fëmijë tjetër ose me një të rritur.

6. Meqë përvojat e tyre kanë qenë kryesisht në shtëpi, ata flasin kryesisht rreth
shtëpisë dhe familjes. Fëmijëve të kësaj moshe u pëlqen që t’i tregojnë
mësueses rreth familjeve të tyre. Ata shpesh do të tregonin më me dëshirë
historitë e tyre vetjake me tepër se sa të dëgjonin historitë e fëmijëve të tjerë.
Ata i pëlqejnë mësimet dhe aktivitetet që përqendrohen mbi familjen.

7. Ata jetojnë tërësisht brenda asaj që ndodh në vendin dhe çastin e dhënë. E
djeshmja dhe e nesërmja kanë pak kuptim. Megjithatë, ata me të vërtetë shfaqin
shumë emocion për ngjarjet e ardhshme dhe, ngaqë ende nuk mund ta rrokin
kuptimin e kohës, ata mund të pyesin për ndonjë ngjarje të ardhme: “A do të
ndodhë nesër?”

8. Atyre u pëlqen të dëgjojnë përralla dhe vjersha rimuese të klasës së çerdhes.
Ata dëshirojnë t’i dëgjojnë historitë e preferuara vazhdimisht, pa ndryshimin më
të vogël. Pasi e dëgjojnë historinë, atyre u pëlqen të interpretojnë personazhet.

9. Me pak ndihmë, ata mund të mësojnë të luten.

Pesëvjeçarët Fëmijët pesëvjeçarë kanë prirje të jenë më të sigurt në vetvete dhe përgjithësisht
janë të përgjegjshëm. Përgjithësisht, ata kanë mësuar të bëjnë atë që pritet prej
tyre në shtëpi. Ata luajnë mirë me fëmijët e tjerë, por gjithashtu mund të zbaviten
vetëm në shumë mënyra, si për shembull duke ecur me hedhje ose duke vizatuar
figura. Në vijim janë modele sjelljeje tipike për pesëvjeçarët:

1. Bashkërendimi i muskujve të tyre të mëdhenj vazhdon të përmirësohet. Tani,
ata mund të ecin duke u hedhur, të bëjnë kollotumba dhe të kërcejnë me një
këmbë. Ata mund të tërheqin një sajë ose karro disi me lehtësi.

2. Bashkërendimi i muskujve të tyre të vegjël, tashmë, u lejon të ngjisin, të presin
figura dhe të ngjyrosin figura të vizatuara, edhe pse mund të mos u përmbahen
vijave. Shumë prej tyre mund të lidhin edhe këpucët e veta.

3. Ata janë më të besueshëm dhe më të pavarur sesa katërvjeçarët. Atyre shpesh
u pëlqen të ndihmojnë nëpër shtëpi dhe janë të lumtur kur mund të punojnë së
bashku me prindërit e tyre.

4. Ata e kanë seriozisht kur pyesin: “Për çfarë duhet kjo?” ose “Si punon kjo?”
Ata dëshirojnë dhe duhet të marrin përgjigje me kuptim e të ndershme, me një
gjuhë e detaje që mund t’i kuptojnë.

5. Ata i duan mësuesit e tyre dhe mendojnë se është privilegj të ulesh pranë tyre.
Ata gëzohen kur mësuesit u kërkojnë që të ndihmojnë me mësimin, duke mbajtur
një figurë ose duke bërë diçka tjetër për të ndihmuar.

6. Atyre u pëlqejnë projektet dhe interpretimet në grupe të vogla lidhur me
shtëpinë e familjen.

7. Atyre u pëlqen që të dëgjojnë e të tregojnë përralla; dhe kërkojnë të njëjtën
përrallë vazhdimisht. Përsëritja është mënyra e tyre kryesore për të mësuar.
Shpesh, ata mund të tregojnë një përrallë pothuajse fjalë për fjalë ndërsa
shfletojnë faqet e një libri.

8. Zakonisht, ata janë miqësorë, të këndshëm, të dashur dhe të gjindshëm, por
kur nuk arrijnë atë që duan, mund të jenë shumë grindavecë.

9. Atyre u pëlqen të marrin privilegje të reja, që të tregojnë se janë më të
mëdhenj në shtat e moshë.
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10. Me një interval përqendrimi nga dhjetë në dymbëdhjetë minuta, ata kalojnë
shpejt nga një aktivitet tek tjetri. Ata fillojnë të mendojnë se janë tepër të rritur për
lojëra me gishta dhe dëshirojnë aktivitete për më të rritur ose ushtrime në vend.

11. Shpesh, ata do kërkojnë të luajnë me diçka me të cilën tanimë po luan një
fëmijë tjetër. Përpiquni t’i trajtoni me kujdes çështje të tilla, mësojuni fëmijëve
të luajnë me radhë.

12. Ata parapëlqejnë grupet e vogla kundrejt grupeve të mëdha. Ata do të donin
më tepër që të luanin me një shok të ngushtë se sa të rrinin me një grup me
dhjetë vetë.

13. Ata akoma nuk kanë mësuar të bëjnë dallimin midis imagjinatës dhe realitetit.
Prandaj, një fëmijë mund të thotë se ora e tij është prej floriri, se babai i tij është
më i madh se çdo baba tjetër, ose se peshku që kapi ishte jashtëzakonisht i
gjatë. Kjo është një fazë normale në jetën e fëmijës; fëmijëve u duhet kohë që
të mësojnë të bëjnë dallimin midis asaj që është e vërtetë dhe jo e vërtetë. Kjo
fazë kalon ndërsa fëmijët rriten.

14. Ata janë nxënës të etur për të mësuar. Meqenëse Ati Qiellor është tepër i vërtetë
për ta, ata janë shumë të interesuar për Të dhe bëjnë shumë pyetje rreth Tij. Atyre
u pëlqen të luten dhe mund të jenë në gjendje të luten pa ndihmë.

Gjashtëvjeçarët Fëmijët gjashtëvjeçarë kanë fituar kontroll të mirë mbi trupin e tyre dhe kanë vërtet
shumë energji për të përdorur në mësimin e aftësive të reja dhe në përsosjen e
atyre që kanë fituar tashmë. Për shembull, ata mund të mësojnë të hidhen me litar,
të godasin topin mbi një sipërfaqe, të fishkëllejnë, të bëjnë rrotullime në ajër dhe të
ngasin biçikletën. Fëmijët gjashtëvjeçarë mund të kenë ende pak vështirësi në
përdorimin e muskujve të tyre të vegjël, por ata mund të mësojnë të shkruajnë me
germa shtypi shkronjat e alfabetit, vetë emrat e tyre dhe pak fjalë të tjera. Në vijim
janë karakteristika të tjera të përgjithshme të gjashtëvjeçarëve:

1. Intervali i tyre i përqendrimit është në rritje. Megjithëse mund të bëhen shumë
nervozë, ata edhe mund të përqendrohen në një aktivitet për pesëmbëdhjetë
ose njëzet minuta, në varësi të interesimit që kanë.

2. Atyre u pëlqejnë lëvizjet e tërë trupit, si për shembull kacavarjen në pemë,
lojën në këndin e lojërave ose vrapimin në gara.

3. Atyre u pëlqejnë lojërat dhe garat miqësore.

4. Opinioni i mësuesit është tepër i rëndësishëm për ta. Ata dëshirojnë të ulen
pranë mësuesit dhe të ndihmojnë në lidhje me mësimin, duke mbajtur figura
ose duke i çuar materialet përsëri në bibliotekë.

5. Atyre ende u pëlqen që të dëgjojnë histori, t’i interpretojnë ato dhe të shtiren.
Shumë prej tyre pëlqejnë që të vishen me rroba të rriturish.

6. Ata janë shumë bujarë, të dashur dhe të shoqërueshëm derisa arrijnë atë që
duan, se përndryshe mund të jenë shumë grindavecë.

7. Ata mund të kenë përsosur kërcimin me litar, ecjen me galop dhe kërcimin
pupthi. Atyre u pëlqen t’i përdorin këto aftësi në lojëra.

8. Ata janë shumë të shqetësuar për atë që është sjellje e mirë dhe e keqe.

9. Besimi i tyre në Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin është në rritje. Shumica e
fëmijëve gjashtëvjeçarë mund të luten vetëm, në qoftë se kanë pasur, më
parë, përvojë në shtëpi ose në orë të tjera mësimore.
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Shtatëvjeçarët Në moshën shtatë vjeç, fëmijët janë akoma të lidhur me prindërit e tyre dhe e vle-
rësojnë ende dashurinë, vëmendjen e pëlqimin e tyre, por ata fillojnë të lidhen më
shumë me njerëz dhe situata jashtë shtëpisë. Ata kanë shije vetjake dhe dëshi-
rojnë që të lejohen të marrin vetë disa prej vendimeve të tyre. Ata janë të lëviz-
shëm, të zellshëm dhe jashtëzakonisht të interesuar për jetën rreth tyre. Ata
shqyrtojnë shumë veprimtari; dhe u pëlqen të përsërisin ato që u japin kënaqësi.
Në vijim janë karakteristika të tjera të përgjithshme të shtatëvjeçarëve:

1. I kontrollojnë mirë muskujt e tyre të mëdhenj; dhe ata bëhen më të hijshëm,
më të shpejtë dhe më të shkathët.

2. Kontrolli i muskujve të tyre të vegjël është në zhvillim. Ata janë në gjendje që të
shkruajnë më me lehtësi e saktësi me germa shtypi.

3. Shumë prej tyre pëlqejnë lojërat fizikisht aktive dhe që të luajnë vazhdimisht të
njëjtat lojëra.

4. Ata shpesh nuk rrinë dot në një vend dhe janë nervozë. Ata janë plot me
energji, por lodhen me lehtësi. Intervalet e pushimit janë të rëndësishme.

5. Atyre u pëlqen të mbledhin gjëra dhe të flasin për to. Atyre gjithashtu u pëlqen
që të flasin rreth gjërave që kanë bërë vetëm ose në grupe.

6. Intervalet e tyre të përqendrimit janë në rritje; fëmijët e kësaj moshe mund të
përfundojnë një projekt nëse është brenda interesit të tyre, megjithëse u
kërkon nga njëzet deri në njëzetepesë minuta. Ata ende kanë nevojë të kenë
një ndryshim të veprimtarisë në shumicën e mësimeve.

7. Ata fillojnë të ndërveprojnë më pak me anëtarët e gjinisë tjetër.

8. Ata fillojnë të bëhen më pak autoritarë dhe më pak të vendosur për të arritur
atë që duan.

9. Ata fillojnë të bëhen më të pavarur dhe më të arsyeshëm në të menduarit e tyre.

10. Ata janë më të vetëdijshëm për të drejtën e të gabuarën; dhe janë shumë
kritikues ndaj atyre që nuk bëjnë atë, që ata mendojnë se është e drejtë.

11. Ata mezi presin pagëzimin.

12. Ata mund të luten vetëm dhe shpesh presin përgjigje të menjëhershme ndaj
lutjeve të tyre.

13. Ata mund të krenohen me faktin se mund të agjërojnë të paktën një vakt të
dielën e agjërimit dhe se paguajnë të dhjetën.

Udhëzime të
Veçanta për
Përfshirjen e
Fëmijëve me
Paaftësi Shpëtimtari dha shembullin për ne, duke ndier dhe treguar dhembshuri për ata

me paaftësi. Kur vizitoi nefitët pas ringjalljes së vet, ai tha:

“A ka mes jush ndonjë që është i sëmurë? Silleni këtu. A ka ndonjë që është i
çalë ose i verbër, ose i gjymtë, ose sakat, ose i lebrosur, ose i deformuar, ose i
shurdhër, ose i prekur në ndonjë mënyrë? I sillni këtu dhe unë do t’i shëroj ata,
pasi kam dhembshuri për ju” (3 Nefi 17:7).

Ju, si mësues i Fillores, jeni në pozitë të shkëlqyer për të treguar dhembshuri.
Megjithëse mund të mos jeni mësuar për të dhënë ndihmë profesionale, ju mund
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t’i kuptoni dhe t’i edukoni fëmijët që kanë paaftësi. Nevojitet shqetësimi, mirëkup-
timi dhe dëshira për të përfshirë çdo anëtar të klasës në veprimtaritë e të mësuarit.

Fëmijët me paaftësi mund të preken prej Shpirtit pavarësisht se cili është niveli i
tyre i të kuptuarit. Megjithëse disa fëmijë mund të mos jenë në gjendje të marrin
pjesë në të gjithë orarin e Fillores, atyre duhet t’u jepet mundësia që të marrin
pjesë, sikur edhe shkurtimisht, që të ndiejnë Shpirtin. Mund të jetë e nevojshme
që të keni një shoqërues, i cili është i ndjeshëm ndaj nevojave të fëmijës, që të
rrijë me fëmijën gjatë Fillores në rast se fëmijës i duhet kohë veçmas gjithë grupit.

Disa anëtarë të klasës mund të kenë paaftësi për të mësuar, dëmtime mendore,
probleme të gjuhës ose të folurit, humbje të shikimit ose dëgjimit, probleme të sjell-
jes dhe shoqërore, sëmundje mendore, probleme të lëvizjes dhe lëvizshmërisë
ose dëmtime kronike të shëndetit. Disave, gjuha ose mjedisi kulturor mund t’ju
duken të panjohura dhe të vështira. Pavarësisht rrethanave individuale, secili
fëmijë ka po të njëjtat nevoja për të ndier dashuri e pranim, për të mësuar ungjillin,
për të ndier Shpirtin, për të marrë pjesë me sukses dhe për t’u shërbyer të tjerëve.

Këto udhëzime mund t’ju ndihmojnë t’i jepni mësim një fëmije me paaftësi:

• Shihni përtej paaftësisë dhe arrini ta njihni fëmijën. Jini i natyrshëm, miqësor dhe
i ngrohtë.

• Mësoni rreth pikave të forta dhe të dobëta specifike të fëmijës.

• Bëni çdo përpjekje që t’i mësoni dhe t’i kujtoni anëtarët e klasës për përgjegjësinë e
tyre për të respektuar secilin anëtar të klasës. Ndihma ndaj një anëtari të klasës me
paaftësi mund të jetë, për të gjithë klasën, një përvojë mësimi për t’u bërë si Krishti.

• Gjeni metodat më të mira për të mësuar fëmijën duke u këshilluar me prindërit,
me anëtarë të tjerë të familjes dhe, kur është e përshtatshme, me fëmijën.

• Përpara se t’i kërkoni fëmijëve me paaftësi të lexojnë, të luten ose të marrin pjesë
në një mënyrë tjetër, pyetini se si ndihen rreth pjesëmarrjes në orën mësimore.
Theksoni aftësitë e talentet e secilit fëmijë dhe kërkoni mënyra se si secili fëmijë
mund të marrë pjesë me qetësi dhe sukses.

• Përshtatini materialet mësimore dhe mjediset fizike për t’iu përgjigjur nevojave
vetjake të fëmijëve me paaftësi.

Qëndrimi ndaj
Problemeve
të Abuzimit Ju, si mësues, mund të vini re fëmijë në klasën tuaj që vuajnë nga abuzimi emocio-

nal ose fizik. Në qoftë se shqetësoheni për një fëmijë në klasën tuaj, ju lutemi
këshillohuni me peshkopin tuaj. Ndërsa i përgatisni dhe i jepni mësimet, lutuni për
udhëzimin dhe drejtimin e Zotit. Ndihmojeni secilin fëmijë në klasën tuaj, që të ndie-
jë se ai ose ajo është një fëmijë i/e çmuar i Atit Qiellor dhe se Ati Qiellor e Jezu
Krishti e duan secilin prej nesh dhe dëshirojnë që ne të jemi të lumtur dhe të sigurt.
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1

Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të kuptojë se lumturia vjen nga zgjedhja e së drejtës.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Mateu 5:6 dhe 3 Nefi 12:6. Shihni edhe Doktrinën
e Besëlidhjet 58:27 dhe Parimet e Ungjillit (31110), kapitulli 4.

2. Bëni një skicë ZTD. Figurën 2-1, “Jezusi me një Fëmijë”, ngjiteni në një copë letre
ose kartoni më të madh. Shkruani me germa të mëdha shkronjat ZTD mbi figurë
dhe fjalët Unë do të zgjedh të drejtën, nën figurë. Ruajeni këtë skicë për ta përdorur
në mësime të ardhshme.

3. Flisni me prindërit e secilit fëmijë që të mësoni disa hollësira rreth secilit fëmijë, që
t’i ndani me klasën.

4. Përgatituni të këndoni ose të thoni fjalët e këngës “Rrugën e Drejt’ Zgjidh” (Children’s
Songbook, f. 160). Fjalët e kësaj kënge janë përfshirë në fund të manualit.

5. Materiale të nevojshme:
a. Bibël ose Libër Mormoni.
b. Shkumës, tabelë dhe fshirëse.
c. Një unazë ZTD për secilin fëmijë që nuk e ka një unazë tashmë 

(shihni “Të Dhënat për Klasën” tek “Ndihma për Mësuesin”, f. vii).
d. Një kopje në letër ose kalk të mburojës ZTD (që gjendet në fillim të manualit)

për secilin fëmijë.
e. Ngjyra dylli dhe gërshërë.
f. Një copë të gjatë fijeje për secilin fëmijë.

6. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Bëni lutjen e hapjes, duke shprehur dashurinë tuaj për Atin Qiellor, Jezu Krishtin

dhe fëmijët në klasë.

Ati Qiellor dhe Jezu Krishti Na Duan

Veprimtari
Vëmendjeje

Tregojuni fëmijëve pak rreth vetes dhe ndjenjave e dëshirave tuaja për klasën e
Fillores të këtij viti. Ua prezantoni secilin fëmijë anëtarëve të tjerë të klasës, duke
treguar diçka rreth fëmijës teksa e bëni këtë.

Skica ZTD Tregoni skicën ZTD që keni bërë. U thoni fëmijëve që, këtë vit në Fillore, ata do të
mësojnë rreth Jezu Krishtit, Shpëtimtarit tonë. Një prej gjërave më të rëndësishme
që do të mësojnë është se sa shumë Jezusi e do secilin prej tyre. Dëshmoni se
Jezusi e do secilin prej fëmijëve në klasën tuaj. Përmendeni secilin fëmijë në
emër, si në këtë shembull: “Jezusi e do Stefaninë”. U thoni fëmijëve që edhe Ati
Qiellor e do secilin prej tyre.

Lumturia Vjen nga 
Zgjedhja e së Drejtës

Mësimi 
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Ati Qiellor dhe Jezu Krishti Duan që Ne të Jemi të Lumtur

Paraqitja e
mësuesit

U thoni fëmijëve se ngaqë Jezu Krishti dhe Ati Qiellor e do kaq shumë secilin prej
nesh, ata dëshirojnë që ne të jemi të lumtur. Tregojuni fëmijëve disa periudha kur
jeni ndier vërtet të lumtur. (Shembuj mund të përfshijnë pagëzimin, kur ndatë diçka
me të tjerët, kryerjen e diçkaje argëtuese me miqtë tuaj, punën për të arritur një
qëllim, kalimin e çasteve të gëzueshme me familjen tuaj, të lexuarit dhe të mësua-
rit rreth Jezusit, martesën në tempull ose shërbimin në një mision.)

Pjesëmarrja e
fëmijëve

Lërini fëmijët të flasin rreth periudhave kur janë të lumtur. Nëse fëmijëve u nevoji-
tet pak shtysë, bëni pyetje si kjo në vijim:

• A jeni të lumtur kur luani me vëllezërit e motrat tuaja?

• A jeni të lumtur kur ndihmoni nënën apo babanë tuaj?

• A jeni të lumtur kur arrini të bëni një aktivitet të parapëlqyer?

• A jeni të lumtur kur vini në kishë?

Zgjedhja e së Drejtës Sjell Lumturi

Histori dhe
diskutim

Tregoni historinë në vijim me vetë fjalët tuaja:

Xhejmsi ishte një djalë i cili qe tamam në moshën e duhur për të qenë anëtar i klasës
sonë. Një ditë e pyeti mësuesen e vet të Fillores nëse mund ta sillte në klasë kafshën e
tij të shtëpisë. Mësuesja e tij u përgjigj: “Zgjidh të drejtën, Xhejms. Zgjidh të drejtën.”

• Si mendoni, çfarë zgjodhi që të bënte Xhejmsi?

Kur ai e pyeti mësuesen e vet të Fillores, nëse duhet të sillte një shok në kishë,
ajo tha: “Zgjidh të drejtën, Xhejms. Gjithmonë zgjidh të drejtën.”

• Si mendoni, çfarë zgjedhje bëri ai?

Xhejmsi i kishte dëgjuar prindërit t’i thoshin po të njëjtat fjalë shumë herë: “Zgjidh të
drejtën, Xhejms. Ati Qiellor dhe Jezusi duan që ne të zgjedhim gjithmonë të drejtën.”

• Çfarë do të thotë të zgjedhësh të drejtën?

Një ditë kur Xhejmsi erdhi nga shkolla në shtëpi, pa se e ëma kishte lënë një biskotë
për të dhe një për vëllanë e tij. Xhejmsi i pëlqente biskotat dhe e hëngri me shpejtësi
të vetën. Pastaj pa biskotën e të vëllait. I vëllai nuk qe në shtëpi dhe nuk kishte
askënd përreth të thoshte: “Zgjidh të drejtën, Xhejms. Gjithmonë zgjidh të drejtën.”

• Çfarë do të bënit ju?

• Çfarë do të bënte Xhejmsi nëse do të zgjidhte të drejtën?

Xhejmsi e hëngri biskotën e të vëllait. Kur vëllai i Xhejmsit erdhi në shtëpi, pa se
nuk kishte biskotë për të. Ai mendoi se e ëma kishte harruar t’i linte biskotë dhe
ishte shumë i mërzitur. Xhejmsit i erdhi keq ngaqë kishte ngrënë biskotën e të vëllait.

• A zgjodhi të drejtën Xhejmsi?

• A qe Xhejmsi i lumtur për zgjedhjen e vet?

• Çfarë duhet të bëjë Xhejmsi tani?

Ndihmojini fëmijët që të mendojnë për mënyrat se si Xhejmsi mund të korrigjojë
zgjedhjen e vet të gabuar. Theksoni që ne duhet të përpiqemi gjithmonë të zgjedhim
të drejtën, por nëse në fakt zgjedhim gabim, ne duhet të përpiqemi të korrigjojmë
zgjedhjet tona të gabuara. Kur bëjmë zgjedhje të gabuara, ne do të jemi të palumtur,
por kur bëjmë zgjedhje të drejta, ne do të jemi të lumtur.
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Shkrim i shenjtë U thoni fëmijëve që Jezusi na ka thënë se kur zgjedhim të drejtën, do të jemi të
lumtur. Lexoni me zë të lartë Mateun 5:6 ose 3 Nefin 12:6 (deri te drejtësia).
Shpjegoni që “të uritur dhe të etur për drejtësi” do të thotë të zgjedhësh të drej-
tën. Ne do të bekohemi kur zgjedhim të drejtën.

ZTD Përfaqëson Zgjidh të Drejtën

Aktivitet në tabelë • Si mund t’i vërë mamaja shenjë diçkaje që ju përket, pa shkruar emrin tuaj të
plotë? (Ajo mund të përdorë inicialet tuaja.)

Shpjegoni që inicialet tona janë shkronjat e para të emrave tanë.

Tregojuni fëmijëve se cilat janë inicialet tuaja. Shkruajeni me shkronja të mëdha
në dërrasë emrin tuaj dhe përsëriteni atë, duke treguar me gisht secilin inicial në
çastin e duhur.

• Cilat janë inicialet tuaja?

Shkruani inicialet e fëmijëve në tabelë dhe tregoni se si paraqesin emrat e tyre.
Në fillim shkruani me shkronja të mëdha inicialet dhe pastaj shtoni pjesën e mbe-
tur të emrit. (Nëse keni klasë me shumë fëmijë, përdorni si shembuj vetëm inicia-
let e disa fëmijëve.)

Shkruani ZTD vertikalisht në dërrasë, siç tregohet në vijim. Kërkojuni fëmijëve të
ngrenë duart nëse mund t’i lexojnë shkronjat.

Lexoni inicialet me zë të lartë me të gjithë klasën. Tregojuni fëmijëve që këto ini-
ciale përfaqësojnë tri fjalë të rëndësishme. Plotësoni fjalët në dërrasë:

Zgjidh

Të

Drejtën

Z

T

D
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Lexoni fjalët me fëmijët dhe kërkojuni që të përsërisin inicialet. Pastaj, së bashku,
thoni atë që përfaqësojnë inicialet.

Theksojuni fëmijëve që kur thonë “ZTD”, ata duhet të mendojnë për “zgjidh të
drejtën”. U thoni se këto iniciale do t’i ndihmojnë që të mbajnë mend të ndjekin
Jezu Krishtin dhe të bëjnë gjërat që do t’i bëjnë të lumtur.

Ne Mund të Kujtojmë të Zgjedhim të Drejtën

Skica ZTD Referojuni figurës së Jezu Krishtit në skicën ZTD. U thoni fëmijëve se këtë vit në
Fillore ata do të mësojnë rreth shumë prej gjërave që bëri dhe dha mësim Jezusi
kur ishte në tokë. Shpjegoni se Jezusi zgjodhi gjithmonë të drejtën; dhe ai dëshi-
ron që ne të zgjedhim të drejtën në mënyrë që të jemi të lumtur dhe në mënyrë
që të ndihmojnë të bëjmë të tjerët të lumtur. Nxitini fëmijët të ngrihen dhe të thonë
së bashku fjalët në skicën ZTD: “Unë do të zgjedh të drejtën”.

Këngë Ndihmojini fëmijët të këndojnë ose të thonë fjalët e këngës “Rrugën e Drejt’ Zgjidh”.
Përsëriteni disa herë këngën derisa fëmijët të jenë në gjendje t’i këndojnë ose t’i
thonë në mënyrë të pavarur disa prej fjalëve.

Unaza ZTD Dorëzojani unazat ZTD fëmijëve që nuk e kanë një tashmë (nëse nuk ju gjenden
unaza ZTD, kaloni tek veprimtaria e mburojës ZTD dhe diskutoni shkronjat mbi
mburojë). Nxitini të gjithë fëmijët që të shikojnë unazat e tyre.

• Çfarë përfaqësojnë inicialet në këtë unazë? (Zgjidh të drejtën.)

U thoni fëmijëve se unazat e tyre ZTD mund t’i ndihmojnë të kujtojnë se Jezusi
dëshiron që ata të zgjedhin të drejtën.

Veprimtaria e
mburojës ZTD

Jepini secilit fëmijë ngjyra dylli dhe kopje të mburojës ZTD që ta ngjyrosin.
Ndihmojeni secilin fëmijë që të presë mburojën dhe të bëjë një vrimë të vogël në
majë që të kalojë një copë fije nëpër të. Bëni një nyje te fija që fëmija ta vendosë
mburojën përreth qafës së tij apo të saj.

Përmbledhje

Diskutim
përmbledhës

• Çfarë do të thotë ZTD?

• Çfarë do të thotë të zgjedhësh të drejtën?

• Kush e do secilin prej nesh dhe dëshiron që ne të jemi të lumtur? (Ati Qiellor;
Jezu Krishti.)

• Çfarë dëshirojnë Ati Qiellor dhe Jezu Krishti që të bëjmë, që të mund të jemi të
lumtur?

Dëshmi Jepni dëshminë tuaj që Ati Qiellor e Jezu Krishti na duan dhe dëshirojnë që të
jemi të lumtur. U thoni fëmijëve që ne mund të gjejmë paqe dhe lumturi kur ndje-
kim Atin Qiellor e Jezusin dhe zgjedhim të drejtën.

Lavdërojini fëmijët që zgjodhën të drejtën kur erdhën në Fillore dhe nxitini të
marrin pjesë çdo javë.

Nxitini fëmijët që, gjatë javës së ardhshme, të mësojnë përmendsh fjalët në ski-
cën ZTD (“Unë do të zgjedh të drejtën”).

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes.
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Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive të mëposhtme ato që do të japin më shumë rezultat për

fëmijët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje
apo përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Shpjegojuni fëmijëve se këtë vit në Fillore, do të mësojnë shumë gjëra rreth
zgjedhjes të së drejtës.

Paraqitni figurën 2-4, Jeta Paratokësore; figurën 2-24, Thirrja e Peshkatarëve;
dhe figurën 2-39, Profeti Jozef Smith. U thoni fëmijëve që do të mësojnë rreth
disa njerëzve të rëndësishëm që zgjodhën të drejtën. Jepni një përshkrim të
shkurtër të secilës fotografi.

• Figura 2-4. Ne zgjodhëm të drejtën kur zgjodhëm të vijmë në tokë (shihni
mësimin 4).

• Figura 2-24. Apostujt e Jezusit zgjodhën të drejtën kur lanë peshkimin e tyre
për ta ndjekur atë (shihni mësimin 15).

• Figura 2-39. Jozef Smithi zgjodhi të drejtën kur u lut që të gjente kishën e
vërtetë (shihni mësimin 20).

2. Që t’i ndihmoni fëmijët ta njohin më mirë njëri-tjetrin, shkruajeni emrin e secilit
fëmijë në një copë letër dhe vendosini letrat në një enë. Lëreni secilin fëmijë që
të zgjedhë një emër nga ena dhe të japë të dhëna rreth personit, emrin e të cilit
ka tërhequr, derisa pjesa tjetër e klasës ta gjejë se kush është. Të dhëna mund
të përfshijnë thënie si: “Ky person qesh shumë”, “Ky person është veshur në
blu”, ose, “Ky person ka flokë të zinj”.

3. Përshkruani disa veprime që mund të ndërmarrin fëmijët. Kërkojuni fëmijëve të
ngrihen në këmbë nëse veprimi përfaqëson një zgjedhje të drejtë; dhe të ulen
nëse veprimi përfaqëson një zgjedhje të gabuar. Përdorni shembujt në vijim ose
krijoni disa nga vetja:

• Ngriheni herët që të jeni gati në kohë për kishë.

• Ankoheni me zë të lartë kur nuk keni atë që doni për mëngjes.

• Ndihmoni motrën tuaj të vogël që të gjejë këpucën e vet të humbur.

• Përshëndetni fëmijën e ri në klasën tuaj të Fillores.

• I përplasni këmbët me zhurmë kur hyni në shtëpinë e mbledhjeve.

• Mendoni rreth Jezu Krishtit gjatë sakramentit.

• Dëgjoni pa zhurmë mësimin në klasën tuaj të Fillores.
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6

Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të kuptojë që ai apo ajo mund të zgjedhë të drejtën
duke pyetur: “Çfarë do të dëshironte Jezusi që të bëja unë?”

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje 2 Nefin 31:10.

2. Bëni një fole me vezë brenda, për të ilustruar historinë në mësim. Mbushni një
vazo me kashtë, bar ose fije. Vendosni në fole tri vezë të ziera mirë. Nëse nuk ju
gjenden vezë, prisni tri copa letre në formë veze që t’i vendosni në fole.

3. Vini numrat nga një në pesë, në pesë copa letre dhe vendosini ato në një qese të
vogël ose enë tjetër.

4. Përgatituni të këndoni ose të thoni fjalët e këngës “Si Jezusi po Përpiqem t’Jem”
(Children’s Songbook, f. 78). Fjalët e kësaj kënge janë përfshirë në fund të manualit.

5. Materiale të nevojshme:
a. Libër Mormoni.
b. Skica ZTD (shihni mësimin 1).

6. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës. Mund
të dëshironi t’i pyesni fëmijët nëse qenë në gjendje të mësonin përmendsh fjalët
nga skica ZTD (“Unë do të zgjedh të drejtën”).

Jezu Krishti Dëshiron që të Zgjedhim të Drejtën

Veprimtari
Vëmendjeje

Vërini fëmijët të luajnë “Ndiqni Udhëheqësin”. Fëmijët qëndrojnë në rresht. Fëmija
i parë në rresht vrapon, kërcen pupthi, ecën duke u hedhur ose bën ndonjë veprim
tjetër për në anën tjetër të dhomës. Fëmijët e tjerë e ndjekin, duke bërë atë që bëri
fëmija i parë. Pastaj fëmija i parë shkon në fund të rreshtit; dhe fëmija i dytë bëhet
udhëheqësi. Përsëriteni derisa çdo fëmijë të ketë pasur radhën të jetë udhëheqësi.

Diskutim mbi
shkrimin e shenjtë

Lexoni me zë të lartë pjesën e parë të 2 Nefit 31:10, deri tek: Më ndiqni mua.
Shpjegoni se këto fjalë i tha Jezu Krishti. Jezusi do që ta ndjekim.

• Si mund ta ndjekim Jezusin?

Lexoni me zë të lartë pjesën e mbetur të 2 Nefit 31:10. Shpjegoni se ne e ndjekim
Jezu Krishtin kur u bindemi urdhërimeve dhe bëjmë gjërat që ai do të bënte.

Skica ZTD Paraqisni skicën ZTD. U thoni fëmijëve se teksa mësojnë më shumë rreth Jezusit,
do të jenë në gjendje që të bëjnë zgjedhje më të mira, sepse mësimet e Jezusit
na tregojnë atë që është e drejtë.

Unë Mund të 
Zgjedh të Drejtën

Mësimi 

2



Shpjegoni se kur kemi për të bërë një zgjedhje të vështirë, ne mund t’i bëjmë
vetes një pyetje që mund të na ndihmojë të dimë atë që është e drejtë. Pyetja
është: “Çfarë do të dëshironte Jezusi që të bëja unë?”

Histori dhe
diskutim

Tregoni historinë në vijim me vetë fjalët tuaja, duke përdorur si ilustrim folenë që bëtë.

Një djalë i vogël i quajtur Uoren banonte pranë një strehe zogjsh. Streha është
një vend ku mbrohen zogjtë. Detyra e babait të Uorenit ishte që të ndihmonte në
mbrojtjen e zogjve. Uoreni pati gjetur një fole në barin e gjatë pranë shtëpisë së
vet; dhe i pëlqente të shikonte vezët në fole kur zogu nënë ishte larg. Një ditë kur
Uoreni po shikonte vezët, dëgjoi një zhurmë të fortë. Ai ngriti sytë dhe pa që dy
djem nga shkolla e vet kishin qëlluar me llastiqe një zog.

Dy djemtë e panë Uorenin dhe u ngjitën që të shikonin folenë. Një nga djemtë
donte t’i shtypte vezët. Uoreni i bindi djemtë të mos i shtypnin vezët; dhe u tha se
ishte kundër ligjit që të vrisje zogjtë në strehë. Djemtë i thanë Uorenit që do bënte
mirë të mos i tregonte askujt që ata kishin goditur një zog. Ata nuk donin të dëno-
heshin për shkeljen e ligjit. Teksa Uoreni shkonte në shtëpi, ecte shumë ngadalë,
duke menduar rreth asaj që duhet të bënte. Nëse i tregonte të atit rreth djemve, ata
mund ta tallnin ose ta lëndonin.

Referojuni figurës së Jezu Krishtit në skicën ZTD.

• Çfarë pyetje duhet t’i bëjë Uoreni vetes për ta ndihmuar që të zgjedhë të drejtën?
(“Çfarë do të dëshironte Jezusi që të bëja unë?”)

• Çfarë do të bënit ju?

Uoreni vendosi t’i tregonte babait rreth djemve. Babai tha se do të fliste me djemtë
dhe prindërit e tyre. Kur Uoreni i tha babait se qe i shqetësuar rreth takimit me
djemtë në shkollë, babai i propozoi Uorenit të gjente një mënyrë që t’i bënte
djemtë shokët e vet.

Uoreni nuk donte të ishte shok me djem që godisnin zogj dhe shtypnin vezët e tyre.
Ai ishte mërzitur që i ati i pati dhënë atë këshillë. Gjithë atë natë, Uoreni mendoi
rreth asaj që kishte thënë babai. Uorenit i duhej të merrte një vendim tjetër.

• Çfarë vendimi duhej të merrte Uoreni?

Referojuni përsëri figurës së Jezusit në skicën ZTD.

• Çfarë pyetje duhej t’i bëjë vetes Uoreni? (“Çfarë do të dëshironte Jezusi që të
bëja unë?”)

• Çfarë duhet të bëjë Uoreni?

Kur Uoreni i pa përsëri djemtë, ata ishin zemëruar me të, që i kishte treguar
babait për ta. Ata e kërcënuan që do ta godisnin. Uoreni qe i frikësuar, por
vendosi të bënte atë që Jezusi do të dëshironte që ai të bënte. Ai u tha djemve
që, të shtunën, ai dhe babai i tij do të bënin një marshim; dhe i pyeti nëse do t’u
pëlqente që të vinin me ta. Djemtë u habitën dhe nuk thanë asgjë për një kohë.
Ata nuk kishin menduar që Uoreni do të ishte miqësor me ta. Më në fund ranë
dakord që të shkonin. Uoreni pati një ndjenjë paqeje, teksa u tha mirupafshim
djemve. Ai e dinte që t’i bënte djemtë shokët e vet, qe gjëja e drejtë për t’u bërë.
(Përshtatur nga Claudia Remington, “The Nest”, Friend, maj 1980, f. 2–5.)

• Përse kishte një ndjenjë paqeje Uoreni?

• Kur keni pasur një ndjenjë paqeje ngaqë zgjodhët të drejtën dhe bëtë atë që Jezusi
dëshironte që të bënit?

Ftojini fëmijët që të flasin rreth ndonjë përvoje që kanë pasur me zgjedhjen e të drejtës.

7

Mësimi 2



Ne Mund të Bëjmë Atë që Jezu Krishti Dëshiron që Ne të Bëjmë

Veprimtari diskutimi U thoni fëmijëve që të përsërisin pyetjen: “Çfarë do të dëshironte Jezusi që të
bëja unë?” U thoni që do të praktikojnë përgjigjen e kësaj pyetjeje. Tregojuni
qesen ose enën me copat e letrave me numra. Lërini fëmijët që të zgjedhin nga
një copë letër me radhë. Lexoni situatën që i përgjigjet numrit që ka zgjedhur
secili fëmijë; dhe nxiteni fëmijën që t’u përgjigjet pyetjeve. (Nëse keni klasë të
madhe, mund të dëshironi të shtoni më shumë situata.)

1. Po bëni një ndërtesë me kubat tuaj. Motra juaj foshnjë e rrëzon atë që keni bërë.

• Çfarë pyetje duhet t’i bëni vetes?

• Çfarë do të dëshironte Jezusi që të bënit?

2. Shoku juaj ka ardhur për të luajtur në shtëpinë tuaj. Vëllai juaj do që të luajë me
ju dhe shokun tuaj, por ju do të donit që më mirë të luanit vetëm me shokun tuaj.

• Çfarë pyetje duhet t’i bëni vetes?

• Çfarë do të dëshironte Jezusi që të bënit? (Vini në dukje që, të ftoni vëllanë
tuaj që të luajë me ju, nuk është e vetmja përgjigje; ndihmojini fëmijët të
mendojnë zgjidhje të një lloji tjetër.)

3. Ju doni që të luani me top me fëmijët fqinjë. Ata ju shajnë dhe ju thonë të
shkoni në shtëpi. Edhe juve ju vjen t’i shani ata.

• Çfarë pyetje duhet t’i bëni vetes?

• Çfarë do të dëshironte Jezusi që të bënit?

4. Mamaja ju kërkon që të rregulloni shtratin tuaj përpara se të dilni për të luajtur.
Shokët tuaj po ju presin tek porta kryesore.

• Çfarë pyetje duhet t’i bëni vetes?

• Çfarë do të dëshironte Jezusi që të bënit?

5. Babai juaj ka nevojë për ndihmë në pastrimin e oborrit përreth shtëpisë tuaj. Ju do
të donit që më mirë të shkonit brenda dhe të mbaronit librin që ishit duke lexuar.

• Çfarë pyetje duhet t’i bëni vetes?

• Çfarë do të dëshironte Jezusi që të bënit?

Shpjegoni se mësimet e Jezusit nuk na tregojnë me përpikëri se çfarë të bëjmë në
çdo rrethanë. Jezusi dëshiron që ne të mësojmë të bëjmë zgjedhje të zgjuara. Ai
do që ne të mësojmë mënyrën se si të mendojmë dhe të tregojmë dashuri e mirësi.

Përmbledhje

Këngë Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Si Jezusi po Përpiqem t’Jem”, me fëmijët.

Dëshmi Kujtojuni fëmijëve se ne mund të jemi si Jezu Krishti përmes zgjedhjes të së drej-
tës. Dëshmoni se Jezusi i do ata dhe dëshiron që ata të zgjedhin të drejtën, në
mënyrë që të kenë ndjenja të lumtura e paqësore.

Nxitini fëmijët që, kur të kenë për të marrë një vendim këtë javë, të pyesin veten:
“Çfarë do të dëshironte Jezusi që të bëja unë?”

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes. Kërkojini fëmijës të lutet që anëtarët e
klasës të kujtohen për ta pyetur veten se çfarë dëshiron Jezusi që të bëjnë.
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Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive të mëposhtme ato që do të japin më shumë rezultat për

fëmijët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje
apo përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Jepuni fëmijëve letra e ngjyra dylli dhe lërini të vizatojnë figura të gjërave që
Jezusi do të dëshironte që të bënin, të tilla si ardhja në kishë, ndihma ndaj
prindërve të tyre, ngushëllimi i një fëmije të vetmuar ose luajtja me vëllezërit e
motrat e tyre. Shkruani në letrën e secilit fëmijë: Çfarë do të dëshironte Jezusi
që të bëja unë?

2. Këndoni ose thoni fjalët e këngëve “Ji i Drejtë” (Himne dhe Këngë të Fëmijëve,
f. 64) ose “Guximi i Nefit” (Children’s Songbook, f. 120). Fjalët e “Ji i Drejtë”
janë përfshirë në fund të manualit. Pasi të këndoni, kujtojuni fëmijëve historinë
rreth Uorenit. Uorenit i duhej të bënte disa zgjedhje të vështira.

• Përse ndonjëherë është e vështirë të zgjedhësh të drejtën?

U thoni fëmijëve që edhe pse ndonjëherë është e vështirë, nëse përpiqemi gjith-
monë që të zgjedhim të drejtën, ne do të kemi ndjenja paqësore e të lumtura.

Guximi i Nefit

Shko e merr fletët, Zoti i tha Nefit,
Prej Labanit t’lig, brenda portave t’qytetit.
Lamani e Lemueli, ta provonin kishin frik’.
Nefi guximtar qe. Ai u përgjigj vrik’:
“Un’ do shkoj; un’ do bëj atë që Zoti urdh’ron.
Ai do që t’bindem; e di që Zoti një rrug’ siguron.
Un’ do shkoj; un’ do bëj atë që Zoti urdh’ron.
Ai do që t’bindem; e di që Zoti një rrug’ siguron.”

(© 1986 nga Wilford N. Hansen Jr. dhe Lisa Tensmeyer Hansen. Përdorur me leje.)

3. Bëni, për çdo fëmijë, një kopje të fletushkës për shpërndarje në fund të mësimit.
Prisni shiritat e vegjël të shkruar në fund të fletushkës për shpërndarje (numrat
mos i përfshini). Jepini çdo fëmije një kopje të këngës dhe një grup shiritash të
shkruar. Lexoni shiritat e shkruar dhe këngën në fletushkë; dhe ndihmojini fëmijët
të vendosin pozicionin ku përshtaten shiritat e shkruar tek kënga. Jepuni fëmijëve
një sasi të vogël ngjitësi ose letër ngjitëse për të ngjitur shiritat e shkruar në kopjet
e tyre të këngës. Shkruani me germa të mëdha ose vërini fëmijët të shkruajnë me
germa të mëdha emrat e vet në fletushkat e tyre.

Kur fëmijët të kenë përfunduar me ngjitjen e shiritave të tyre të shkruar, ndihmo-
jini të këndojnë një ose dy herë këngën “Rrugën e Drejt’ Zgjidh”. Përgëzojini që
bënë një punë të mirë.
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Rrugën e Drejt’ Zgjidh

Ka një rrug’ që t’jetosh dhe i lumtur t’jesh;

Është që çdo dit’ .

Mësimet e po mësoj,

Ato do m’ndihmojn’ dhe rrugën ma tregojn’.

Rrugën dhe i lumtur do t’jesh.

Unë gjithmon’ duhet që .

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) t’drejtën t’zgjedh

e drejt’ zgjidh

Jezusit

t’drejtën të zgjedhësh

t’drejtë

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të kuptojë që Ati Qiellor e do secilin prej nesh, sepse
jemi fëmijët e Tij.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje Psalmin 82:6. Shihni edhe Hebrenjve 12:9; Moisiun 1:39 dhe
Parimet e Ungjillit (31110), kapitulli 2.

2. Bëni një zinxhir kukullash prej letre duke palosur një copë letër sipas modelit të
fizarmonikës (shihni ilustrimin më poshtë). Skiconi një gjysmë figure njeriu në
anën e palosur të letrës. Priteni figurën përqark, por mos prisni anën e palosur ku
është trupi apo përreth dorës. Kukullat do të hapen me duart e tyre të lidhura së
bashku. Ju mund të dëshironi t’i prisni kukullat në klasë teksa fëmijët shikojnë,
ose të bëni një zinxhir të vogël kukullash prej letre për secilin fëmijë.

3. Përgatisni tri shirita të shkruar:

4. Përgatituni të këndoni ose të thoni fjalët e këngëve “Ati Im Më Do Mua” (Children’s
Songbook, f. 228) dhe “Fëmi’ i Per’ndis’ Jam” (Himne dhe Këngë të Fëmijëve, f. 58).
Fjalët e “Fëmi’ i Per’ndis’ Jam” janë përfshirë në fund të manualit.

5. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Një pasqyrë e vogël.
c. Një dorashkë me pesë gishtërinj (nëse nuk ju gjendet një dorashkë, ju mund

të dëshironi të sillni një fotografi ose vizatim të një dorashke).
d. Figura 2-2, Familja me një Foshnjë (62307), ose fotografi të një foshnje të

porsalindur.

6. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Familja

Trupi Fizik

Shpirti

Fëmijë i Perëndisë Jam Mësimi 
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Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës. Ju
mund të doni që t’i nxisni të tregojnë mbi përvojat e tyre teksa kanë pyetur:
“Çfarë do të dëshironte Jezusi që të bëja unë?”

Kush Jam Unë?

Veprimtari
Vëmendjeje

Bëni pyetjen:

• Kush jam unë?

Pasi fëmijët të jenë përgjigjur, përsërisni emrin tuaj të plotë.

Drejtojuni secilit fëmijë dhe pyeteni: “Kush jeni ju?” Nxiteni secilin fëmijë të përgji-
gjet duke bërë të njohur emrin e tij ose të saj. Shpjegoni që secili prej nesh është
person unik.

Diskutim Paraqisni figurën 2-2, Familja me një Foshnje, dhe lërini fëmijët të tregojnë anëta-
rët e familjes, ose paraqisni fotografinë e një foshnjeje të porsalindur.

• Si mendoni, sa vjeç është kjo foshnjë?

• Ku jetoi kjo foshnjë përpara se të lindej në tokë?

Shpjegoni se ne, të gjithë, jetuam në qiell me Atin Qiellor përpara se të vinim në
këtë tokë. Ne jemi fëmijët e Tij. Kjo është arsyeja që e quajmë Ati Qiellor. Ne
jetuam edhe me nënën tonë qiellore dhe të gjithë pjesën tjetër të fëmijëve të Atit
Qiellor. Gjithkush që është lindur në tokë është fëmijë i Atit Qiellor. Ne nuk e kuj-
tojmë jetën me Atin Qiellor, por ne e dimë që jemi fëmijët e Tij, sepse e lexojmë
këtë në shkrimet e shenjta.

Shkrim i shenjtë Lexoni me zë të lartë pjesën e fundit të Psalmit 82:6, duke filluar nga jeni të gjithë.
Shpjegoni se Shumë të Lartit do të thotë Atit Qiellor.

Shpjegoni që të gjithë fëmijët shpirtërorë besnikë të Atit Qiellor duan që të vijnë
në tokë. Shumë prej fëmijëve të Tij shpirtërorë janë lindur tashmë, por ka ende
shumë që presin të vijnë në tokë.

Ne Kemi Shpirtra

Diskutim Tregoni shiritin me fjalën “Shpirt”.

Shpjegojuni fëmijëve që, kur jetuam në qiell, para se të vinim në tokë, ne nuk kishim
trupa fizikë. Ne ishim shpirtra.

• Çfarë është një shpirt?

Shpjegoni që shpirtrat tanë janë ajo pjesë e jona që na bën të gjallë.

• Si mendoni se duken shpirtrat tuaj?

Kaloni dorë më dorë një pasqyrë të vogël dhe nxiteni secilin fëmijë që të shikohet
në të. Pyetini fëmijët nëse pasqyra u jep ndonjë ide se si duken shpirtrat e tyre.

Shpjegoni se shpirtrat tanë duken si trupat tanë fizikë. Për shembull, shpirtrat
kanë sy, veshë, krahë dhe këmbë.

Mësim me objekt Vendosni një dorashkë mbi tavolinë. Shpjegoni se megjithëse dorashka është në
formën e dorës, ajo nuk mund të lëvizë si dora, sepse nuk është e gjallë. Kur dora
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futet në dorashkë, atëherë dorashka mund të lëvizë. Fusni dorën tuaj në dorashkë
dhe tundni gishtat tuaj. Shpjegoni se dorashka është si trupi fizik dhe dora është si
shpirti. Trupat tanë nuk mund të lëvizin pa shpirtrat tanë përbrenda tyre. Shpirtrat
tanë nuk mund të duken brenda trupave tanë, tamam siç nuk mund të duket dora
brenda dorashkës. (Shihni Boyd K. Packer, Teach Ye Diligently [Solt-Lejk-Siti: Deseret
Book Co., 1975], f. 231–233.)

Ne Kemi Trupa Fizikë

Diskutim Tregoni shiritin me fjalët “Trupi Fizik”.

Shpjegoni se, kur erdhëm në tokë, secilit prej nesh iu dha një trup fizik. Nxitini
fëmijët të përmendin disa prej pjesëve të trupave të tyre fizikë, të tilla si sytë,
veshët, krahët dhe këmbët.

• Çfarë mund të bëjnë trupat tuaj fizikë?

Veprimtari Lërini fëmijët të përmendin dhe të tregojnë disa prej gjërave të shumta që mund
të bëjnë trupat e tyre fizikë, të tilla si të kërcejnë, të hidhen pupthi, të tunden, të
flasin, të zvarriten ose të vallëzojnë.

Diskutim mbi
kukullat prej letre

Tregojuni fëmijëve zinxhirin e kukullave prej letre.

• Si ngjajmë ne me këto kukulla prej letre? (Edhe ne kemi krahë, këmbë dhe kokë.)

• Si jemi ne të ndryshëm nga ato? (Ato janë bërë prej letre; ne kemi trupa prej
mishi e kockash. Ato nuk janë të gjalla; ne jemi të gjallë. Ato duken të gjitha
njësoj; ne dukemi ndryshe nga njëri-tjetri.)

• Si do të ishte nëse do të dukeshim të gjithë njësoj?

Lojë Kërkojuni fëmijëve të ngrihen në këmbë kur bëni një pohim që i përshkruan ata.
Kërkojuni të ulen nëse pohimi nuk i përshkruan ata. Përdorni pohime që përshkru-
ajnë ngjashmëritë dhe ndryshimet mes fëmijëve në klasën tuaj, si:

• Të ngrihen në këmbë të gjitha vajzat.

• Të ngrihet në këmbë kushdo me sy kafe.

• Të ngrihet në këmbë kushdo që ka hundë.

• Ngrihuni nëse keni flokë të verdhë.

Vini në dukje se të gjithë ne kemi shumë gjëra të përbashkëta, por dy njerëz nuk
janë krejt njësoj. Shpjegoni se Ati Qiellor planifikoi që secili prej nesh të ketë trup
fizik që është i ngjashëm me trupat e tjerë, por jo krejtësisht njësoj me ndonjë
trup tjetër. Secili prej nesh është i ndryshëm nga çdo njeri tjetër.

Ne Kemi Familje Që Na Duan

Paraqitja e
mësuesit

Tregoni shiritin me fjalën “Familja”.

U thoni fëmijëve që Ati Qiellor na do aq shumë sa e dërgoi secilin prej nesh në
tokë për të marrë një trup. Ai na dërgoi në familje që do të kujdeseshin për ne
dhe do të na mësonin rreth Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit.

Histori Tregoni historinë në vijim me vetë fjalët tuaja:

Një mëngjes herët, një djalë dhe i ati filluan një marshim të gjatë. Ata donin ta
kalonin ditën së bashku duke peshkuar, kështu që bënë gati pajisjet e tyre dhe
filluan të marshonin drejt një liqeni të vogël e të bukur. Ata kishin ecur për një
kohë të gjatë kur djali filloi të lodhej dhe nisi të ecte gjithmonë e më ngadalë.
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Kur iu shfaq liqeni, babai nxitoi përpara që të shihte ujërat e bukura blu të liqenit.
Mendoi se i biri do ta arrinte shpejt.

Kur babai arriti te liqeni, kuptoi se i biri nuk e kishte arritur atë me shpejtësi. Ai
nuk mund ta shihte të birin. Babai e lëshoi shkopin e vet të peshkimit dhe kërkoi
gjithkund për të birin. Ai bërtiti me gjithë fuqinë e vet, por i biri nuk u përgjigj.
Babai u frikësua. A i kishte humbur i biri? A ishte dëmtuar?

Babai u gjunjëzua dhe u lut. Ai i kërkoi Atit Qiellor ta ndihmonte që ta gjente të
birin. Pastaj u ngrit dhe eci mbrapsht nëpër shteg. Shpejt e gjeti të birin. Babai e
përqafoi djalin dhe i tha se sa shumë e donte. (Përshtatur nga Owen C. Bennion,
“Turning the Heart of a Father”, Ensign, maj 1971, f. 28–30.)

Diskutim • Nga e dinte djali që i ati e donte atë? (I ati e mori për peshkim, e kërkoi kur
kishte humbur, u lut për të dhe i tregoi se sa i lumtur ishte, që e gjeti atë.)

• Nga e dini që familja juaj ju do?

Pasi të jenë përgjigjur fëmijët, shpjegojuni se ka shumë mënyra se si prindërit
dhe familjet tona na tregojnë që na duan.

Ne Kemi një Atë Qiellor i Cili Na Do

Diskutim • Nga e dini që Ati Qiellor ju do?

Këngë U thoni fëmijëve që Ati Qiellor na do dhe dëshiron që të jemi të lumtur. Ai na ka
dhënë një botë të bukur ku të jetojmë. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Ati Im
Më Do Mua”, duke i ndihmuar fëmijët të bëjnë veprimet e sugjeruara:

Sa her’ të dëgjoj (mblidhni duart si kupë rreth veshëve) këng’ bilbili (tundni krahët
si flatra)

A qiellin e kaltër të shoh (ngrini duart me lëvizje harkore),
Sa her’ të ndiej shiun në fytyr’ (tundni gishtat si pika shiu)
A erën ndërsa më kalon (lëkundni të dy duart sa prapa para),
Sa her’ të prek një trëndafil (bëni sikur po i merrni erë një luleje)
A t’eci pran’ një shelgu (ecni në vend),
Mir’njohës jam un’ që jetoj k’tu në tok’ (hapni duart e krahët)
Që Ati im bëri për mu’ (përqafoni veten).

Syt’ m’i dha që mund të shoh (bëni me gisht drejt syve)
Krahët e një fluture (bashkoni gishtat e mëdhenj të dorës dhe valëvisni gishtërinjtë

si flatra).
Veshët m’i dha që mund të dëgjoj (bëni me gisht drejt veshëve)
Tingujt magjik të gjërave (mblidhni duart si kupë rreth veshëve).
Ai jetën më dha, mendjen (bëni me gisht anash kokës), zemrën (bëni me gisht

drejt zemrës):
E fal’nderoj plot nderim (mblidhni krahët)
Për t’gjitha krijimet e tij, ku bëj pjes’ dhe un’ (hapni duart dhe krahët).
Po, e di, Ati Qiellor më do (vendosni duart mbi zemër).

Diskutim • Çfarë gjërash ju kujtojnë që Ati Qiellor ju do?

• Si ju bën të ndiheni fakti që e dini se jeni fëmijë i Atit Qiellor dhe ai ju do?

Përmbledhje

Këngë Vërini fëmijët të këndojnë vargun e parë të këngës “Fëmi’ i Per’ndis’ Jam”.
Kujtojuni fëmijëve që një emër tjetër për Atin Qiellor është emri Perëndi.
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Vini në dukje se fjalët e këngës na tregojnë që secili prej nesh është fëmijë i
dashur i Atit Qiellor dhe se ai planifikoi që ne të vinim në tokë dhe të merrnim tru-
pat tanë fizikë. Ai gjithashtu planifikoi që të kemi familje që të na duan e të na
mësojnë, në mënyrë që të mund të kthehemi të jetojmë përsëri me të.

Dëshmi Dëshmoni se e dini që Ati Qiellor na do sepse na ka dhënë trupa fizikë, një tokë
të bukur ku të jetojmë dhe familje që na duan.

Nxitini fëmijët që, sonte, ta falënderojnë Atin Qiellor në lutjet e tyre, që qenë në
gjendje të vinin në tokë.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive të mëposhtme ato që do të japin më shumë rezultat për

fëmijët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje
apo përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Pritini veç e veç kukullat prej letre dhe jepini nga një secilit fëmijë. Vërini fëmijët
t’i ngjyrosin ose t’i zbukurojnë kukullat. Kur fëmijët të kenë mbaruar, nxitini t’ia
tregojnë kukullat e veta pjesës tjetër të klasës. Vini në dukje se sa e ndryshme
dhe e bukur është bërë çdo kukull prej letre. Kujtojuni fëmijëve se ne jemi të
ngjashëm, por se asnjë person nuk është krejtësisht i njëjtë me një person tjetër.

2. Vërini fëmijët të ulen në rreth. Hidhini një qese lecke ose një objekt tjetër të butë
një fëmije dhe bëjini një pyetje rreth mësimit. Kërkojini fëmijës t’i përgjigjet pyetjes
dhe t’ua kthejë qesen e leckës. Përsëriteni këtë derisa çdo fëmijë të ketë pasur
radhën t’i përgjigjet të paktën një pyetjeje. Përdorni pyetjet në vijim ose krijoni
vetë pyetjet tuaja:

• Ku jetuam ne të gjithë para se të vinim në tokë? (Në qiell.)

• Me kë jetuam? (Me Atin Qiellor e Jezu Krishtin dhe gjithsecilin.)

• Ku jetojmë tani? (Në tokë.)

• Si duken shpirtrat tanë? (Si trupat tanë fizikë.)

3. Jepuni fëmijëve letra e lapsa ose ngjyra dylli dhe vërini të vizatojnë figura të
gjërave që u kujtojnë se Ati Qiellor i do.

4. Nxitini fëmijët të ngrihen dhe të luajnë lojën “Mësuesi Thotë”. Shpjegoni se
duhet të bëjnë atë që ju u thoni që të bëjnë, por vetëm nëse përpara se të jepni
udhëzimin, ju thoni: “Mësuesi thotë”. Kërkojuni fëmijëve të bëjnë veprime të tilla
si të mbledhin krahët, të prekin shpatullat dhe të rrotullohen, ndonjëherë duke
thënë: “Mësuesi thotë”, përpara se t’ua kërkoni dhe ndonjëherë thjesht duke u
kërkuar të bëjnë veprimin. Nëse fëmijët e bëjnë veprimin kur ju nuk thoni:
“Mësuesi thotë”, ata duhet të ulen deri në përfundim të lojës. Përsëriteni lojën
sa herë të dëshironi.

Kujtojuni fëmijëve që trupat e tyre fizikë u japin mundësi që t’i bëjnë të gjitha
këto veprime.
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë që të kuptojë se në jetën paratokësore, ne jetuam me
Atin Qiellor e Jezu Krishtin dhe zgjodhëm që t’i ndiqnim ata.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Jobi 38:7, Moisiu 4:1–4, Abrahami 3:24–28 dhe
Nenet e Besimit 1:1. Shihni edhe Parimet e Ungjillit (31110), kapitulli 3.

2. Përgatituni të këndoni nën zë e pa fjalë dhe të këndoni me fjalë vargun e parë
të këngës “Fëmi’ i Per’ndis’ Jam” (Himne dhe Këngë të Fëmijëve, f. 58). Fjalët e
kësaj kënge janë përfshirë në fund të manualit.

3. Materiale të nevojshme:
a. Bibël dhe Perlë me Vlerë të Madhe.
b. Skica ZTD (shihni mësimin 1).
c. Figura 2-3, Jezu Krishti (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 240; 62572);

figura 2-4, Jeta Paratokësore.

4. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Ne Jemi Fëmijë të Perëndisë

Veprimtari
Vëmendjeje

U thoni fëmijëve se do të këndoni nën zë e pa fjalë një këngë. Kërkojuni që t’ju
dëgjojnë me kujdes dhe t’ju tregojnë titullin e këngës kur të përfundoni. Këndoni
nën zë e pa fjalë këngën “Fëmi’ i Per’ndis’ Jam”.

• Çfarë kënge këndova nën zë?

• Si thotë kënga, kush jeni ju?

Vërini fëmijët të këndojnë vargun e parë të këngës.

Diskutim
përmbledhës

Kujtojuni fëmijëve që në mësimin e mëparshëm folët rreth asaj se ku jetuam para
se të vinim në tokë.

• Ku jetuam ne para se të vinim në tokë?

• Me kë jetuam në qiell?

• Çfarë na bën ne të gjithëve, vëllezër e motra? (Ne, të gjithë, jemi fëmijë të Atit Qiellor.)

Ne Bëmë një Zgjedhje të Rëndësishme në Qiell

Paraqitja e
mësuesit

U thoni fëmijëve se do të mësojnë rreth diçkaje shumë emocionuese që ndodhi
para se ne të lindnim, ndërsa jetonim me Atin Qiellor.

Unë Zgjodha të 
Ndjek Jezu Krishtin

Mësimi 
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Tregoni figurën 2-4, Jeta Paratokësore. Shpjegoni se ky është mendimi i një artisti
për mënyrën se si duket qielli. Shpjegoni se, në qiell, ne ishim të gjithë shpirtra
që ecnim e flisnim me Atin Qiellor. Kërkojuni fëmijëve që të mendohen rreth asaj
se si mund të ketë qenë jeta me Atin Qiellor. Ndihmojini të kuptojnë se sa e mre-
kullueshme qe, që të ishe në gjendje ta shihje atë dhe të rrije me të.

Tregojuni fëmijëve se kur ishim në qiell, Ati Qiellor na thirri të merrnim pjesë në
një mbledhje të madhe. Të gjithë fëmijët e Atit Qiellor qenë aty. Ati Qiellor dëshi-
ronte të na fliste.

Shpjegoni se Ati Qiellor na tha se ne duhej të largoheshim nga ai për një kohë,
në mënyrë që të merrnim trup fizik dhe të mësonim të zgjidhnim të drejtën. Ati
Qiellor na tha se do të na siguronte një vend ku mund të bënim këto gjëra.

• Ku dëshironte Ati Qiellor që të shkonim ne? (Në tokë.)

Ati Qiellor na tha se kur të vinim në tokë, ne nuk do ta mbanim mend që jetuam
me të. Ai gjithashtu na tha se do të duhej dikush që do të na ndihmonte të kthe-
heshim në qiell, që të jetonim përsëri me të pasi koha jonë në tokë të mbaronte.
Ai premtoi se do të dërgonte dikë që të na ndihmonte.

Diskutim • Si ju bën të ndiheni fakti që e dini se Ati Qiellor ju deshi aq sa të dërgonte dikë
që t’ju ndihmonte të ktheheshit në qiell për të jetuar përsëri me Të?

Shpjegoni se kur Ati Qiellor na tha se do të dërgonte dikë për të na ndihmuar, ne
të gjithë lëshuam britma gëzimi (shihni Jobi 38:7).

Tregoni figurën 2-3, Jezu Krishti.

• Kush është ky?

Shpjegoni se Jezu Krishti jetoi me ne në qiell. Ai është i parëlinduri i fëmijëve
shpirtërorë të Atit tonë Qiellor.

Neni i besimit U thoni fëmijëve se si Kishë ne kemi pohime të quajtura Nenet e Besimit, që tre-
gojnë atë që besojmë ne. Ndihmojini fëmijët të mësojnë përmendsh pjesën e
parë të nenit të parë të besimit: “Ne besojmë në Perëndinë, Atin e Përjetshëm,
dhe në Birin e Tij, Jezu Krishtin”.

U thoni fëmijëve që një emër tjetër për Atin Qiellor është Perëndia, Ati i Përjetshëm.

Histori nga 
shkrimi i shenjtë
dhe diskutim

U thoni fëmijëve që Ati Qiellor pyeti se kë duhej të dërgonte për të na mësuar.
Hapni Perlën me Vlerë të Madhe tek Abrahami 3:27 dhe lexoni me zë të lartë se si
u përgjigj Jezusi: “Ja ku jam, dërgomë mua”. Jezusi tha se ai do të bënte çfarëdo
që Ati Qiellor dëshironte që ai të bënte për të na ndihmuar. Lexoni me zë të lartë
pjesën e fundit të Moisiut 4:2 (duke filluar nga Atë). Jezusi gjithashtu tha se do t’i
jepte të gjithë lavdinë Atit Qiellor. Shpjegoni shkurtimisht kuptimin e fjalës lavdi.

• Si mund të dalloni që Jezusi e donte Atin Qiellor? (Ai qe i gatshëm të bënte atë
që Ati Qiellor dëshironte që Ai të bënte.)

• Kë tjetër do Jezusi? (Ne.)

Theksoni dashurinë e Jezusit për Atin Qiellor dhe për ne, duke përsëritur atë që
Jezusi qe i gatshëm të bënte.

Jezu Krishti qe i gatshëm që –

• Të vinte në tokë për të na ndihmuar.

• Të dëshmonte për Atin Qiellor.
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• Të na mësonte rrugën e drejtë për të jetuar dhe qenë të lumtur.

• Të na tregonte se çfarë të bënim që të mund të jetonim përsëri me Atin Qiellor.

• Të jepte jetën e vet për ne.

Vini në dukje se një bir tjetër shpirtëror, emri i të cilit qe Lucifer, dëshironte gjith-
ashtu që të dërgohej në tokë për të na ndihmuar. Ai i tha Atit Qiellor se ai do të
vinte në tokë dhe do të na detyronte të gjithëve që të bënim atë që është e drejtë.
Ai nuk do të na lejonte të zgjidhnim ne vetë. Luciferi dëshironte që Ati Qiellor t’ia
jepte atij të gjithë nderin dhe lavdinë.

Lexoni me zë të lartë vendimin e Atit Qiellor nga Abrahami 3:27: “Do të dërgoj
të parin”.

• Kë zgjodhi Ati Qiellor që ta ndihmonte?

Shpjegoni se Luciferi u zemërua shumë që nuk u zgjodh. Ai nuk e pranoi planin e
Atit Qiellor. Përkundrazi, Luciferi shkaktoi një luftë të madhe në qiell. Nuk qe një
luftë me armë e bomba, por një luftë me fjalë e përpjekje për t’i bërë njerëzit që të
ndiqnin atë. Luciferi bindi disa prej vëllezërve e motrave tona shpirtërore që men-
dimet e tij të liga ishin të mira; dhe ata zgjodhën të ndiqnin atë në vend të Jezusit.

U thoni fëmijëve që Luciferi quhet edhe Satani ose djalli.

Diskutim • Kë zgjodhët të ndiqnit ju, Jezusin apo Satanin?

Kërkojuni fëmijëve të ngrihen në këmbë nëse zgjodhën të ndiqnin Jezusin.
Shpjegojuni se të gjithë ata zgjodhën të ndiqnin Jezusin, kështu që duhet të jenë
që të gjithë në këmbë.

Shpjegoni se ne e dimë që ndoqëm Jezusin ngaqë jemi këtu në tokë. Shpirtrat
që ndoqën Satanin nuk u lejuan që të lindnin në tokë e të merrnin trupa fizikë.

Tregojuni fëmijëve se sa i lumtur jeni që zgjodhët të ndiqnit Jezusin. U thoni se
jeni krenar për ata ngaqë zgjodhën të ndiqnin Jezusin dhe jo Satanin. Lëvdojini
fëmijët që zgjodhën të drejtën.

Ne Duam të Vazhdojmë të Ndjekim Jezu Krishtin

Paraqitja e
mësuesit

Theksojuni fëmijëve që ata nuk u detyruan të ndiqnin Jezusin. Ata kishin një 
zgjedhje. Ata mund të kishin ndjekur Satanin. Por ata zgjodhën rrugën e drejtë.

U thoni fëmijëve se ata kanë të njëjtën zgjedhje në këtë jetë në tokë. Satani ende
po përpiqet që të na bëjë ta ndjekim atë. Ati Qiellor do që ne të ndjekim Jezusin,
sepse kjo do të na bëjë të lumtur dhe do të na japë mundësinë që të jetojmë për-
sëri me Atin Qiellor dhe Jezusin. Por ne nuk jemi të detyruar ta ndjekim Jezusin.
Ne mund të zgjedhim që të bëjmë, ose gjërat e mira që Jezusi dëshiron që ne të
bëjmë, ose gjërat e këqija që Satani dëshiron që ne të bëjmë.

Skica ZTD Shfaqni skicën ZTD. Pyetini fëmijët se cili është personi në figurën në skicë.
Lexoni fjalët në skicë teksa i tregoni me gisht. Pastaj, nxitini fëmijët të thonë me
ju: “Unë do të zgjedh të drejtën”.

Diskutim Lërini fëmijët t’u përgjigjen pyetjeve në vijim (ose disave që keni krijuar) rreth asaj
që do të bënin për të ndjekur Jezusin:

• Nëse zgjidhni të ndiqni Jezusin, çfarë do të bëni në qoftë se padashur lëndoni dikë?

• Nëse zgjidhni të ndiqni Jezusin, si do të silleni në këtë klasë? (Nxitini fëmijët të
tregojnë veprime të tilla si qëndrimi ulur pa zhurmë, dëgjimi, marrja pjesë në
mënyrë të përshtatshme dhe mos shqetësimi i fëmijëve të tjerë.)
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• Nëse zgjidhni të ndiqni Jezusin, çfarë mund të bëni ose të thoni nëse dikush ju
jep një dhuratë apo bën diçka për ju?

• Nëse zgjidhni të ndiqni Jezusin, si do të silleni me dikë që ka qenë i pasjellshëm
me ju?

Drejtojuni përsëri skicës ZTD dhe kërkojuni fëmijëve që të përsërisin fjalët në të.

Përmbledhje

Dëshmi Jepni dëshmi që para se të vinim në tokë, secili prej nesh bëri një zgjedhje. Ne
zgjodhëm të ndiqnim Jezu Krishtin; dhe do të jetojmë përsëri me të e Atin Qiellor
nëse bëjmë atë që Jezusi na ka mësuar të bëjmë.

Shpjegoni se, çdo javë, në Fillore fëmijët do të mësojnë rreth gjërave që Jezusi
dëshiron që ne të bëjmë.

Nxitini fëmijët që, sonte në lutjet e tyre, ta falënderojnë Atin Qiellor që dërgoi
Jezusin në tokë për të qenë Shpëtimtari ynë. Këshillojini që t’i kërkojnë Atit Qiellor
t’i ndihmojë të bëjnë zgjedhje të drejta në mënyrë që të mund të jetojnë përsëri
me të dhe Jezusin një ditë.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive të mëposhtme ato që do të japin më shumë rezultat për

fëmijët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje
apo përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Nxitini fëmijët që të shikojnë unazat e tyre ZTD. Nëse fëmijët nuk i kanë vënë
unazat ZTD, ju mund të dëshironi të lidhni një copë fije si unazë rreth gishtit të
secilit fëmijë. U thoni fëmijëve se unazat e tyre do t’u kujtojnë që ata zgjodhën
të ndiqnin Jezusin dhe se duhet të vazhdojnë të bëjnë zgjedhje të drejta.

2. Këndoni ose thoni fjalët e vargut të parë të këngës “N’Qiell Jetova” (Liahona, prill
1999, f. M5, Liahona, Botim i Veçantë, tetor 2010, nga brenda kapakut të pasmë):

N’qiell jetova shum’ koh’ më par’, ësht’ e vërtet’.
Jetova dhe desha njerëz atje. Si dhe ju.
Më pas Ati Qiellor një plan të bukur dha
Për tokën, shpëtimin e përjet’shëm t’njeriut.

Pasi të këndoni, bëni pyetje të tilla si kjo në vijim rreth domethënies së këngës
(sipas nevojës, përsëritni vargjet e këngës që të ndihmoni fëmijët për përgjigjet):

• Ku, thotë kënga që, jetuat ju? Kur jetuat atje?

• Me kë jetuat atje?

• Çfarë bëri Ati Qiellor kur ishim në qiell me Të?

• Për çfarë ishte plani?

Këndoni vargun e dytë të këngës dhe bëni pyetje të ngjashme:

Ai tha se i duhej dikush me shum’ dashuri,
Jetën të jepte që t’gjith’ atje lart të kthehen.
Një tjetër ishte që nderin hyjnor kërkoi.
Jezusi tha; “At’ mua dërgom’, lavdia ty t’qoft’”.

(© 1987 nga Janeen Jacobs Brady. Përdorur me leje.)
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3. Vërini fëmijët të bëjnë vizatime të mënyrës se si e mendojnë se është qielli.

4. Këndoni ose thoni fjalët e këngëve “Ai e Dërgoi Birin” (Children’s Songbook, f. 34)
ose “Do Ndjek Planin e Per’ndis’” (Children’s Songbook, f. 164). Fjalët e “Ai e Dërgoi
Birin” janë përfshirë në fund të manualit.

Do Ndjek Planin e Per’ndis’

Jeta ime dhurat’ ësht’; jeta ime një plan ka.
Që n’qiell nisi ajo, jeta ime qëllim ka.
Zgjedhja ime qe t’vija në k’të shtëpi t’dashur n’tok’
Dhe t’synoja dritën e Per’ndis’ si drejtim që kur linda n’bot’.
Do ndjek planin që për mua ke, Per’ndi,
Kapur fort pas tëndes fjal’ e dashuri.
Do lutem dhe do punoj,
Gjithmon’ n’rrugën tënde do shkoj.
At’her’ i lumtur në tok’ do jem
Dhe n’shtëpin’ që atje lart do kem.
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë që të kuptojë se ne mund të zgjedhim të drejtën pasi
Ati Qiellor na dha të drejtën për të zgjedhur.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Mateu 21:14–16 dhe Doktrina e Besëlidhje 37:4.
Shihni edhe Parimet e Ungjillit (31110), kapitulli 4.

2. Përgatituni të këndoni ose të thoni fjalët e këngës “Rrugën e Drejt’ Zgjidh” (Children’s
Songbook, f. 160). Fjalët e kësaj kënge janë përfshirë në fund të manualit.

3. Nëse javën tjetër dëshironi që nga mësimi 6, të përdorni veprimtarinë nr. 1 për
pasurimin e mësimit (shihni faqen 28), përgatisni një pusullë, të ngjashme me atë
më poshtë, për secilin fëmijë, që ta marrë në shtëpi te prindërit e tij ose saj:

Nëse, javën tjetër, nga mësimi 6 dëshironi që të përdorni veprimtarinë nr. 2 për
pasurimin e mësimit, përgatisni një pusullë, ku t’u kërkoni prindërve të secilit
fëmijë që, javës tjetër, të sjellin një fotografi të familjes me fëmijën e tyre (kjo
mund të jetë e njëjta pusullë si më sipër nëse i përdorni të dyja veprimtaritë).

4. Materiale të nevojshme:
a. Bibël dhe kopje të Doktrinës e Besëlidhjeve.
b. Skica ZTD (shihni mësimin 1).
c. Një tas me sende të vogla me ngjyra të ndryshme, si bonbone ose gurë të

ndritshëm. Merrni mjaftueshëm artikuj për çdo ngjyrë në mënyrë që secili
fëmijë të ketë mundësi për të zgjedhur nga disa ngjyra.

5. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Ati Qiellor dhe Jezu Krishti Duan që Ne të Zgjedhim Vetë

Veprimtari
Vëmendjeje

Tregoni tasin me sende të vogla dhe lëreni secilin fëmijë që të zgjedhë një gjë. 
U thoni fëmijëve se ata sapo kanë bërë një zgjedhje. Ne duhet të bëjmë shumë
zgjedhje çdo ditë.

• Çfarë zgjedhjesh keni bërë sot? (Përgjigjet mund të përfshijnë, zgjedhjen për
atë që veshin, zgjedhjen për atë që hanë për mëngjes, zgjedhjen për atë që
bëjnë në kohën e lirë.)

Ju lutemi, tregojini [emri i fëmijës] se si u zgjodh emri i tij [saj], që të
mund të flasim për këtë herën tjetër në klasë. Ju faleminderit.

Unë Mund të Bëj 
Zgjedhje të Drejta

Mësimi 
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Tregojuni fëmijëve që bërja e zgjedhjeve është një pjesë shumë e rëndësishme e
jetës në tokë. Disa zgjedhje janë të lehta dhe disa zgjedhje janë të vështira. E drejta
jonë për të zgjedhur, na u dha kur jetuam në qiell me Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin.

Paraqitja e
mësuesit

Kujtojuni fëmijëve se përpara se të vinim në tokë, Ati Qiellor na ftoi në një mbledhje.
Zbuloni nëse fëmijët e kujtojnë atë që ndodhi në atë mbledhje, nga mësimi i
mëparshëm. Nëse nuk e kujtojnë, përsëriteni shpejt e shpejt, duke nxjerrë në pah
idetë në vijim:

Në atë mbledhje, Ati Qiellor paraqiti një plan që të na ndihmonte të bëheshim si Ai.
Ne zgjodhëm t’i bindeshim planit, kështu që ne, veç e veç, erdhëm në tokë dhe
morëm një trup fizik. Nëse zgjedhim të mbajmë urdhërimet ndërsa jemi në tokë,
ne do të jemi në gjendje që të jetojmë përsëri me Atin Qiellor. Jezu Krishti qe i gat-
shëm të vinte në tokë që të na tregonte atë që duhet të bënim që të jetonim për-
sëri me Atin Qiellor. Luciferi dëshironte të vinte në tokë dhe ta detyronte gjithkënd
të mbante urdhërimet. Ai nuk donte t’u jepte asnjë mundësi zgjedhjeje njerëzve.
Por Jezusi dëshironte të ndiqte planin e Atit Qiellor. Ai donte që njerëzit të ishin në
gjendje të zgjidhnin mënyrën se si do të jetonin.

Shpjegoni se Ati Qiellor e dinte se më e mira për ne do të qe që të zgjidhnim ne
vetë, që të mund të mësonim të bënim zgjedhje të drejta. Të qenit në gjendje që
të zgjedhim ne vetë quhet e drejta për të zgjedhur. Nxitini fëmijët që të thonë me
zë të lartë, disa herë, fjalët e drejta për të zgjedhur.

Shpjegoni se Luciferi (i cili quhet edhe Satan) dhe pasuesit e tij akoma janë duke
e luftuar planin e Atit Qiellor. Ata duan që ne, të drejtën tonë për të zgjedhur, ta
përdorim që të zgjedhim të ndjekim ata, në vend që të ndjekim Jezusin dhe të
bëjmë atë që është e drejtë.

Skica ZTD Paraqisni skicën ZTD.

• Çfarë dëshironte të bënte Jezusi që të na ndihmonte të zgjidhnim të drejtën?
(Ai dëshironte të vinte në tokë që të na mësonte atë që është e drejtë, në
mënyrë që të ishim në gjendje të bënim zgjedhje me mençuri.)

Tregoni me gisht fjalët tek skica ZTD. Thoni fjalët me zë të lartë dhe pastaj nxitini
fëmijët që t’i përsërisin me ju.

Fëmijët Mund të Zgjedhin të Bëjnë të Drejtën

Histori nga 
shkrimi i shenjtë

Me vetë fjalët tuaja, tregoni historinë që gjendet tek Mateu 21:14–16. Shpjegoni
se disa prej kryepriftërinjve nuk besonin se Jezu Krishti ishte Shpëtimtari, Ai që
Ati Qiellor e kishte dërguar për t’i ndihmuar. Ata e ndiqnin nga afër Jezusin që të
përpiqeshin ta kapnin duke bërë diçka gabim, që të bënin të mundur që të vritej.

Shpjegoni se kur Jezusi shëroi njerëzit e verbër dhe të çalë në tempull, kryepriftë-
rinjtë u zemëruan. Kur fëmijët filluan ta lëvdonin Jezusin, priftërinjtë qenë edhe më të
zemëruar, dhe ata donin që Jezusi t’i ndalte fëmijët. Por në vend të kësaj, Ai i pyeti
priftërinjtë nëse kishin lexuar në shkrimet e shenjta që fëmijët e vegjël do ta lëvdonin.

Vini në dukje se ashtu si fëmijët në këtë histori, fëmijët në klasën tuaj mund të
zgjedhin ta ndjekin dhe ta lëvdojnë Jezusin.

Shkrim i shenjtë Hapni Doktrinën e Besëlidhjet dhe lexoni me zë të lartë pjesën te Doktrina e
Besëlidhje 37:4: “Le të zgjedhë çdokush vetë”. Shpjegoni se në këtë shkrim të
shenjtë, çdokush do të thotë të gjithë njerëzit. Ne të gjithë mund të zgjedhim atë
që bëjmë. U thoni fëmijëve që të ngrihen dhe ta përsërisin frazën.

Skica ZTD Drejtojuni përsëri skicës ZTD dhe u thoni fëmijëve që të përsërisin fjalët në të.
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Ne Mund të Zgjedhim të Drejtën

Histori Tregojuni fëmijëve histori për një fëmijë që zgjodhi të bënte atë që Jezusi do të
dëshironte. Ju mund të doni që të përdorni historinë në vijim:

Britni u zgjua të dielën në mëngjes me ndjenjë idhnake. Ajo kishte shkuar në
shtrat shumë vonë dhe iu desh edhe të ngrihej herët. Iu desh të priste radhën për
në banjë. Pastaj nuk mund të gjente një prej këpucëve të veta. Pastaj përplasi
gishtin e këmbës me një karrige. Vëllai i saj i madh qe i zemëruar me të ngaqë
mendoi se ajo do ta vononte të gjithë familjen.

Britni nuk këndoi në Fillore. Nuk buzëqeshi. Madje, as nuk dëgjoi. Ajo dëshironte
të mos ishte në Fillore. U ul në rreshtin e fundit e u vrenjt dhe luajti me disa gjëra
në xhepin e saj.

• Çfarë zgjedhjesh bëri Britni?

Mësuesja e Britnit pati punuar shumë në përgatitjen e mësimit dhe e dalloi që
Britni nuk po dëgjonte. Pas klase, mësuesja e Britnit foli me Britnin vetëm dhe e
pyeti se ku qëndronte problemi. Britni filloi të qante. Ajo dëshironte të ishte e
lumtur dhe donte që edhe mësuesja e saj të ishte e lumtur.

Mësuesja e Britnit e pyeti nëse do të dëshironte të bënte një eksperiment. Britni
mendoi se një eksperiment dukej argëtues. Mësuesja e saj i shpjegoi se zgjedhja
e së drejtës dhe veprimi sipas asaj që Jezusi dëshiron që të bëjmë, mund të na
ndihmojë të jemi të lumtur. Britni pranoi që, të dielën tjetër, në Fillore, të provonte
të bënte atë që Jezusi do të dëshironte që ajo të bënte.

Të shtunën në vijim, mësuesja e Britnit e kujtoi për eksperimentin. Britni tha me
vete: “Nesër do të bëj atë që Jezusi dëshiron që të bëj”.

Të dielën në mëngjes, kur Britni u zgjua, qe e emocionuar të provonte eksperi-
mentin. Ajo u bë gati me shpejtësi për në kishë dhe ndihmoi edhe të motrën të
bëhej gati. Kur Britni arriti në Fillore, po buzëqeshte. Ajo këndoi himnin e hapjes
dhe ndenji ulur me nderim gjatë lutjes së hapjes. Djali ulur pranë Britnit po i
pëshpëriste vazhdimisht; dhe shpejt, Britni si përgjigje po i pëshpëriste dhe nuk 
po dëgjonte. Pak përpara kohës së caktuar që të shkonte në klasë, Britni shikoi 
lart dhe pa figurën e Jezusit në mur. Ajo u kujtua se dëshironte të bënte atë që
Jezusi dëshironte që ajo të bënte. Britni eci pa zhurmë në klasë dhe u ul në radhën
e parë. Ajo dëgjoi mësimin dhe iu përgjigj pyetjeve që i bëri mësuesja e saj. Britni 
u ndie e lumtur. Ajo qe e kënaqur që zgjodhi të drejtën. Ajo zbuloi se zgjedhja e 
së drejtës dhe veprimi sipas asaj që Jezusi dëshironte që ajo të bënte, e bëri të
ndihej e lumtur.

Diskutim • Përse u ndie e lumtur Britni?

• Kur jeni ndier të lumtur ngaqë zgjodhët të drejtën?

Përmbledhje

Veprimtari Nxiteni secilin fëmijë ta mbledhë dorën grusht duke nxjerrë në dukje nga jashtë
gishtin e madh. U thoni fëmijëve që do t’u përshkruani disa zgjedhje që mund të
bëjnë. Nëse zgjedhja e treguar është diçka që Jezusi do të donte që ata të bënin,
ata duhet të drejtojnë lart gishtat e tyre të mëdhenj. Nëse pohimi përshkruan
diçka që Satani do të donte që ata të bënin, ata duhet t’i drejtojnë poshtë gishtat
e tyre të mëdhenj. Përdorni shembujt në vijim ose krijoni disa vetë:

• Ju zgjidhni që të vini në Fillore.

• Ju zgjidhni që të këndoni në Fillore, kur udhëheqësja u kërkon të gjithëve që të
këndojnë.
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• Ju zgjidhni t’i mbani sytë hapur gjatë lutjes.

• Ju zgjidhni të sillni një shok në kishë.

• Ju zgjidhni t’i pëshpëritni shokut tuaj gjatë sakramentit.

• Ju zgjidhni të ecni pa zhurmë drejt klasës tuaj.

• Ju zgjidhni të qeshni kur një fëmijë tjetër pengohet dhe rrëzohet.

• Ju zgjidhni t’i shqetësoni fëmijët e tjerë duke bërë zhurmë.

• Ju zgjidhni të ndihmoni mësuesen për aktivitetin.

• Ju zgjidhni të tallni dikë që iu përgjigj gabim një pyetjeje.

• Ju zgjidhni të dëgjoni me qetësi kur mësuesja tregon histori.

Këngë Drejtojini fëmijët tek këndojnë ose thonë fjalët e këngës “Rrugën e Drejt’ Zgjidh”.

Dëshmi Tregojuni fëmijëve se sa mirënjohës jeni që Ati Qiellor na ka dhënë të drejtën për
të zgjedhur. Shprehni mirëbesimin tuaj tek aftësia e fëmijëve për të bërë zgjedhje
të drejta.

Kërkojuni fëmijëve të përgatiten që, javën tjetër, t’i tregojnë klasës për një zgjedhje
të drejtë që bëri secili prej tyre gjatë javës.

Fletushkë Nëse keni përgatitur pusulla për fëmijët në lidhje me mësimin e javës tjetër, jepini
secilit fëmijë një pusullë. Shpjegojuni fëmijëve pusullat dhe u thoni që t’ua japin
prindërve të tyre.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive të mëposhtme ato që do të japin më shumë rezultat për

fëmijët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje
apo përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Nxitini të gjithë fëmijët të ngrihen në këmbë. Zgjidhni një fëmijë që të jetë
udhëheqës; dhe jepini atij apo asaj një monedhë ose kopsë. I thoni udhëheqësit
apo udhëheqëses të qëndrojë para klasës me monedhën fshehur në një prej
duarve të tij apo të saj. Lërini fëmijët e tjerë në klasë të gjejnë se në cilën dorë është
monedha. Kur të gjithë të kenë dhënë mendime, udhëheqësi zbulon se në cilën dorë
është monedha. Fëmijët që e gjetën drejt, bëjnë një hap para drejt udhëheqësit. Të
tjerët mbeten aty ku janë. Vazhdoni derisa një fëmijë të arrijë udhëheqësin.

• Përse nuk e gjetët drejt të gjithë ju, çdo herë? (Ju nuk kishit asnjë të dhënë që
t’ju ndihmonte ta gjenit.)

• A është marrja me mend mënyrë e mirë për të bërë zgjedhje?

Ndihmojini fëmijët të kuptojnë që nuk na duhet të hamendësojmë për vendimet
tona. Jezusi na ka mësuar atë që duhet të bëjmë. Nëse bëjmë atë që Ati Qiellor
dhe Jezusi dëshirojnë që të bëjmë, ne gjithmonë do të bëjmë zgjedhje të drejta.

2. Jepuni fëmijëve letra e ngjyra dylli; dhe nxitini të vizatojnë figura të vetes duke bërë
gjëra që Jezu Krishti do t’i vinte që të bënin në Fillore. Shembuj mund të jenë
qëndrimi ulur pa zhurmë, këndimi, ndihma ndaj mësueses ose ecja pa zhurmë.
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3. Ndihmojini fëmijët të këndojnë ose të thonë fjalët e këngës “Dëgjo, Dëgjo”
(Children’s Songbook, f. 107), duke përdorur veprimet e shënuara:

Dëgjo zërin e vogël, të qet’ (vendosni dorën te veshi)!
Dëgjo! Dëgjo (vendosni gishtin te buzët)!
Kur një zgjedhje për të bër’ ke ti (shtrini duart, pëllëmbët lart).
Gjithmon’ do të t’udhëheqë ai (mblidhni krahët).

Përsëriteni disa herë këngën që t’i ndihmoni fëmijët të mësojnë fjalët.
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të kuptojë që Ati Qiellor planifikoi që fëmijët të rriteshin
në familje.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Lluka 1:26–38 dhe Mateu 1:18–25.

2. Pritini shkronjat e mëposhtme nga një copë letër. Bëjeni secilën germë afërsisht
shtatë deri dhjetë centimetra të lartë:

FFAAMMIILLJJEE
3. Përgatituni të këndoni ose të thoni fjalët e këngës “Familje e Lumtur” (Children’s

Songbook, f. 198). Fjalët e kësaj kënge janë përfshirë në fund të manualit.

4. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Fotografi e familjes suaj (fakultative).
c. Letra dhe lapsa ose ngjyra dylli.
d. Figura 2-5, Lajmërimi i Lindjes së Jezusit: Engjëlli Gabriel i Shfaqet Maries;

figura 2-6, Lindja e Jezusit (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit 201; 62495).

5. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Shënim: Jini të ndjeshëm ndaj situatave familjare të anëtarëve të klasës. Ndihmojini
fëmijët të kuptojnë se, gjëja më e rëndësishme rreth një familjeje nuk është numri i
personave në familje, por që anëtarët e familjes e duan dhe kujdesen për njëri-tjetrin.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës. Ju mund
të dëshironi të ftoni secilin fëmijë të tregojë për një rast gjatë javës së kaluar kur ai
ose ajo zgjodhi të drejtën.

Familjet Janë Pjesë e Planit të Atit Qiellor

Veprimtari
vëmendjeje

• Ku jetuat përpara se të vinit në tokë?

Përsërisni me fëmijët që secili prej nesh zgjodhi të ndjekë planin e Atit Qiellor dhe
të vinte në tokë. U thoni fëmijëve se kur erdhëm në tokë, Ati Qiellor na bekoi me
njerëz që të na ndihmonin e të na donin.

U thoni fëmijëve se do t’u jepni të dhëna, që t’i ndihmoni të gjejnë se cilët janë këta
persona. Vëreni një fëmijë të ngrejë lart, një e nga një, secilën shkronjë të fjalës
familje. Nxitini fëmijët që të thonë shkronjën përkatëse. Pastaj jepuni një të dhënë
që fillon me atë shkronjë. Disa të dhëna të mundshme jepen në faqen në vijim.

Ne Kemi Familje të VeçantaMësimi 
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1. Fëmijët janë pjesë e saj.

2. Ati është pjesë e saj.

3. Mami është pjesë e saj.

4. Ime motër e im vëlla janë pjesë e saj.

5. Lumturia e dashuria janë pjesë e saj.

6. Ju jeni pjesë e saj.

7. Edhe unë jam pjesë e saj.

Kur të jepni të gjitha të dhënat, përsërisni së bashku me fëmijët fjalën familje.

Diskutim • Përse kemi nevojë për familje?

Shpjegoni se kur ishim foshnja ne kishim nevojë të jetonim me njerëz të cilët do
të kujdeseshin për ne. Ati Qiellor planifikoi që secili prej nesh të jetonte me një
familje që do të na donte dhe do të kujdesej për ne. Teksa rritemi, familjet tona
gjithashtu na mësojnë dhe na ndihmojnë të bëjmë zgjedhje të mençura.

Ati Qiellor Planifikoi që Jezu Krishti të Lindte në një Familje

Histori nga 
shkrimi i shenjtë
dhe diskutim

Shpjegoni se Ati Qiellor planifikoi që Jezu Krishti të lindte në një familje. Burri dhe
gruaja, të cilët u zgjodhën ta donin e të kujdeseshin për Jezusin në tokë, e donin
Atin Qiellor dhe mbanin urdhërimet e Tij.

Tregoni figurën 2-5, Lajmërimi i Lindjes së Jezusit; dhe tregoni historinë e vizitës
së engjëllit Gabriel te Maria, siç gjendet tek Lluka 1:26–38.

• Kush është kjo grua në këtë figurë? (Shihni Lluka 1:27.)

• Kush është ky burrë në këtë figurë? (Shihni Lluka 1:26.)

Shpjegoni se Maria, kur pa engjëllin, u habit dhe u shqetësua pak, por ajo qe e gat-
shme të bënte çdo gjë që Ati Qiellor dëshironte që ajo të bënte (shihni Lluka 1:29, 38).

• Çfarë i tha engjëlli Maries? (Shihni Lluka 1:31–32.)

• Kush do të ishte babai i foshnjës? (Ati Qiellor.)

Tregoni figurën 2-6, Lindja e Jezusit.

• Kush është ky burrë në këtë figurë?

Tregojuni fëmijëve se Jozefi ishte një burrë i drejtë, i zgjedhur nga Ati Qiellor që të
martohej me nënën e Jezusit dhe ta donte Jezusin e të kujdesej për të. Shpjegoni
se edhe Jozefin e vizitoi një engjëll përpara se të lindte Jezusi. Tregoni shkurti-
misht historinë që gjendet te Mateu 1:18–25. Lexoni me zë të lartë atë që engjëlli
i tha Jozefit te Mateu 1:21.

• Si i tha engjëlli Maries dhe Jozefit që ta quanin foshnjën?

Shpjegoni që emri Jezus do të thotë shpëtimtar. Jezu Krishti do të na shpëtonte
të gjithëve nga mëkatet tona dhe do të na ndihmonte që të ktheheshim për të
jetuar përgjithmonë me Atin Qiellor. Profetët, që jetuan në tokë para se të lindte
Jezusi, profetizuan që emri i Shpëtimtarit tonë do të ishte Jezu Krisht. Fjala Krisht
do të thotë “i vajosuri”, që do të thotë i zgjedhur nga Ati Qiellor.

• Përse kishte nevojë për një familje Jezusi?
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Familjet Tona Na Duan

Paraqitja e
mësuesit

Shpjegoni se të gjitha familjet janë të ndryshme. Disa familje kanë dy prindër e disa
familje kanë vetëm një. Disa familje kanë shumë fëmijë e disa familje kanë vetëm
pak fëmijë ose një fëmijë. Disa familje kanë fëmijë, prindër, gjyshër, teze e halla dhe
daja e xhaja që jetojnë të gjithë së bashku. Disa fëmijë jetojnë me të rritur, me të
cilët nuk kanë lidhje gjaku, por që prapëseprapë i duan dhe kujdesen për ta.
Familjet bëjnë gjëra të ndryshme së bashku dhe e shfaqin dashurinë në mënyra të
ndryshme. Gjëja e rëndësishme rreth familjeve është që anëtarët e familjes e duan
dhe kujdesen për njëri-tjetrin. Gjithsecili ka nevojë që të jetë pjesë e një familjeje.

Diskutim • Kur ishit foshnjë, çfarë bënte për ju familja juaj?

• Po tani, çfarë bën familja juaj për ju?

• Çfarë bëni ju për anëtarë të tjerë të familjes suaj?

Pjesëmarrja e fëmijëve

Tregoni fotografinë e familjes suaj, nëse e keni sjellë. Tregoni anëtarët e familjes
suaj dhe shpjegoni arsyen për të cilën secili është i rëndësishëm për ju. Lërini
fëmijët që të flasin rreth familjeve të tyre. Ftojini fëmijët që të tregojnë për raste
kur u ndien të lumtur ngaqë e dinin se familjet e tyre i donin.

Familjet Tona Na Ndihmojnë

Diskutim Kërkojuni fëmijëve që të dëgjojnë teksa jepni disa shembuj që anëtarë të familjes
e ndihmojnë dhe e duan njëri-tjetrin. Pasi të jepni secilin shembull, kërkojuni fëmi-
jëve të thonë se si treguan dashuri për njëri-tjetrin njerëzit në secilin shembull.
Përdorni shembujt në vijim ose krijoni vetë disa:

• Eriku, vëllai i vogël i Kërkut, kishte frikë natën, kështu që Kërku e ndihmoi të
bënte një lutje që të ndihej i sigurt. Pastaj, Kërku këndoi një këngë që të
ndihmonte Erikun ta zinte gjumi.

• Nëna e Keitlinës pati ikur gjithë natën. Keitlina preu një copë letër në formë zemre
dhe shkroi një mesazh ku i tregonte të ëmës se sa shumë e donte. Ajo e la mesazhin
mbi jastëkun e së ëmës me qëllim që e ëma ta gjente, kur të vinte në shtëpi.

• Gjyshja e Ianit kalonte kohë çdo javë për ta ndihmuar Ianin të praktikonte fjalët që
kishte për germëzim në shkollë. Ndihma dhe lëvdatat e saj e nxitën që t’i mësonte
të gjitha fjalët në listën e tij.

• Toni vendosi si qëllim që ta lexonte Librin e Mormonit përpara se të pagëzohej.
Çdo mbrëmje, motra e vet më e madhe ulej me të dhe e dëgjonte teksa ai
lexonte. Ajo e ndihmonte Tonin për fjalët e vështira. Me ndihmën e motrës, Toni
qe në gjendje ta arrinte qëllimin e vet.

• Haidi dëgjoi kalimthi disa prej shokëve të saj të klasës të ngacmonin vëllanë e
saj më të vogël. Ai gati sa nuk qau, kështu që Haidi e mori me vete dhe luajti
një lojë me të. Më vonë, ajo u tha shokëve të saj të klasës që ata nuk duhet t’i
ngacmonin fëmijët e tjerë.

Mësim me objekte Ngrini dorën tuaj lart me gishtat e shtrirë. Shpjegoni se anëtarët e familjes mund të
punojnë së bashku si gishtërinjtë me gishtin e madh të dorës. Kërkojuni fëmijëve
që të përpiqen t’i kapin shkrimet e tyre të shenjta ose ndonjë objekt tjetër me një
dorë, pa përdorur gishtin e madh. Shpjegoni se edhe pse ata mund të jenë në
gjendje ta kapin objektin vetëm me gishtërinjtë e tyre, është shumë më e lehtë kur
përdorin gishtin e tyre të madh së bashku me gishtërinjtë e tyre. Kujtojuni fëmijëve
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që çdo anëtar i familjes është i rëndësishëm. Anëtarët e familjes mund të arrijnë
shumë kur punojnë të gjithë së bashku.

Veprimtari artistike Jepuni fëmijëve letër e ngjyra dylli ose lapsa dhe vërini të vizatojnë figura të fa-
miljeve të tyre. Titullojeni secilin vizatim Familja Ime Më Do.

Përmbledhje

Këngë Këndoni ose thoni me fëmijët fjalët e këngës “Familje e Lumtur”.

Dëshmi Jepni dëshmi që Ati Qiellor dëshiron që secili prej nesh të marrë dashuri e përkuj-
desje nga një familje. Kujtojuni fëmijëve se çdo familje është e ndryshme dhe se
çdo familje është e rëndësishme. Dëshmoni se ata mund të bëjnë shumë për të
ndihmuar që familjet e tyre të jenë të lumtura.

Nxitini fëmijët që t’ua tregojnë familjeve të tyre figurat që vizatuan; dhe t’u tre-
gojnë familjeve të tyre se sa shumë i duan.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes. Kërkojini fëmijës që ta falënderojë
Atin Qiellor për familjet.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Nëse do të kishte kuptim në kulturën tuaj, i thoni secilit fëmijë që të vijë i
përgatitur për të thënë se si u zgjodh emri i tij ose i saj. Kjo mund të realizohet
duke u dërguar një pusullë prindërve të fëmijëve në fund të mësimit 5, duke u
kërkuar prindërve që t’i tregojnë fëmijës së tyre se si u zgjodh emri i tij ose i saj
(shihni faqen 21). Në klasë shpjegoni që kur u lindëm, familjet tona zgjodhën
emrin për ne. Bëni që çdo fëmijë t’u tregojë fëmijëve të tjerë se si u zgjodh emri
i tij ose i saj. (Nëse është e mundur, ju mund të dëshironi të komunikoni me
prindërit e secilit fëmijë gjatë javës, për t’i kujtuar që t’i sjellin fëmijët të
përgatitur për të treguar se si u zgjodh emri i tij ose i saj.)

2. Organizoni që çdo fëmijë të sjellë fotografi të familjes së tij apo të saj nga shtëpia
(mblidhini ato në fillim të klasës që të mos jenë shkak shpërqendrimi). Me radhë,
lërini fëmijët që të tregojnë fotografitë dhe të thonë një ose dy gjëra që pëlqejnë
rreth familjeve të tyre. (Nëse planifikoni të përdorni edhe veprimtarinë nr. 1 për
pasurimin e mësimit, ju mund të shtoni kërkesën për një fotografi të familjes te
pusulla që dërguat për në shtëpi, në fund të mësimit 5.)

3. Këndoni ose thoni me fëmijët fjalët e këngës “Ja Ku Jemi Bashk’” (Children’s
Songbook, f. 261), duke përdorur emërtimet e anëtarëve të familjes:

Ja ku jemi bashk’, bashk’, bashk’;
Ah, ja ku jemi bashk’ në familjen ton’,
Me mamin e babin dhe motrën e v’llan’;
Ah, ja ku jemi bashk’ k’të dit’ plot diell e shkëlqim.

Këndoni vargje të tjera duke përdorur emërtime të tilla si gjyshen, gjyshin, hallën e
tezen dhe xhajën e dajën, në mënyrë që të përmenden të gjithë anëtarët e familjes.

Kujtojuni fëmijëve që Ati Qiellor planifikoi që ata të jetonin me familje që do t’i
donin e do t’i ndihmonin.
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4. Vëreni secilin fëmijë që të nxjerrë me laps gjurmën e dorës së vet në një copë
letër. U thoni fëmijëve që tek gishtërinjtë të vizatojnë fytyra për të paraqitur
anëtarë të familjes ose të vendosin një zemër në mes për të treguar dashuri.
Kujtojuni fëmijëve që anëtarët e familjes janë si gishtërinjtë e një dore: secili
është i rëndësishëm.

5. Lërini fëmijët të interpretojnë situata që paraqesin se si anëtarët e familjes mund
ta ndihmojnë njëri-tjetrin. Përdorni situatat nga mësimi ose krijoni disa vetë.

6. Ndihmojini fëmijët që, ndërsa ju thoni fjalët, të bëjnë veprimet për vargun në vijim:

Familja Ime

Njësoj si zogjt’ lart nëpër degë (rrihni krahët në ajër si flatra),
Kam familjen time, vetë (tregoni me gisht drejt vetes).
Ata ushqim më sigurojn’ (bëni sikur po hani)
E si t’luaj më mësojn’ (kërceni përpjetë),
Që gjith’ ditën t’më mbrojn’ e lumturojn’ (qeshni me një buzëqeshje të madhe).

7. Këndoni ose thoni fjalët e mëposhtme ndërsa fëmijët kapin duart me njëri-tjetrin
dhe ecin në rreth:

Familja jote shum’ të do;
Familja jote shum’ të do;
Urra, urra, familja, o!
Familja jote shum’ të do.

Zgjidhni një fëmijë që të qëndrojë në mes të rrethit, ndërsa ju këndoni vargun tjetër:

Kjo familje baba ka,
Kjo familje baba ka;
Urra, urra, familja, a!
Kjo familje baba ka;

Përsëriteni këtë varg, duke zëvendësuar fjalën baba me mama; dhe duke vënë
një fëmijë tjetër në qendër të rrethit që t’i bashkohet fëmijës së parë. Vazhdoni
duke përdorur emrat e anëtarëve të tjerë të familjes, derisa të gjithë fëmijët të
jenë në qendër. Këndoni edhe një herë vargun e parë, kur të gjithë fëmijët të
jenë duke qëndruar së bashku.
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të ndiejë gëzimin që i solli botës lindja e Jezu Krishtit.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Lluka 2:1–20.

2. Sillni një kalendar dymbëdhjetë mujor ose bëni një vijë kohore për aktivitetin e
ditëlindjes. Për të bërë një vijë kohore, prisni një rrip të gjatë letre në dymbëdhjetë
pjesë të barabarta dhe shkruani me radhë emrat e muajve, një në çdo pjesë.

3. Mësoni ditëlindjen e secilit fëmijë në klasën tuaj duke pyetur sekretaren e
Fillores, nëpunësin e lagjes ose prindërit e fëmijëve.

4. Me miratimin e presidentes suaj të Fillores, ftoni një nënë ose një grua, e cila
pret të bëhet nënë, që t’u tregojë shkurtimisht fëmijëve se si përgatitet ajo për
lindjen e një foshnjëje. Kërkojini asaj që të përfshijë ndjenjat e saj të entuziazmit.

5. Përgatituni që të këndoni ose të thoni fjalët e vargut të parë të këngës “Larg,
Larg, Atje n’Fushat e Judes” (Himne dhe Këngë të Fëmijëve, nr. 52).

6. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Një copë letër të vogël dhe laps për secilin fëmijë.
c. Letër ngjitëse ose ngjitës tjetër.
d. Figura 2-6, Lindja e Jezusit (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit; 62495).

7. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Shënim: Ndërsa diskutoni ditën e lindjes së fëmijëve, jini të ndjeshëm ndaj ndje-
njave të ndonjë fëmije të adoptuar ose nën kujdestari në klasën tuaj. Sigurohuni
që ata të kuptojnë se edhe lindja e tyre ishte ngjarje e lumtur.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Ditëlindjet Janë të Veçanta

Veprimtari
vëmendjeje

U thoni fëmijëve se po mendoni për një ditë të veçantë. Shpjegoni se do t’iu jepni
një të dhënë ndihmëse; dhe kërkojuni ta dëgjojnë të dhënën dhe të ngrenë duart
e tyre kur të kuptojnë ditën për të cilën po mendoni. Këndoni nën zë melodinë e
një kënge ditëlindjeje si p.sh. këngën “Shumë Urime për Ty”, ose jepni ndonjë të
dhënë tjetër më se të qartë.

• Për çfarë dite të veçantë po mendoj?

• Çfarë ju pëlqen më shumë rreth ditëlindjes suaj?

Lindja e Jezu Krishtit 
i Solli Botës Gëzim

Mësimi 
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Aktiviteti i kalendarit
ose i vijës kohore

Shpërndani letrën dhe lapsat. Vëreni secilin fëmijë që të shkruajë emrin e vet në
një copë letër. (Ndihmojini fëmijët sipas nevojës.)

Tregoni kalendarin ose vijën kohore. Ftojini fëmijët që të thonë bashkë me ju
emrat e muajve, ndërsa i lexoni ato. Lexoni përsëri emrin e secilit muaj, një nga
një, dhe ftoni cilindo prej fëmijëve që ka ditëlindjen në atë muaj që të ngjisë
emrin e vet në kalendar ose në vijën kohore.

• Si mendoni se u ndie familja juaj kur lindët ju?

Folës i ftuar Prezantoni nënën ose gruan që pret të bëhet nënë; dhe kërkojini që të shprehë
ndjenjat e saj rreth përgatitjes për lindjen e një foshnjëje.

Diskutim Flisni me fëmijët rreth gjërave që mund të kenë bërë familjet e veta për t’u përgati-
tur për lindjen e tyre, të tilla si lutja për ta që të ishin të shëndetshëm, zgjedhja e
emrit, sigurimi i rrobave për foshnja e furnizime të tjera dhe planifikimi i një vendi ku
ata të flinin. Ndihmojini fëmijët që të ndiejnë se lindja e tyre ishte ngjarje e gëzue-
shme dhe emocionuese. Nëse jeni prind vetë, ju mund të dëshironi të tregoni për
atë që bëtë dhe për ndjenjat që patët, kur u lind një foshnjë në familjen tuaj.

Kujtojuni fëmijëve që lindja dhe marrja e një trupi fizik, është pjesë e rëndësishme
e planit të Atit Qiellor për ne.

Ditëlindja e Jezu Krishtit Qe një Ditë e Mrekullueshme

Paraqitja e
mësuesit

U thoni fëmijëve që ata do të mësojnë rreth lindjes së një foshnjëje, për të cilin nje-
rëzit kishin pritur për shumë vite. Shumë kohë më parë, profetët thanë se një ditë
do të lindte një shpëtimtar. Ai do të bënte të mundur që njerëzit të ktheheshin për të
jetuar përsëri me Atin Qiellor. Njerëzit pritën gjatë për lindjen e kësaj foshnjëje.

• Kush ishte kjo foshnjë? (Jezu Krishti.)

Theksoni se asnjë nuk e dinte me përpikëri se kur do të lindte Jezusi. Disa prin-
dër u mësuan fëmijëve të tyre që ta prisnin me padurim këtë ngjarje të mreku-
llueshme, ngaqë e dinin se Jezusi do t’u tregonte mënyrën e drejtë të të jetuarit
dhe atëherë do të bënte të mundur që të gjithë të ktheheshin për të jetuar me
Atin Qiellor. Pa Jezusin si Shpëtimtarin tonë, asnjë nuk do të ishte në gjendje të
jetonte përsëri me Atin Qiellor.

Përgatitje për
dramatizim

Ftojini fëmijët të bëjnë sikur jetuan shumë kohë më parë, përpara lindjes së Jezu
Krishtit. U thoni se ata janë fëmijë që jetonin pranë qytetit të Bethlehemit. Prindërit
e tyre u kanë mësuar që të presin me padurim lindjen e Shpëtimtarit. Sonte ata
janë jashtë, në fusha, duke ndihmuar baballarët e tyre për të ruajtur dhentë e tyre.

• Çfarë do të merrni me vete kur të shkoni me baballarët tuaj për të ruajtur
dhentë? (Përgjigjet mund të përfshijnë diçka të ngrohtë për të veshur ose diçka
për të ngrënë.)

U thoni fëmijëve të mbyllin sytë dhe të imagjinojnë këtë skenë:

Mbrëmja po vjen dhe barinjtë po mbledhin dhentë në vathë, ku ato mund të flenë
qetësisht deri në mëngjes. Nata është e kthjellët dhe po fillojnë të dalin yjet.
Shpejt qielli mbushet me yje të shndritshëm. Çdo gjë është në paqe e qetësi. (Ju
mund të dëshironi të ulni dritat në klasë që të krijoni ngjashmërinë me natën.)

Histori nga 
shkrimi i shenjtë
dhe dramatizim

Tregoni historinë kur engjëlli iu shfaq barinjve, siç gjendet tek Lluka 2:8–18.
Lexoni me zë të lartë disa vargje nga Bibla, teksa tregoni historinë.
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Vini në dukje që barinjtë u frikësuan kur panë engjëllin, por engjëlli u tha: “Mos
druani, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh” (Lluka 2:10).

U thoni fëmijëve të bëjnë me gjeste sikur kanë frikë kur shohin engjëllin, pastaj
sikur janë të lumtur kur dëgjojnë atë që engjëlli kishte për të thënë.

Shpjegojuni se engjëlli u tha barinjve rreth lindjes së Jezusit (shihni Lluka 2:11)
dhe u tregoi vendin ku ta gjenin foshnjën Jezus (shihni Lluka 2:12). Pastaj, papri-
tur barinjtë dëgjuan shumë engjëj “që lëvdonin Perëndinë, duke thënë: ‘Lavdi
Perëndisë në vendet më të larta, dhe paqe mbi tokë njerëzve mbi të cilët qëndron
mirëdashja e tij’” (Lluka 2:13–14).

Këngë Këndoni ose thoni fjalët e strofës së parë të këngës “Larg, Larg, Atje n’Fushat e
Judes”. Ftojini fëmijët të bashkohen me ju në këndim, nëse i dinë fjalët.

Larg, larg atje n’fushat e Judes,
Barinjt’ dëgjuan tingujt e shenjt’:
Per’ndis’ lavdi, Per’ndis’ lavdi,
Per’ndis’ lavdi lart në qiell;
Paqe n’tok’, njer’zve mir’si.
Paqe n’tok’, njer’zve mir’si!

Histori nga 
shkrimi i shenjtë
dhe vazhdim i
dramatizimit

Shpjegoni se kur engjëjt u kthyen në qiell, barinjtë vendosën që të shkonin e të
gjenin foshnjën Jezus (shihni Lluka 2:15). Nxitini fëmijët të bëjnë sikur po shkojnë
me baballarët e tyre për në Bethlehem për të parë foshnjën Jezus (ju mund të
dëshironi të lëvizni në një hapësirë tjetër në klasë).

Tregoni figurën 2-6, Lindja e Jezusit.

• Cilët janë këta njerëz në këtë figurë?

Shpjegoni se barinjtë e gjetën foshnjën pikërisht siç u kishte thënë engjëlli që do
ta gjenin. Ai ishte mbështjellë me pelena dhe i shtrirë në një grazhd (ju mund të
dëshironi të shpjegoni se pelena do të thotë që foshnja ishte veshur me një copë
rrobë të mbështjellë rreth tij). Barinjtë qenë mirënjohës për gjërat e shumta që ata
u lejuan të shihnin dhe të dëgjonin rreth Jezusit; dhe ata u treguan njerëzve të
tjerë rreth asaj që kishin dëgjuar e parë (shihni Lluka 2:17–18).

Përmbledhje

Pjesëmarrja e
fëmijëve

Ftojeni secilin fëmijë që të ngrihet dhe të tregojë një gjë që ndodhi atë natë kur
barinjtë po ruanin dhentë e tyre. Theksoni se shumë njerëz qenë tepër të lumtur
pasi kishin pritur aq gjatë për lindjen e Shpëtimtarit.

Dëshmi Tregojuni fëmijëve se sa i lumtur jeni që Jezu Krishti erdhi në tokë. Jepni
dëshminë tuaj që Jezusi është Shpëtimtari i botës; dhe tregojuni fëmijëve që
ndjekja e mësimeve të Jezusit do të na ndihmojë që të kthehemi për të jetuar me
Atin Qiellor një ditë.

Nxitini fëmijët të shkojnë në shtëpi e t’u tregojnë familjeve të tyre atë që kanë
mësuar rreth lindjes së Jezu Krishtit.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes. Sugjeroni që fëmija të shprehë mirë-
njohje për lindjen e Jezusit.
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Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Ndihmojini fëmijët të interpretojnë ngjarjet që shoqëruan lindjen e Shpëtimtarit.
Ju mund të dëshironi të sillni disa objekte teatrale të thjeshta, të tilla si shalle
dhe një kukull si foshnjë.

2. Ndihmojini fëmijët që të thonë fjalët e të bëjnë veprimet e këngës “Dikur Isha
Bebe”. Përdorni veprime kruspullosjeje për vargun e parë dhe veprime zgjatjeje
për vargun e dytë.

Dikur isha bebe, bebe, bebe.
Dikur isha bebe, i vogël, i vogël, i vogël.

Tani po bëhem më i madh, më i madh, më i madh.
Tani po bëhem më i madh, i gjatë, i gjatë, i gjatë.

3. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Shiko Në Govatë” (Children’s Songbook,
f. 42, Libri i vjetër i Këngë dhe Himne të Fëmijëve, f. 19), “Ninulla e Marisë”
(Children’s Songbook, f. 44) ose “Ah, Hesht Ti, Foshnja Ime” (Children’s
Songbook, f. 48). Fjalët e këtyre këngëve janë përfshirë në fund të manualit.

4. Bëni në kalk ose në letër një kopje të ilustrimeve të foshnjës Jezus dhe grazhdit
(që gjenden në fund të mësimit) për secilin fëmijë. Lëreni secilin fëmijë të
ngjyrosë një grazhd dhe të ngjisë mbi të ca kashtë, bar të thatë ose fije, për të
bërë një shtrat të butë për foshnjën. Pastaj, vëreni secilin fëmijë që të ngjyrosë
figurën e foshnjës Jezus. Ndihmojini fëmijët që të presin figurat e tyre të
foshnjës Jezus dhe t’i ngjisin te grazhdet.
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Qëllimi Të forcojë besimin e secilit fëmijë që Ati Qiellor do të na ndihmojë e do të na
bekojë në kohë nevoje.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Mateu 2:1–5, 19–20.

2. Për çdo fëmijë, bëni një letër në formë rrethi që të jetë i madh sa duhet që
fëmija të bëjë në të një vizatim të fytyrës së vet. Bëni një vrimë në majën e secilit
rreth dhe shkruani qark buzës së rrethit: Ati Qiellor Kujdeset Për Mua.

3. Përgatituni të ndani një përvojë vetjake kur ndiet që Ati Qiellor po kujdesej për ju
dhe po ju mbronte, si për shembull kur u mbrojtët nga një aksident i mundshëm,
kur ju desh të zgjidhnit një problem ose kur kishit nevojë për ngushëllim. Ose,
me miratimin e presidentes suaj të Fillores, ftoni një anëtar të lagjes ose degës
suaj që të vijë në klasën tuaj dhe të ndajë një përvojë të tillë.

4. Përgatituni të këndoni ose të thoni fjalët e këngës “Të Falënderoj, At’ i Dashur”
(Himne dhe Këngë të Fëmijëve, f. 61). Fjalët e kësaj kënge janë përfshirë në
fund të manualit.

5. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Një dhuratë e vogël për çdo fëmijë, si për shembull një lule, gur i bukur ose

pusullë e shkurtër vlerësimi.
c. Ngjyra dylli ose lapsa.
d. Një copë e gjatë fije për secilin fëmijë.
e. Figura 2-7, Dijetarët (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit 203; 62120);

figura 2-8, Ikja në Egjipt (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit 204; 62119);
figura 2-9, Dejvid O. Mek-Kei Kur Ishte Djalë.

6. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Ati Qiellor Bën Shumë Gjëra për Ne

Veprimtari
vëmendjeje

Kërkojuni fëmijëve që të mbyllin sytë. Vendosni një dhuratë të vogël në prehrin e
secilit fëmijë dhe pastaj kërkojuni fëmijëve që të hapin sytë. Lejojini një çast që të
flasin rreth surprizës së këndshme.

• Si mendoni, kush e vendosi këtë dhuratë në prehrin tuaj?

• Përse mendoni se unë ju dhashë një dhuratë?

• Kush tjetër bën gjëra të mira për ju? (Prindërit, familja, miqtë, Ati Qiellor.)

Ati Qiellor Kujdeset Për MuaMësimi 
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• Çfarë ka bërë Ati Qiellor për ju? (Përgjigjet mund të përfshijnë që planifikoi që
ne të vinim në tokë, që na dha familjet dhe dërgoi Jezu Krishtin në tokë për të
qenë Shpëtimtari ynë.)

Këngë Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Të Falënderoj, At’ i Dashur” me fëmijët.

Shpjegoni se një gjë që Ati Qiellor bën për ne është se na mbron e ngushëllon kur
kemi probleme. Nëse kemi besim te Ati Qiellor, Ai do të na japë guxim e do të na ndih-
mojë që të marrim vendime të mira rreth asaj se si të merremi me problemet tona.

Ati Qiellor e Mbrojti Foshnjën Jezus

Histori nga 
shkrimi i shenjtë

Tregoni figurën 2-7, Dijetarët. Tregoni historinë e Dijetarëve në kërkim të fëmijës
Krisht, siç gjendet te Mateu 2:1–12.

Shpjegoni që mbreti Herod u tha Dijetarëve se donte ta adhuronte ose t’i tregonte
dashuri fëmijës Krisht (ju mund të dëshironi të shpjegoni që fëmija Krisht është një
emër tjetër për foshnjën Jezus). Por mbreti Herod, në të vërtetë, kishte ndër mend
t’i bënte keq Jezusit. Lexoni me zë të lartë Mateun 2:12 dhe shpjegoni se Ati Qiellor
e mbrojti Jezusin duke u thënë Dijetarëve që të mos ktheheshin te mbreti Herod.

Histori nga 
shkrimi i shenjtë

Shfaqni figurën 2-8, Ikja në Egjipt. Tregoni shkurtimisht historinë që gjendet tek
Mateu 2:13–15. Lexoni me zë të lartë vargun 13 dhe shpjegoni që ‘për ta vrarë’
do të thotë ‘për t’ia marrë jetën’.

• Përse iu shfaq engjëlli Jozefit? (Shihni Mateu 2:13.)

• Përse i tha engjëlli Jozefit që të shkonte në Egjipt? (Në mënyrë që mbreti Herod
të mos ishte në gjendje ta gjente Jezusin.)

• Përse donte ta vriste foshnjën Jezus, mbreti Herod? (Ai kishte frikë se Jezusi do
t’i zinte vendin e vet si mbret kur të rritej.)

Shpjegoni se Ati Qiellor u kujdes dhe e mbrojti Jezusin, duke paralajmëruar
Jozefin që të merrte Jezusin dhe Marien në Egjipt. Ati Qiellor gjithmonë u kujdes
për Jezusin.

Lexoni me zë të lartë Mateun 2:19–20.

• Përse iu shfaq përsëri engjëlli Jozefit? (Shihni Mateu 2:20.)

• Përse ishte e parrezikshme për Jozefin, Marien dhe foshnjën Jezus që të
ktheheshin në Izrael? (Mbreti Herod kishte vdekur. Shihni Mateu 2:19–20.)

Ati Qiellor Kujdeset Për Ne

Diskutim Kujtojuni fëmijëve që secili prej nesh është fëmijë i Atit Qiellor. Ai kujdeset për ne
ashtu si u kujdes për Jezusin. Kur u bindemi urdhërimeve të Tij dhe kërkojmë ndih-
mën e Tij, Ati Qiellor do të na ndihmojë. (Ju mund të dëshironi të vini në dukje që
Ati Qiellor na ndihmon gjithmonë, por ndonjëherë Ai nuk na ndihmon pikërisht siç 
e presim ne.)

• Si mund të kërkoni ndihmën e Atit Qiellor? (Të luteni.)

• Si mund t’ju ndihmojë Ati Qiellor kur jeni të sëmurë? Po kur jeni të vetmuar? 
Po kur jeni të frikësuar?

Histori Tregoni figurën 2-9, Dejvid O. Mek-Kei, Kur Ishte Djalë (ai është ulur në prehrin 
e të atit) dhe tregojuni fëmijëve që ky djalë, kur u rrit, u bë Presidenti i nëntë i
Kishës. Tregoni historinë në vijim rreth një përvoje që pati kur qe djalë i vogël:
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“Një mbrëmje, kur i ati kishte ikur, Dejvidi … dëgjoi zhurma rreth shtëpisë dhe
mendoi me siguri që ishin hajdutë. Ai e dinte që edhe e ëma do të frikësohej
nëse do t’i dëgjonte [zhurmat] dhe shpresoi që nuk do t’i dëgjonte. Teksa rrinte
shtrirë plotësisht syhapur … ai vendosi të bënte atë që prindërit e kishin mësuar
të bënte – të lutej. Ai gjithmonë i pati bërë lutjet, gjunjëzuar anash krevatit të vet,
kështu që ndieu se edhe tani ai duhej të dilte nga krevati dhe të gjunjëzohej për
t’u lutur. Zbritja nga krevati qe një provë e tmerrshme; iu deshën të gjitha fuqitë
dhe forca e vullnetit të vet ngaqë ishte tepër i frikësuar. Por ia doli mbanë!

Teksa u gjunjëzua pranë anës së krevatit, ai u lut me zell dhe me besim të vërtetë.
Pastaj, po aq qartë sa një person i flet me zë të dëgjueshëm tjetrit, ai dëgjoi një zë
t’i thoshte: ‘Mos ki frikë. Asgjë nuk do të të bëjë keq.’ Pastaj, Dejvidi hipi prapë në
krevat dhe ra shpejt në gjumë” (Marie F. Felt, “David: A Boy of Promise”, Instructor,
shtator 1969, f. 330).

Histori Tregoni historinë në vijim rreth Plakut Hjug G. Braun, i cili u bë një Apostull në Kishë:

“Kur isha i ri, nëse shikoja një ëndërr të keqe natën, zgjohesha dhe thërrisja:
‘Mami, a je aty?’ Meqenëse dhoma e mamasë ishte ngjitur me timen, ajo do më
dëgjonte dhe përgjigjej menjëherë: ‘Po, bir, këtu jam’.

Vite më vonë, kur ika për mision në Angli, mamaja ime më kujtoi se nuk do ishte
më pranë për të m’u përgjigjur kur ta thërrisja, por se Ati Qiellor do ishte gjith-
monë pranë.

Shumë herë në misionin tim dhe gjatë jetës sime kam thirrur: ‘Atë, a je aty?’ …
Gjithmonë, kam marrë përgjigje” (në Joleen Meredith, “Friend to Friend”, Friend,
gusht 1975, f. 7).

Shpjegoni se Ati Qiellor mund të mos na flasë me zë të dëgjueshëm, por Ai gjith-
monë kujdeset për ne. Ndonjëherë, Ai na ndihmon duke na dhënë ndjenja paqeje
ose duke futur ide në mendjen tonë.

Paraqitja e mësuesit
ose e folësit të ftuar

Ndani një përvojë vetjake kur ndiet se Ati Qiellor po kujdesej dhe po ju mbronte ju,
ose i thoni anëtarit të ftuar të lagjes apo degës që të ndajë përvojën e vet.

Veprimtari artistike Jepini secilit fëmijë ngjyra dylli ose lapsa dhe një rreth letre. Vëreni secilin fëmijë
që të vizatojë fytyrën e vet në rreth. Kalojeni fijen përmes vrimës në kulmin e secilit
rreth; dhe lidheni atë që fëmija të mund ta mbajë rrethin përqark qafës së tij ose të
saj. Lexoni me zë të lartë ose vërini fëmijët të lexojnë fjalët në rrathët e tyre.

Përmbledhje

Dëshmi Jepni dëshminë tuaj që ashtu si Ati Qiellor e deshi dhe u kujdes për Jezu Krishtin,
kur ai qe në tokë, Ati Qiellor na do dhe kujdeset për secilin prej nesh gjithashtu.

Bëni me gisht drejt një fëmije dhe thoni: “Ati Qiellor do të kujdeset gjithmonë për
(emri i fëmijës)”. Përsëriteni këtë për çdo fëmijë.

Nxitini fëmijët që të kenë mirëbesim në Atin Qiellor dhe të kërkojnë përkujdesjen e
Tij mbrojtëse në lutjet e tyre sonte.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes. Kërkojini fëmijës që t’i shprehë mirë-
njohje Atit Qiellor për dashurinë e ndihmën e Tij.
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Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Përgatisni copa letre ku të përshkruani situata në të cilat fëmijët mund të
kërkojnë ndihmën e Atit Qiellor. Vendosini copat e letrave në një kuti dhe u thoni
fëmijëve që të zgjedhin me radhë nga një dhe të thonë atë që do të bënin në
situatën e përshkruar. Ju mund të dëshironi që të përdorni situatat e
mëposhtme ose të krijoni vetë disa:

a. Familja juaj është gati të niset për një udhëtim. Prindërit tuaj janë të
shqetësuar për sigurinë e familjes gjatë udhëtimit.

b. Motra juaj e vogël është sëmurë në spital. Ju jeni i shqetësuar për të.
c. Ju humbisni teksa marshoni me familjen tuaj.
d. Ju keni një këmbë të thyer dhe jeni i lodhur prej dhembjes dhe allçisë së

mundimshme. Ndiheni shumë i mërzitur.
e. Kjo është dita juaj e parë që shkoni në Fillore në një lagje ose degë të re dhe

jeni i frikësuar.

2. Vendosini karriget të shpërndara në mënyrë rastësore nëpër dhomë dhe u thoni
fëmijëve që karriget përfaqësojnë problemet që kemi në jetë. Lidhjani sytë një
fëmije dhe drejtojeni atë nëpër dhomë duke i dhënë udhëzime me gojë.
Shpjegoni se megjithëse nuk mund ta shohim Atin Qiellor, ndjekja e
urdhërimeve të Tij do të na ndihmojë gjatë jetës tonë. Nëse fëmija përplaset me
një karrige, shpjegoni se ne të gjithë përplasemi me probleme dhe mund t’i
kërkojmë Atit Qiellor ngushëllim e ndihmë që të përballemi me problemet tona.
Secilit fëmijë, që dëshiron të marrë pjesë, jepini radhën për t’i lidhur sytë e për
ta udhëzuar nëpër dhomë.

3. Këndoni ose thoni fjalët e të dyja vargjeve të këngës “Per’ndia Për t’Gjith Po
Mendon” (Children’s Songbook, f. 229) ose “E Di se Rron Ati Im” (Himne dhe
Këngë të Fëmijëve, f. 59). Fjalët e këngës “E Di se Rron Ati Im” janë përfshirë në
fund të manualit.

Per’ndia Për t’Gjith’ Po Mendon

Per’ndia, çdo yll ka numëruar
Që n’qiell lart ka ndriçuar.
Harabel’ t’vegjël e bot’ kaq t’mëdha;
Per’ndia për t’gjith po mendon.

Ai, nat’ e dit’, kujton
Çdo fëmij’ që luan o punon.
Atë që duhet t’bëni, ju mëson;
Per’ndia për ju’ po mendon.

(Titulli i origjinalit: “Loving Care”. Nga Tuning Up i koleksionit THE WORLD OF
MUSIC, © 1936 nga Silver Burdett & Ginn. Përdorur me leje.)
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Qëllimi Të forcojë dëshirën e fëmijëve për të qenë si Jezu Krishti, duke rritur njohurinë e
tyre për fëmijërinë e Jezusit.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Mateu 2:19–23 dhe Lluka 2:40–52. Shihni edhe
Parimet e Ungjillit (31110), kapitulli 11.

2. Përdorni letër e shkopinj për të bërë një fletë me rrotulla siç tregohet në figurën
2-12, Një Shkollë Biblike, dhe siç përshkruhet në mësim. Shkruani në fletën me
rrotulla fjalët e vargut te Lluka 2:52.

3. Përgatituni që të këndoni ose thoni fjalët e të dyja vargjeve të këngës “Jezusi
Ishte një Fëmij’” (Children’s Songbook, f. 55). Nëse është e mundur, kërkojini
udhëheqësit të muzikës për Filloren që t’i ndihmojë fëmijët ta praktikojnë këtë
këngë gjatë orës së këndimit javën para këtij mësimi dhe javën e këtij mësimi.

4. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Gjëra për foshnja të tilla si shishe, batanije dhe rraketake.
c. Skica ZTD (shihni mësimin 1).
d. Figura 2-10, Jeta Familjare në Kohën Biblike; figura 2-11, Fëmijëria e Jezu

Krishtit (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit 206; 62124); figura 2-12, Një
Shkollë në Kohën Biblike; figura 2-13, Jezusi Fëmijë në Tempull (Paketa e
Figurave Artistike të Ungjillit 205; 62500).

5. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Jezusi, Dikur, Qe Fëmijë

Veprimtari
vëmendjeje

Kalojini nëpër klasë gjërat për foshnja dhe lërini fëmijët t’i shikojnë dhe t’i mbajnë
ato. Shpjegoni se përse përdoren këto gjëra. Vini në dukje se Jezu Krishti dikur
qe foshnjë.

• A mendoni se Jezusi përdori gjëra si këto?

Vini në dukje se disa nga gjërat, që kishte Jezusi kur qe foshnjë, ishin shumë të
ngjashme me gjërat që i përdorën fëmijët kur ishin foshnja. Disa nga gjërat ishin
tepër të ndryshme. Shpjegoni se në këtë mësim, fëmijët do të mësojnë rreth jetës
së Jezusit kur qe fëmijë.

Jezu Krishti Qe një 
Fëmijë si Unë

Mësimi 
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Jezusi Kishte Shtëpi

Diskutim mbi
figurën

Paraqisni figurën 2-10, Jeta Familjare në Kohën Biblike. Tregojuni fëmijëve se ky
ishte lloji i shtëpive në të cilat jetonte populli i Nazaretit. Nazareti është qyteti ku u
rrit Jezusi (shihni Mateu 2:23); dhe Jezusi mund të ketë jetuar në një shtëpi si kjo.
Lërini fëmijët që ta shqyrtojnë figurën, të flasin rreth saj dhe të bëjnë pyetje. Nëse
fëmijët nuk kanë pyetje, ju mund të dëshironi t’u bëni disa pyetje si këto:

• Ku mendoni se flinte familja? (Tregoni rrogozin që po heq gruaja dhe dollapin
prapa saj, i cili duket sikur ka rrogoza të tjerë të mbledhur rrotull. Shpjegoni se
çatitë e shtëpive qenë të sheshta dhe që shkallët jashtë secilës shtëpi, të çonin
sipër te çatia. Ndoshta ndonjëherë fëmijët flinin në çati.)

• Ku flinte foshnja në këtë shtëpi? (Tregoni djepin. Shpjegoni që Jozefi qe
marangoz dhe mund të ketë bërë një djep si ky për foshnjën Jezus.)

• Si mendoni, për çfarë përdoreshin shtambat e mëdha? (Disa mbanin ujë. E gjithë
sasia e ujit, që përdorej nga familja, mbartej nga pusi në fshat ngaqë nuk kishte
ujë të rrjedhshëm në shtëpi. Pusi është një gropë e thellë në tokë me ujë të pastër.)

• Çfarë po bën gruaja që është ulur mbi dysheme? (Po bluan grurin për ta bërë bukë.)

• Meqë nuk kishte energji elektrike, si mund ta ndriçonin këtë shtëpi? (Ata përdornin
llamba me vaj. Tregoni llambën mbi stolin prapa gruas që po bluan grurin. Ndoshta
disa prej shtambave mbanin vaj për llambat.)

Diskutim mbi
figurën

Paraqisni figurën 2-11, Fëmijëria e Jezu Krishtit.

• Cilët janë këta njerëz në këtë figurë? (Jezusi dhe Jozefi.)

• Çfarë po bëjnë ata?

Shpjegoni se me sa duket Jezusi ndihmonte Jozefin për punën e tij; dhe Jozefi
mund ta ketë mësuar Jezusin të ishte zdrukthëtar si ai vetë (shihni Marku 6:3).

• Si mendoni, çfarë tjetër mësonte Jezusi në shtëpinë e Tij?

Theksoni që në shtëpinë e Vet, Jezusit i tregoheshin histori rreth profetëve, si
historitë që lexojmë në Bibël. Atë e mësuan gjithashtu të lutej e të zgjidhte të
bënte të drejtën njësoj siç na mësojnë ne prindërit tanë. Maria dhe Jozefi besonin
tek Ati Qiellor njësoj si ne.

Jezusi Bëri Shumë Gjëra kur Ishte Fëmijë

Veprimtari U thoni fëmijëve që të shtrijnë duart. Përmendni ushqime të ndryshme që mund
të hanë ata. U thoni fëmijëve të ngrenë lart pëllëmbët e tyre nëse mendojnë që
Jezusi e hante atë ushqim, dhe t’i ulin poshtë pëllëmbët nëse mendojnë se nuk e
hante atë ushqim. Sigurohuni të përmendni çfarëdo ushqimi që hanë fëmijët, të
cilin mund ta ketë ngrënë Jezusi, të tillë si bukë, peshk, qengj, mjaltë, rrush, fik,
hurmë dhe qumësht.

Diskutim • Si mendoni, sa ndryshon fëmijëria juaj nga fëmijëria e Jezusit?

• Si mendoni, sa ngjan fëmijëria juaj me fëmijërinë e Jezusit?

Nxitini fëmijët të diskutojnë gjëra që bëjnë, të cilat Jezu Krishti mund t’i ketë bërë
kur ishte fëmijë. Për shembull, ata mund të kryejnë porosi, të ndihmojnë prindërit
e tyre, të shkojnë në shkollë, të kujdesen për një foshnjë, të këndojnë këngë, të
luajnë lojëra, të bëjnë gara ose të ngasin kuaj. Sugjeroni që Jezusi ndoshta bëri
gjëra si këto ose të ngjashme me to (për shembull, Jezusi mund të mos ketë
ngarë kurrë një kalë, por ndoshta një gomar po).
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Jezusi Studioi Shkrimet e Shenjta

Diskutim mbi
figurën

Paraqisni figurën 2-12, Një Shkollë në Kohën Biblike. Shpjegoni se djemtë e
vegjël të Nazaretit shkonin në shkollë në një sinagogë, ose kishë. Mësuesi i
shkollës qe kreu i sinagogës së fshatit. Ai quhej rabbi.

Nxitini fëmijët të thonë së bashku rabbi.

Shpjegoni se përveç mësimdhënies në shtëpi, Jezusi mund të ketë shkuar në një
shkollë si kjo.

• Nga ndryshon kjo shkollë nga shkolla juaj? (Përgjigje mund të përfshijnë mënyrën
se si visheshin djemtë, vendin ku uleshin dhe vendin mbi të cilin shkruanin.)

Shpjegoni se në këtë kohë vajzat e vogla nuk shkonin në shkollë. Ato mësoheshin
në shtëpi nga nënat e tyre.

Paraqitja e fletës
me rrotulla

Vini në dukje që shkolla nuk ka ndonjë libër. Në kohën e Jezusit, djemtë mësonin
të lexonin nga fletë me rrotulla. U thoni fëmijëve të përsërisin fjalët fletë me rrotulla.

Tregojuni fëmijëve fletën me rrotulla që keni bërë. Shpjegoni se një fletë me rro-
tulla është një rrip i gjatë prej materiali të ngjashëm me letrën, me shkrime në të,
e kapur në secilin fund te një shkop. Teksa një fund çmbështillet, tjetri mbështi-
llet kështu që një copë afërsisht sa madhësia e një faqeje bëhet e dukshme.
Tregojeni këtë gjë me fletën me rrotulla që keni bërë ju. Pastaj, lëreni mënjanë
fletën me rrotulla për më vonë gjatë mësimit.

Paraqitja e
mësuesit

Shpjegoni që fletët me rrotulla, nga të cilat studionin djemtë në shkollë, përmba-
nin mësimet e profetëve që kishin jetuar përpara se të lindte Jezu Krishti. Tregoni
pjesën e Biblës që është Dhiata e Vjetër. Tregojuni fëmijëve se kjo pjesë e Biblës
përmban disa shkrime dhe histori që ishin në disa prej fletëve me rrotulla.

Kërkojini një fëmije që të tregojë fletën me rrotulla që po mban rabbi në figurë
dhe fletët me rrotulla te kutia anash tij. Shpjegoni që djemtë mësonin të lexonin e
të shkruanin nga fletët me rrotulla. Kjo mund të krahasohet me ne teksa mësojmë
të lexojmë e të shkruajmë nga Bibla.

Histori nga 
shkrimi i shenjtë

Paraqisni figurën 2-13, Jezusi Fëmijë në Tempull, dhe tregoni historinë që gjendet
tek Lluka 2:41–50.

Ndihmojini fëmijët të kuptojnë se sa të shqetësuar e të frikësuar qenë Maria me
Jozefin në fund të ditës së parë të udhëtimit kur ata nuk mund ta gjenin Jezusin
askund. Ata u kthyen nxitimthi në Jerusalem dhe e kërkuan për tri ditë derisa më
në fund e gjetën.

• Ku e gjetën Jezusin, Maria me Jozefin?

• Çfarë po bënte Jezusi në tempull? (Shihni Lluka 2:46.)

Shpjegoni se Jezusi po fliste me burra që i studionin vërtet shumë shkrimet e
shenjta. Këta burra u habitën që Jezusi dinte aq shumë. Lexoni me zë të lartë te
Lluka 2:47. Shpjegoni që habiteshin do të thotë çuditeshin.

Ne Mund të Bëhemi më Shumë si Jezu Krishti

Diskutim Shpjegoni që Jezusi u kthye në Nazaret me Marien e Jozefin; dhe u rrit atje.
Merrni fletën me rrotulla që keni bërë dhe nga ajo, lexoni Lluka 2:52. Shpjegoni
që rritej do të thotë zhvillohej.

• Çfarë do të thotë ky shkrim kur rrëfen që Jezusi u rrit në dituri?
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Shpjegojuni fëmijëve që edhe secili prej tyre po rritet në dituri ngaqë po mësojnë
të zgjedhin të drejtën. Jepni disa shembuj se si ata janë më të zgjuar tani se sa
ishin disa muaj më parë.

• Çfarë do të thotë pjesa e fundit e vargut kur rrëfen që Jezusi rritej “në hir përpara
Perëndisë”? (Ati Qiellor qe i kënaqur ngaqë Jezusi bënte gjithmonë atë që Ati
Qiellor dëshironte që ai të bënte.)

• Si mund të rritemi ne në hir përpara Atit Qiellor?

Shpjegoni që Ati Qiellor është i kënaqur kur ne bëhemi më shumë si Jezusi.
Jezusi zgjodhi gjithmonë të drejtën.

• Si mendoni që do të sillej Jezusi me një fëmijë që të tjerët e tallnin?

Nxitini fëmijët t’i bëjnë vetes pyetjen: “Si sillem unë me një fëmijë që të tjerët e tallin?”

• Kur Jezusi i vogël luante dhe e ëma ose Jozefi i kërkonin të bënte diçka, si
mendoni, çfarë bënte ai?

Nxitini fëmijët t’i bëjnë vetes pyetjen: “Nëse jam duke luajtur dhe nëna ose babai
im më kërkojnë të bëjnë diçka, çfarë bëj unë?”

Shpjegoni që Jezusi “rritej në hir” edhe përpara njerëzve të tjerë (shihni Lluka
2:52). Atyre u pëlqente të rrinin me të.

• A do t’ju kishte pëlqyer ta kishit Jezusin shok kur ai ishte fëmijë?

Skica ZTD Paraqisni skicën ZTD dhe u thoni fëmijëve të përsërisin fjalët në të: “Unë do të
zgjedh të drejtën”. Kujtojuni që ata bëhen më shumë si Jezu Krishti kur zgjedhin
të drejtën.

Përmbledhje

Këngë Me fëmijët, këndoni ose thoni fjalët e të dyja vargjeve të këngës “Jezusi Ishte një
Fëmij’”. Shpjegoni ndonjë fjalë e cila është e panjohur për fëmijët. Për shembull,
trazohej do të thotë mërzitej. Jezusi nuk mërzitej kur gjërat nuk ecnin siç donte ai.

Jezusi ishte një fëmij’,
Fëmij’ i vogël si unë;
Dhe ishte i pastër, i qet’, i but’,
Siç duhet të jem dhe unë.
Pra, f’mij’ të vegjël,
Le të përpiqemi
Ne të jemi si ai.
Përpiquni.

Ai luajti si f’mij’t e vegj’l
Loj’rat e buk’ra t’rinis’;
Kurr’ s’trazohej kur loja keq shkonte,
Dhe përher’ thosh’ t’vërtetën.
Pra, fëmij’ të vegjël,
Le të përpiqemi
Ne të jemi si ai.
Përpiquni.

Dëshmi Dëshmoni që zgjedhja e të drejtës dhe të vepruarit si Jezu Krishti do të na bëjnë
të lumtur. Tregojuni fëmijëve se sa mirënjohës jeni që kemi jetën e Jezusit si
shembull të mënyrës si duhet të jetojmë.
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Sugjerojuni fëmijëve që fëmijëria e Jezusit qe ndoshta në disa mënyra shumë e
ngjashme me të tyren. Nxitini ata që të zgjedhin gjithmonë të drejtën, siç bëri Jezusi.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Matni gjatësinë e çdo fëmije me spango ose fije. Prisni një copë spango ose
fije në përputhje me gjatësinë e çdo fëmije dhe lëreni fëmijën ta mbajë atë.
Kujtojuni fëmijëve se ndërsa trupat e tyre rriten, ata duhet të rriten edhe në hir
përpara Perëndisë. Ata mund ta bëjnë këtë duke bërë zgjedhje të mira, siç bëri
Jezu Krishti.

2. Ndihmojini fëmijët që të përsërisin disa herë me ju vargun te Lluka 2:52.
Diskutoni zgjedhje të veçanta që mund të bëjnë për t’u dhënë mundësinë që të
rriten në hir përpara Atit Qiellor.

3. Sillni një ushqim që ndoshta hante Jezu Krishti, të tillë si fiq, rrush, hurma,
djathë, bukë, arra ose ullinj dhe lërini fëmijët ta provojnë atë. Më përpara,
diskutoni me prindërit e fëmijëve për t’u siguruar që asnjë fëmijë nuk është
alergjik ndaj ushqimit që do të sillni. (Mos sillni ushqim nëse po e jepni këtë
mësim të dielën e agjërimit.)

4. Diskutoni gjërat që mund të bëjnë foshnjat dhe krahasojini me atë që mund të
bëjnë fëmijët tani. Bëni pyetje si këto në vijim:

• A mund të ecë një foshnjë? A mund të ecni ju?

• A mund të flasë një foshnjë? A mund të flisni ju?

Shpjegoni se teksa fëmijët rriten, po kështu rritet aftësia e tyre për të qenë më
shumë si Shpëtimtari nga zgjedhja e së drejtës.

5. Jepini secilit fëmijë një copë nga brumi me kripë (shihni recetën më poshtë)
dhe lëreni atë të bëjë një tas, vazo të vogël ose gjë tjetër që mund të jetë
përdorur kur Jezu Krishti qe fëmijë.

Brumë me Kripë

Materiale të nevojshme:

2 gota miell
1 gotë kripë
1 lugë gjelle vaj
ujë
ngjyrues ushqimor (fakultative)

Udhëzime: Bashkoni kripën dhe miellin. Shtoni vajin dhe mjaftueshëm ujë për
t’i dhënë përzierjes një trashësi si të baltës. Shtoni më shumë ujë, pak e nga
pak, derisa përzierja të jetë elastike, por jo ngjitëse. Mbrujeni lehtë. Nëse
dëshironi ta ngjyrosni brumin, përpara se t’i shtoni ujë kripës e miellit, shtojini
ujit ngjyrues ushqimor. Mbajeni brumin në një enë hermetike.
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Qëllimi Të ndihmojë fëmijët të kuptojnë që ata mund t’i afrohen më pranë Atit Qiellor duke
u lutur me nderim.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Mateu 6:9 dhe 3 Nefi 18:19–20. Shihni edhe
Parimet e Ungjillit (31110), kapitulli 8.

2. Bëni këta shirita të shkruar:

3. Shkruani pyetje si këto më poshtë në copa të veçanta letre. Bëni të paktën një
pyetje për çdo fëmijë në klasën tuaj (nëse klasa juaj ka pak fëmijë, ju mund të
dëshironi të keni të paktën dy pyetje për çdo fëmijë).
a. Nëse dikujt nga familja juaj do t’i duhej të largohej nga shtëpia për një farë

kohe, çfarë mund t’i kërkonit Atit Qiellor në lutjet tuaja?
b. Nëse mësimi ynë na mëson që të zgjedhim të drejtën, çfarë mund t’i

kërkojmë Atit Qiellor në lutjet tona në klasë?
c. Nëse mësimi ynë na mëson të jemi të dashur, çfarë mund t’i kërkojmë Atit

Qiellor në lutjen tonë në klasë?
d. Nëse shoku juaj do të ishte i sëmurë dhe jo në gjendje të dilte e të luante,

çfarë mund të kërkonit në lutjet tuaja?
e. Çfarë mund të kërkojmë në lutjet tona çdo mëngjes e mbrëmje?
f. Çfarë mund të kërkojmë për fëmijët në klasën tonë të Fillores kur lutemi?

4. Përgatituni të këndoni ose të thoni fjalët e këngës “Një Këngë Lutjeje”
(Children’s Songbook, f. 22).

5. Materiale të nevojshme:
a. Bibël dhe Libër Mormoni.
b. Figura 2-14, Lutja si Klasë (62200); figura 2-15, Brigam Jang; figura 2-16,

Hiber J. Grant Kur Ishte Djalë.

6. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit

Veprimtari
vëmendjeje

Para se të ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes, paraqisni figurën 2-14, Lutja
si Klasë, dhe këndoni ose thoni me nderim fjalët e këngës “Një Këngë Lutjeje”.

Ne sot kokat në lutje i përkulim,
Krahët bashkë i mbledhim,
Pastaj sytë i mbyllim e teksa lutemi
Me Atin Qiellor ne flasim.

Ty

Ju

Unë Mund të Flas me 
Atin Qiellor në Lutje

Mësimi 
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• Teksa dikush në klasë bën lutjen, çfarë duhet të bëjmë ne, pjesa tjetër?

Këndoni përsëri “Një Këngë Lutjeje”. Nxitini fëmijët të përgatiten për lutjen duke
bërë atë që fjalët e këngës u thonë që të bëjnë.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ne Përgatitemi Përpara se të Lutemi

Diskutim • Çfarë, thotë kënga se bëjmë ne që të përgatitemi për t’u lutur?

• Përse i përkulim kokat kur lutemi?

Ndihmojini fëmijët të kuptojnë se përkulja e kokave, kur lutemi, i tregon Atit Qiellor
që ne e duam, e nderojmë dhe e respektojmë Atë. Ati Qiellor është më i madh
dhe më i fuqishëm se një mbret, president apo se çdo njeri në tokë; dhe Ai ka
bërë shumë gjëra për ne. Ne duhet të tregojmë që e duam dhe e nderojmë Atë.

• Përse i mbledhim krahët kur lutemi?

Ndihmojini fëmijët të kuptojnë që, gjatë lutjes, lëvizja e duarve mund t’i pengojë
njerëzit që të dëgjojnë lutjen.

• Përse i mbyllim sytë kur lutemi?

Ju mund të dëshironi që t’i nxisni fëmijët të mbyllin sytë për një çast teksa
mendohen për përgjigje.

Ndihmojini fëmijët të kuptojnë se ka më pak mundësi që të shpërqendrohen nga
gjëra përreth tyre kur i mbyllin sytë. Ata mund të mendojnë për Atin Qiellor dhe
atë që po i thonë Atij.

Ne Mund të Ndihemi Pranë Atit Qiellor Kur Lutemi

Paraqitja e
mësuesit

Shpjegoni se me kokën tonë të përkulur, krahët tanë të mbledhur dhe sytë tanë të
mbyllur, ne mund t’i kushtojmë vëmendje lutjes sonë në vend të gjërave përreth
nesh. Ne mund të kemi një ndjenjë qetësie dhe të ndihemi pranë Atit Qiellor. Ne
jemi gati që të flasim me Të.

Histori Tregoni figurat 2-14, Brigam Jang, dhe 2-16, Hiber J. Grant Kur Ishte Djalë, dhe
thoni me vetë fjalët tuaja historinë në vijim rreth një djali të vogël, i cili u ndie
pranë Atit Qiellor gjatë lutjes:

Shumë vite më parë, Brigam Jang qe profeti dhe Presidenti i Kishës. Një djalë,
afërsisht gjashtë vjeç, i quajtur Hiber J. Grant, luante me një prej djemve të vegjël
të Presidentit Jang. Shpesh, Hiberi ishte duke luajtur në shtëpinë e Presidentit Jang
kur qe koha për ta bashkuar familjen në lutje. Hiberi gjunjëzohej me familjen,
mblidhte krahët, përkulte kokën, mbyllte sytë dhe dëgjonte Presidentin Jang tek
lutej. Nga mënyra se si Presidenti Jang bisedonte me Atin Qiellor, Hiberit i dukej
sikur Ati Qiellor qe pikërisht aty në dhomë. Madje, ndonjëherë, Hiberi hapte sytë
për të parë nëse Ati Qiellor ishte aty. Natyrisht, ai shikonte vetëm Presidentin 
Jang dhe familjen e tij. Por prapëseprapë, ai ishte i sigurt se Ati Qiellor ishte me
Presidentin Jang, duke e dëgjuar atë dhe duke i dhënë ndihmën e udhëheqjen 
për të cilën kishte nevojë.

Kur Hiberi u rrit, ai u bë Apostull dhe më vonë President i Kishës (shihni Heber J.
Grant, Gospel Standards, përmbledhur nga G. Homer Durham [Solt-Lejk-Siti:
Improvement Era, 1941], f. 223–224).

Ju mund të dëshironi të ndani një përvojë vetjake kur u ndiet pranë Atit Qiellor
gjatë lutjes, ashtu si Hiber J. Grant.
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Kujtojuni fëmijëve që Ati Qiellor na dëgjon gjithmonë kur lutemi. Përkulja e kokës
sonë, mbledhja e krahëve dhe mbyllja e syve tanë, teksa lutemi, mund të na ndih-
mojnë ta ndiejmë pranë Atin Qiellor.

Ne Flasim me Nderim Kur Lutemi

Diskutim mbi
shkrimin e shenjtë

Shpjegoni se ne tregojmë dashuri dhe respekt për Atin Qiellor edhe me mënyrën
se si i flasim Atij në lutjet tona.

• Kur doni të flisni me dikë, cila është fjala e parë që u thoni për t’u tërhequr
vëmendjen? (Emrin e tyre.)

• Kur doni të flisni me Atin Qiellor, cila është gjëja e parë që thoni?

Shpjegoni se gjëja e parë, që themi në lutje, është emri i Atit Qiellor. Tregojuni
fëmijëve që Jezusi na mësoi ta bënim këtë kur ishte në tokë. Lexoni me zë të
lartë Mateun 6:9 dhe shpjegoni se ne zakonisht e shkurtojmë frazën “Ati ynë që je
në qiej”, me “Ati Ynë në Qiell” ose “Ati Ynë Qiellor”.

U thoni fëmijëve që Jezusi gjithashtu na tregoi se si t’i mbyllim lutjet tona. Lexoni
me zë të lartë 3 Nefin 18:19.

• Si na tha Jezusi që t’i mbyllim lutjet tona? (Në emrin e Tij. Ne i mbyllim lutjet
tona me fjalët në emrin e Jezu Krishtit, amen.)

• Kur bëjmë lutje si klasë ose lutje si familje, dhe personi që bën lutjen thotë: “Amen”,
çfarë themi ne?

Shpjegoni se kur themi “amen” në fund të lutjes në grup, do të thotë që ne jemi
dakord me atë që tha në lutje personi që po fliste. Ne jemi lutur me personin që
bëri lutjen.

Diskutim mbi
shiritat e shkruar

Pyetini fëmijët nëse kanë vënë re që kur i flasim Atit Qiellor, ne nuk themi ju, si në
frazën “Ne ju falënderojmë ju” ose “Ne ju kërkojmë ju”.

Paraqisni shiritin me fjalën “Ju”.

• Çfarë fjale përdorim në vend të fjalës ju? (Ty.)

Mbuloni shiritin me fjalën “Ju”, me shiritin me fjalën “Ty”. U thoni fëmijëve të për-
sërisin me nderim: “Ne të falënderojmë Ty” dhe “Ne të kërkojmë Ty”.

• Përse themi ty në vend të ju? (Kjo është mënyrë tjetër për t’i treguar Atit Qiellor
që e respektojmë dhe e nderojmë.)

Ne Lutemi që ta Falënderojmë Atin Qiellor për Bekimet Tona

Lojë U thoni fëmijëve se ka dy arsye shumë të rëndësishme për të cilat lutemi. Për t’i
ndihmuar fëmijët që të zbulojnë arsyen e parë të rëndësishme për të cilën lutemi,
ndajini ata në dy skuadra. Me radhë, duke kaluar nga një skuadër te tjetra, u
thoni fëmijëve që të përmendin diçka që Ati Qiellor ka bërë për ta. Çdo herë, ata
duhet të thonë diçka që nuk është përmendur më parë. Nëse njëra skuadër nuk
mund të përgjigjet menjëherë, radha i kalon skuadrës tjetër. Luajeni lojën për disa
minuta ose derisa asnjërës nga skuadrave nuk i vjen në mendje diçka që nuk
është përmendur tanimë.

Nëse fëmijët nuk i dhanë përgjigjet e mundshme në vijim, përmendini ato tani:

• Ati Qiellor na dha jetën tonë.

• Ai na dha familjet tona.
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• Ai na dha tokën.

• Ai dërgoi Jezu Krishtin në tokë për të na ndihmuar.

• Ai premtoi që do t’u përgjigjej lutjeve tona në mënyrën më të mirë.

Diskutim Diskutoni me fëmijët pyetjet në vijim:

• Kur dikush ju jep një dhuratë ose është i sjellshëm dhe i dashur me ju, çfarë
duhet të thoni ju?

• Kush na ka dhënë më shumë dhurata se kushdo tjetër? (Ati Qiellor.)

• Cila është arsyeja e parë për t’u lutur? (Që ta falënderojmë Atin tonë Qiellor për
bekimet e shumta që na jep.)

Theksoni se ashtu si i falënderojmë prindërit, anëtarët e familjes apo miqtë tanë
për gjërat që bëjnë për ne, ne duhet të falënderojmë edhe Atin Qiellor për gjërat
që Ai bën për ne. Ati Qiellor është i lumtur kur ne e falënderojmë.

Ne Lutemi që të Kërkojmë Ndihmën e Atit Qiellor

Histori Që t’i ndihmoni fëmijët të zbulojnë arsyen e dytë për të cilën lutemi, tregoni me
vetë fjalët tuaja historinë në vijim rreth Stefënit:

Stefëni sapo ishte zhvendosur me prindërit e tij në një qytet të ri. Në ditën e parë
të shkollës, ai nuk njihte asnjë në klasën e vet. Stefëni filloi të ndihej shumë keq.
Ai donte të shkonte në shtëpi. Ai e uli kokën mbi bankë ngaqë nuk donte që ta
shihte ndonjë duke qarë.

Shpejt, mësuesja vuri re që Stefëni kishte ulur kokën mbi bankë. Mendoi se ai
duhet të ishte sëmurë, kështu që shkoi të fliste me të. Stefëni kishte turp të qante
në shkollë dhe u përpoq të ndalonte. Por ndihej aq keq sa nuk mundi të ndalonte.

Butësisht, në mënyrë që të mos e dëgjonte asnjë, ai u lut: “Të lutem, Atë Qiellor,
më ndihmo të ndaloj së qari”.

Shpejt Stefëni qe në gjendje të ndalonte së qari. Ai i tha mësueses së vet se ndi-
hej më mirë dhe se po kalonte ditë të lumtur.

Diskutim • Çfarë e ndihmoi Stefënin që të ndihej më mirë?

• Si ju kanë ndihmuar lutjet tuaja?

Veprimtari Shpjegoni se një arsye e dytë, për të cilën lutemi, është që të kërkojmë ndihmën
e Atit Qiellor. Që t’i ndihmoni fëmijët të kuptojnë disa mënyra të veçanta si mund
të kërkojnë ndihmë në lutjet e tyre, shpërndani letrat me pyetje mbi tavolinë ose
dysheme. Lëreni secilin fëmijë të zgjedhë një copë letër. Lexoni secilën pyetje
dhe nxiteni fëmijën, që e përzgjodhi, të japë përgjigjen.

Ndihmojini fëmijët të kuptojnë që për të marrë ndihmën e Atit Qiellor, ne duhet të
përpiqemi fort që të zgjedhim të drejtën. Atëherë nëse lutemi për ndihmë dhe
kërkojmë atë që Ati Qiellor e di që është më e mira për ne, Ai do të na japë atë
për të cilën jemi lutur (shihni 3 Nefi 18:20).
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Përmbledhje

Diskutim • Për çfarë mund ta falënderojmë Atin Qiellor në lutjen tonë të mbylljes sot?
(Përgjigjet mund të përfshijnë për mundësinë për të ardhur në Fillore dhe për të
mësuar më shumë rreth lutjes.)

• Çfarë mund t’i kërkojmë Atit Qiellor në lutjen tonë?

Dëshmi Jepni dëshminë tuaj se sa e rëndësishme është që të flasësh çdo ditë me Atin Qiellor.
Kujtojuni fëmijëve që ne duhet të lutemi në mëngjes, në mbrëmje dhe kurdoherë që na
duhet ndihmë e veçantë ose kur ndihemi veçanërisht mirënjohës ndaj Atit Qiellor.

Nxitini fëmijët që, këtë javë, të kujtojnë të luten çdo ditë, në mëngjes dhe në mbrëmje.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes. Para lutjes, nxitini fëmijët të përgati-
ten për lutjen duke kënduar butësisht këngën “Një Këngë Lutjeje” dhe duke bërë
atë që u thotë kënga që të bëjnë. Kujtojuni atyre që Ati Qiellor është duke dëgjuar
dhe se gjithsecili në dhomë po lutet megjithëse vetëm një person po i thotë fjalët.
Kujtojuni të gjithë fëmijëve që të thonë “amen”, në fund të lutjes.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Jepini secilit fëmijë një kopje në letër ose në kalk të fletushkës për shpërndarje,
të titulluar “Unë Do Të Lutem Me Nderim”, që gjendet në fund të mësimit.
Jepuni fëmijëve ngjyra dylli dhe lërini të ngjyrosin figurat e tyre. Nxitini fëmijët që
t’ua tregojnë figurat e tyre familjeve të veta dhe t’u tregojnë familjeve të tyre atë
që kanë mësuar rreth lutjes sot.

2. Ndihmojini fëmijët që të këndojnë ose të thonë fjalët e vargut të parë të këngës
“Ne Kokat i Përkulim” (Children’s Songbook, f. 25), duke bërë veprimet e
treguara:

Ne kokat i përkulim (përkulni kokat) e sytë i mbyllim (mbyllni sytë)
Dhe një lutje t’vogël bëjm’ (mblidhni krahët).
Me dashuri, Atin ton’ falënderojm’
Për bekimet që t’gjith’ gëzojm’ (shtrini krahët).

3. Këndoni ose thoni fjalët e vargut të dytë të këngës “Me Besim Lutem” (Children’s
Songbook, f. 14) për t’u kujtuar fëmijëve gjërat që duhet të thonë kur luten.

Duke thën’: “At’ i Dashur Qiellor”, filloj;
Për bekimet që dërgon, e falënderoj;
Pastaj përul’sisht gjërat që m’duhen, i kërkoj,
Në emrin e Jezu Krishtit, Amen.

(© 1987 nga Janice Kapp Perry. Përdorur me leje.)

4. Jepuni fëmijëve letër e ngjyra dylli ose lapsa; dhe vërini të vizatojnë figura të
vetes duke u lutur. Ata mund të vizatojnë figura të lutjes familjare, të lutjes
vetjake të mëngjesit ose mbrëmjes, të lutjes në vaktin e ushqimit ose të ndonjë
vendi apo kohe tjetër kur luten.
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Qëllimi Ta frymëzojë secilin fëmijë që të ndihmojë të tjerët të mësojnë rreth Jezu Krishtit

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Alma 17–19, 23.

2. Përgatituni të këndoni ose të thoni fjalët e këngës “Shpresoj që Mund të bëj një
Mision” (Children’s Songbook, f. 169).

3. Materiale të nevojshme:
a. Libër Mormoni.
b. Skica ZTD (shihni mësimin 1).
c. Figura 2-17, Katër Bijtë e Mosias, Gjunjëzuar në Lutje; figurën 2-18, Amoni

Mëson Mbretin Lamoni.

4. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Përsëritje Flisni mbi nderimin që treguan fëmijët dhe gjuhën e përdorur në lutje. Bëni një
përsëritje të shpejtë të mësimit të kaluar për të theksuar rëndësinë e lutjes.

Misionarët u Flasin të Tjerëve rreth Jezu Krishtit

Veprimtari
vëmendjeje

Këndoni ose thoni me fëmijët fjalët e këngës “Shpresoj që Mund të bëj një Mision”.

Shpresoj që mund të bëj një mision,
Kur unë të rritem edhe pak.
Në atë koh’ dua të jem gati
Të mësoj, t’predikoj si misionarët bëjn’.

Shpresoj të mund ta ndaj ungjillin
Me ata që duan ta dëgjojn’.
Dua të jem si misionarët,
Dhe t’i shërbej Zotit ndërsa jam i ri.

• A njihni ndonjë misionar?

Lërini fëmijët të flasin rreth misionarëve që njohin, si për shembull anëtarë të
familjes që po shërbejnë në misione ose misionarë në zonën tuaj.

• Çfarë bëjnë misionarët?

Shpjegoni se në këtë mësim, fëmijët do të mësojnë rreth mënyrave se si mund të
jenë misionarë ndërsa janë të vegjël.

Unë Mund t’u Tregoj të
Tjerëve rreth Jezu Krishtit

Mësimi 

11



Histori nga 
shkrimi i shenjtë

Tregojuni fëmijëve Librin e Mormonit dhe tregoni historinë e bijve të Mosias, siç
gjendet tek Alma 17:6–12. Shpjegoni se cilido prej bijve të mbretit Mosia mund të
ishte bërë mbreti pasardhës, por në vend të kësaj, të gjithë ata dëshironin që të
ishin misionarë. Ata donin të mësonin lamanitët, të cilët ishin tepër të ligj në këtë
kohë. Bijtë e Mosias dëshironin që çdo njeri të kishte mundësi të dëgjonte ungji-
llin. Shpjegoni se, ngaqë lamanitët ishin aq të ligj, qe e rrezikshme për bijtë e
Mosias që të shkonin t’i mësonin ata.

• Si mendoni që u vetëpërgatitën bijtë e Mosias para se të shkonin që t’i mësonin
lamanitët?

Tregoni figurën 2-17, Katër Bijtë e Mosias, Gjunjëzuar në Lutje.

Shpjegoni se bijtë e Mosias u lutën dhe i kërkuan Atit Qiellor që t’i ndihmonte të
ishin misionarë të mirë. Ati Qiellor u tha se do të kujdesej për ta dhe se do ishin
në gjendje të mësonin shumë njerëz (shihni Alma 17:10–11). Lexoni me zë të
lartë te Alma 17:12. Vini në dukje që lutja i ndihmoi bijtë e Mosias, duke u dhënë
guxim që të shkonin të mësonin lamanitët.

Histori nga 
shkrimi i shenjtë

Shpjegoni që të gjithë bijtë e Mosias shkuan në zona të ndryshme për të dhënë
mësim. Paraqisni figurën 2-18, Amoni Duke Mësuar Mbretin Lamoni, dhe tregoni
historinë që gjendet tek Alma 17:17–25. Shpjegoni se Amoni, një prej bijve të
Mosias, doli vullnetar për të qenë shërbëtor i mbretit lamanit, Lamoni. Amoni u
caktua të ruante dhentë e mbretit. Amoni ishte shërbëtori më i mirë që kishte
mbreti Lamoni. Amoni dha një shembull aq të mirë, sa mbreti Lamoni dhe populli
i tij dëshironin që të mësonin rreth ungjillit.

Shpjegoni se për shkak të punës së Amonit dhe vëllezërve të tij, mijëra lamanitë
u bashkuan me Kishën (shihni Alma 23:5).

Diskutim • Përse Amoni dhe vëllezërit e tij rrezikuan jetën e tyre për t’u mësuar ungjillin
lamanitëve? (Ungjilli u kishte sjellë lumturi dhe ata dëshironin ta ndanin atë me
njerëz të tjerë.)

• Çfarë bëri Amoni që e ndihmoi t’ua mësonte ungjillin lamanitëve? (Ai u lut për
ndihmë; ai punoi fort; ai ishte shembull i mirë.)

Ne Mund të Jemi Misionarë

Shpjegoni se një mënyrë si mund të jemi misionarë, është duke u treguar të tje-
rëve rreth Jezu Krishtit. Është e rëndësishme që gjithsecili të mësojë rreth Jezusit
dhe Kishës së Tij.

Histori Tregoni një histori rreth një fëmije që ndihmoi të tjerët të mësojnë rreth Jezu
Krishtit dhe Kishës së Tij. Ju mund të dëshironi që të përdorni historinë në vijim:

Tedi ndonjëherë e kishte shumë të vështirë të dëgjonte gjatë konferencës së
kunjit ngaqë i dukej se shumica e bisedave ishin për të rritur. Por kur Tedi dëgjoi
presidentin e kunjit të thoshte: “Fëmijë, edhe ju mund të jeni misionarë”, Tedi ia
vuri veshin dhe filloi të mendonte për mënyra se si mund të ishte misionar dhe t’u
tregonte të tjerëve rreth Jezusit.

Mëngjesin tjetër, gjatë ngrënies së mëngjesit, Tedi foli me prindërit e tij për të
ftuar Znj. Mërfi, fqinjën e tyre në shtëpinë ngjitur, që të mësonte rreth Kishës.
Prindërit e Tedit menduan se ishte ide e mirë, kështu që Tedi shkoi te shtëpia e
Znj. Mërfi dhe e pyeti nëse do t’i pëlqente të mësonte rreth Jezusit dhe Kishës së
Tij. Znj. Mërfi tha se ishte e gatshme dhe shpejt filloi të mësonte nga misionarët.
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• Çfarë do të kishte ndodhur në qoftë se Tedi nuk do ta kishte pyetur Znj. Mërfi,
nëse ajo dëshironte të mësonte rreth Jezusit dhe Kishës së Tij?

Mamaja dhe babai i Tedit filluan që të ndiqnin shembullin e Tedit. Ata filluan të flasin
rreth Kishës me miqtë e tyre dhe njerëz të tjerë që takonin. Disa njerëz nuk dëshironin
që të dëgjonin rreth Kishës, por disa po dhe disa u pagëzuan. Kur Znj. Mërfi u pagë-
zua, ajo e falënderoi Tedin që e ndihmoi të mësonte më shumë rreth Shpëtimtarit.

Diskutim Duke përdorur Tedin si shembull, vini në dukje që fëmijët mund të jenë misionarë
dhe t’u tregojnë të tjerëve rreth Jezu Krishtit e Kishës së Tij.

• Kujt mund t’i tregoni rreth Jezusit?

Ndihmojini fëmijët që të mendojnë për njerëz të cilëve mund t’u tregojnë rreth
Jezusit, të tillë si miq, fqinjë dhe të afërm që nuk janë anëtarë të Kishës ose që
nuk e ndjekin kishën.

Shpjegoni që secili prej nesh mund të jetë misionar edhe duke qenë shembull i
mirë, duke qenë i dashur, i kujdesshëm ndaj të tjerëve e duke jetuar ungjillin.
Kujtojuni fëmijëve se një nga mënyrat si Amoni qe misionar i mirë, ishte duke
dhënë shembullin e mirë.

Histori Me vetë fjalët tuaja, tregoni historinë në vijim rreth fëmijëve që ishin misionarë:

Një ditë, dy misionarë trokitën në derën e një shtëpie. Një grua, e quajtur Znj. Xhejms,
hapi derën. Misionarët i thanë se ishin nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të
Ditëve të Mëvonshme. Znj. Xhejms i ftoi misionarët brenda dhe u tha se do të donte
të mësonte më shumë rreth Kishës. Kjo i gëzoi së tepërmi misionarët.

Znj. Xhejms u tha misionarëve se ajo më parë jetonte pranë një familjeje që i për-
kiste Kishës. Ajo tha se fëmijët e asaj familjeje ishin gjithmonë shumë të sjell-
shëm e të dashur. Ata luanin drejtësisht me të gjithë dhe vepronin me respekt
ndaj të mirave materiale të njerëzve të tjerë. Znj. Xhejms tha se do t’i pëlqente të
mësonte rreth Kishës që u mësoi atyre fëmijëve të ishin fqinjë aq të mirë.

• Si qenë misionarë fëmijët që jetonin pranë Znj. Xhejms?

• Si mund të jeni shembull i mirë për fqinjët e miqtë tuaj?

Aktivitet
dramatizimi

Shpjegojuni fëmijëve se do të interpretojnë me role disa situata në të cilat ata
mund të jenë misionarë duke u treguar të dashur e të kujdesshëm.

Nxitini fëmijët të dëgjojnë një situatë dhe pastaj zgjidhni fëmijët që do të interpre-
tojnë atë që do të bënin në atë situatë. Jepini mundësi secilit fëmijë që të marrë
pjesë në të paktën një situatë. Përdorni shembujt në vijim ose krijoni disa vetë:

Situata 1 (duhen tre fëmijë)

Dy prej jush po ecin teposhtë rrugës. Ju shihni një fëmijë të vogël që fillon t’i hipë një
peme shumë të madhe. Ju e dini se është e rrezikshme për fëmijën që ta bëjë këtë.

• Çfarë do të bënit ju?

Situata 2 (duhen dy fëmijë)

Ju shihni një fqinjë me një ngarkesë të madhe ushqimesh. Një prej qeseve të
ushqimeve këputet dhe portokajtë rrokullisen kudo mbi tokë.

• Çfarë do të bënit ju?
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Situata 3 (duhen tre ose më shumë fëmijë)

Ju po luani me miqtë tuaj. Një fëmijë, që sapo ka marrë shtëpi pranë jush, dëshi-
ron të bashkohet me ju.

• Çfarë do të bënit ju?

Situata 4 (duhen katër ose më shumë fëmijë)

Një familje e re merr shtëpi në lagjen tuaj. Ata nuk janë anëtarë të Kishës. Ju
mendoni se fëmijëve mund t’u pëlqejë që të vijnë në aktivitetin e Fillores javës tjetër.

• Çfarë do të bënit ju?

Pas aktivitetit të dramatizimit, falënderojini fëmijët që qenë misionarë të mirë.

Përmbledhje

Skica ZTD Drejtojuni skicës ZTD ose nxitini fëmijët që të shikojnë unazat a tyre ZTD.
Tregojuni fëmijëve se duke qenë misionarë, ata zgjedhin të drejtën dhe ndjekin
Jezu Krishtin. U thoni fëmijëve që të përsërisin fjalët e skicës (ose të tregojnë atë
që përfaqësojnë inicialet në unazat e tyre).

Dëshmi Përgëzojini fëmijët që dëshirojnë të jenë misionarë të mirë. Jepni dëshmi mbi
rëndësinë që ka t’i japësh mësim çdo njeriu rreth Jezu Krishtit dhe Kishës së Tij.
Të mësuarit rreth Jezusit dhe Kishës së Tij na bën të lumtur.

Ndihmojeni secilin fëmijë që të mendojë një mënyrë se si ai ose ajo mund të jetë
misionar gjatë javës që vjen. Këto ide nuk duhet të jenë të ndërlikuara ose të
stërzgjatura. Kujtojuni fëmijëve se ata mund të jenë misionarë duke qenë miqë-
sorë e duke ndihmuar të tjerët, si edhe duke ftuar njerëz të mësojnë rreth Kishës.

Nxitini fëmijët që të flasin me familjet e tyre rreth mënyrave për të qenë misionarë.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Me miratimin e presidentes suaj të Fillores, ftoni misionarët që shërbejnë në
zonën tuaj ose një misionar të sapokthyer që të marrin pjesë për disa minuta në
fund të orës së mësimit dhe t’u flasin fëmijëve rreth asaj që mund të bëjnë për
të qenë misionarë tani.

2. Tregojuni fëmijëve për një rast kur misionarët ju ndihmuan ose kur qetë në
gjendje të ndihmonit dikë që të mësonte rreth Jezu Krishtit dhe Kishës së Tij.
Tregojuni atyre se si ju bëri të ndiheshit kjo përvojë.

3. Vërini fëmijët që të bëjnë vizatime të vetes si misionarë. Titullojeni secilin vizatim
në këtë mënyrë:

(Emri i Fëmijës)
Misionar

Kisha e Jezu Krishtit
e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme
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4. Këndoni ose thoni fjalët e strofës së parë të këngës “Un’ Misionar Tani Dua Të
Jem” (Children’s Songbook, f. 168), “Gjërat Që Bëj” (Liahona, tetor 2002, f. M14),
ose “Ne do t’i Sjellim Botës të Vërtetën e Tij” (Children’s Songbook, f. 172).

Un’ Misionar Tani Dua Të Jem

Un’ misionar që tani dua të jem,
S’dua t’pres derisa i rritur t’jem.
Dëshiroj që ungjillin të ndaj, sa i ri jam,
Se vetë dëshminë time un’ kam.
Gjërat Që Bëj
Jam shum’ i ri të shkoj dhe
Të mësoj fjalën e Perëndis’.
Por mund të tregoj, ësht’ e vërtetë
Shum’ thjesht nga gjërat që bëj.

Ne do t’i Sjellim Botës të Vërtetën e Tij
Ne u kemi lindur si Nefi i lashtësisë,
Prindërve të mirë që e duan Zotin.
Neve na është dhënë mësim dhe e kuptojmë,
Se duhet të bëjmë ashtu si urdhëron Zoti.

Kori:
Ne jemi si ushtria e Helamanit.
Neve na është dhënë mësim në rininë tonë.
Dhe do të jemi misionarët e Zotit
Që t’i sjellim botës të vërtetën e Tij.

(© 1983 nga Janice Kapp Perry. Përdorur me leje.)
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Qëllimi Të rritë dëshirën e secilit fëmijë për t’u pagëzuar dhe t’u japë fëmijëve aftësi që të
kuptojnë se si të përgatiten për pagëzim.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Mateu 3:13–17 dhe Doktrina e Besëlidhje
20:72–74. Shihni edhe Gjoni 1:25–34 dhe Parimet e Ungjillit (31110), kapitulli 20.

2. Nëse është e mundur, kërkojini udhëheqësit të muzikës për Filloren, që t’i vërë
fëmijët të këndojnë këngën “Pagëzimi” (Children’s Songbook, f. 100) gjatë
veprimtarive të hapjes ose të mbylljes së orës mësimore.

3. Merrni një copë të trashë të një letre, aq të madhe sa të mbulojë figurën 2-19,
Gjon Pagëzori Pagëzon Jezusin. Priteni letrën në aq copa të vogla sa fëmijë ka
në klasën tuaj. Vendosini copat e letrave mbi figurë që të mos e shohin dot atë.

4. Bëni gjashtë gjurmë të mëdha këmbësh prej letre të trashë.

5. Bëni, për çdo fëmijë, një kopje në letër ose në kalk të faqes me vizatime në
fund të mësimit.

6. Përgatituni që të jepni disa hollësi rreth vetë pagëzimit tuaj, si për shembull
personi që ju pagëzoi dhe vendi ku u pagëzuat; dhe flisni shkurtimisht për
ndjenjat tuaja rreth pagëzimit. Nëse jeni pagëzuar që fëmijë, ju mund të
dëshironi të sillni një fotografi të vetes në atë moshë.

7. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Letër ngjitëse ose ngjitës tjetër.
c. Figura 2-19, Gjon Pagëzori Pagëzon Jezusin (Paketa e Figurave Artistike të

Ungjillit 208; 62133); figura 2-20, I Riu Duke u Pagëzuar (62018).

8. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Shënim për mësuesit e fëmijëve më të mëdhenj: Veprimtaritë nr. 5, 6 dhe 7 për
pasurimin e mësimit janë menduar posaçërisht për fëmijë më të mëdhenj që do
të pagëzohen së shpejti.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Jezu Krishti u Pagëzua

Veprimtari
vëmendjeje

Tregoni figurën e mbuluar të Gjon Pagëzorit duke pagëzuar Jezusin. Tregojuni
fëmijëve që figura nën letër është e dy njerëzve të rëndësishëm. Kërkojuni fëmi-
jëve që të përpiqen të gjejnë se cilët janë njerëzit, por shpjegojuni që të mos
thonë asgjë me zë të lartë derisa të mund të shihet e gjithë figura. Kërkojuni fëmi-
jëve që, një e nga një, të heqin një copë letër nga figura e mbuluar.

Unë Mund të Përgatitem 
për Pagëzim

Mësimi 
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Kur të jenë hequr të gjitha copat e letrave, pyesni:

• Cilët janë këta njerëz në figurë?

• Çfarë po bëjnë ata?

Histori nga 
shkrimi i shenjtë

Tregoni historinë e pagëzimit të Jezu Krishtit, siç gjendet tek Mateu 3:13–17.
Shpjegoni se Gjon Pagëzori u habit kur Jezusi kërkoi të pagëzohej. Gjoni e dinte
që Jezusi nuk kishte mëkatuar kurrë, kështu që mendoi se Jezusi nuk kishte
nevojë të pagëzohej. Por Jezusi i tha Gjonit që pagëzimi ishte urdhërim nga Ati
Qiellor dhe Ai dëshironte t’u bindej të gjithë urdhërimeve të Atit Qiellor.

Vini në dukje lumin në figurë dhe shpjegoni që Gjoni e pagëzoi Jezusin në lumin
Jordan. Gjoni e pagëzoi Jezusin me anë të zhytjes. Zhytje do të thotë të mbulo-
hesh plotësisht me ujë.

Lexoni me zë të lartë Mateun 3:17 dhe shpjegoni që këto janë fjalët e Atit Qiellor.
Tregojuni fëmijëve që Ati Qiellor është i kënaqur kur pagëzohemi ne gjithashtu.

Lojë Luani me fëmijët lojën “Fjalët e Fundit”. Lexoni pohimet e mëposhtme, duke lënë
pa lexuar fjalët e nënvizuara. Kërkojini një fëmije të plotësojë fjalët e duhura. 

Nëse fëmija nuk e kujton përgjigjen, vazhdoni me fëmijën tjetër derisa të jepet përgji-
gjja e duhur (mos e vini në siklet një fëmijë që nuk mund t’i përgjigjet një pyetjeje).
Vazhdoni derisa çdo fëmijë t’i jetë përgjigjur saktësisht një pyetjeje, duke i ndihmuar
fëmijët sipas nevojës. Përdorini pyetjet dy herë nëse është e nevojshme.

1. Jezu Krishti u pagëzua nga Gjon Pagëzori.

2. Jezusi u pagëzua në lumin Jordan.

3. Jezusi u pagëzua që t’i bindej urdhërimit (mësimit) të Atit Qiellor.

4. Kur u pagëzua Jezusi, Ai u mbulua plotësisht me ujë.

5. Pasi Jezusi u pagëzua, Ai dhe Gjoni dëgjuan zërin e Atit Qiellor.

6. Kur jemi tetë vjeç, ne mund të ndjekim shembullin e Jezusit dhe të pagëzohemi.

Ne Mund të Ndjekim Shembullin e Jezu Krishtit Duke u Pagëzuar

Paraqitja e
mësuesit

U thoni fëmijëve që kur të jenë tetë vjeç, ata mund të pagëzohen. Që tani, ata duhet
të përgatiten për periudhën kur të mbushin tetë vjeç dhe mund të pagëzohen.

Shpjegoni se kur pagëzohemi, ne bëjmë besëlidhje (premtime) me Atin Qiellor. Ne
premtojmë t’u bindemi urdhërimeve të Tij, të falim të tjerët e të ndjekim Jezu Krishtin.
Në këmbim, Ai na pranon në Kishë dhe premton të na udhëheqë e ndihmojë.

Tregojini klasës rreth pagëzimit tuaj. Ju mund të dëshironi të përmendni vendin
ku u pagëzuat (për shembull në vaskë ose lumë), personin që ju pagëzoi dhe ata
që qenë të pranishëm për t’ju parë tek pagëzoheshit. Nëse u pagëzuat kur qetë
fëmijë, tregojuni fëmijëve një fotografi tuajën në atë moshë. Ndani me ta ndjenjat
që kishit rreth të qenit i pagëzuar, si për shembull emocioni ose dëshira për të
qenë anëtar i Kishës.

U thoni fëmijëve se, një ditë, edhe ata mund të pagëzohen siç u pagëzua Jezu
Krishti dhe siç u pagëzuat ju.

Histori Tregoni histori rreth një fëmije që pagëzohet. Ju mund të dëshironi që të përdorni
historinë në vijim:

Familja e Markos u bashkua me Kishën kur ai qe shtatë vjeç. Të gjithë brenda
familjes u pagëzuan, përveç Markos. Ai ende nuk ishte i madh sa duhej. Marko
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qe shumë i zhgënjyer që nuk mund të pagëzohej me familjen e tij, por e ëma i
tha se së shpejti ai do të ishte mjaft i madh sa të pagëzohej; dhe ai duhej ta për-
dorte kohën, ndërsa po priste, që të përgatitej.

• Si mund të përgatitej Marko për t’u pagëzuar?

Gjatë vitit në vijim, Marko u përpoq shumë që të zgjidhte të drejtën e të bënte atë
që Jezusi dëshironte që ai të bënte. Më në fund, Marko mbushi tetë vjeç. Ai u
vesh i tëri me të bardha; dhe i ati e pagëzoi. Teksa i ati e nxori nga uji, Marko qe
shumë i lumtur që mund të pagëzohej me anë të zhytjes, siç u pagëzua Jezusi.
Ai ishte i lumtur që ishte anëtar i Kishës së Jezusit.

Ne Mund të Përgatitemi Tani për Pagëzim

Aktivitet me gjurmët
e këmbëve

Tregoni figurën 2-20, I Riu Duke u Pagëzuar, dhe nëse është e mundur, ngjiteni
figurën te dera e klasës.

• Si po e ndjek ky fëmijë shembullin e Jezusit?

Kujtojuni fëmijëve se që tani ata mund të përgatiten për pagëzim. Tregojuni gjurmët
e këmbëve prej letre dhe një kopje të gjashtë vizatimeve në fund të mësimit. U thoni
fëmijëve që vizatimet paraqesin hapa që do t’i çojnë drejt pagëzimit. Diskutoni çdo
hap të ilustruar, duke bërë pyetje si ato të renditura në vijim. Pasi të diskutoni secilin
hap, vëreni një fëmijë të vendosë një gjurmë këmbe mbi dysheme, duke formuar një
shteg drejt figurës së pagëzimit.

1. Të besojmë dhe të mësojmë rreth Jezu Krishtit dhe Atit Qiellor.

• Përse duhet të mësojmë rreth Jezu Krishtit dhe Atit Qiellor?

• Ku mund të mësojmë rreth tyre?

2. T’i lutemi Atit Qiellor.

• Si mund të na ndihmojë lutja që të jemi gati për pagëzim?

3. Të jemi falës e të dashur me të tjerët.

• Çfarë ndodh kur falim?

• Si mund të tregojmë dashurinë tonë për të tjerët?

4. Të zgjedhim të drejtën çdo ditë.

• Cilat janë disa mënyra si mund të zgjedhim të drejtën?

5. Të lexojmë ose të dëgjojmë histori nga shkrimet e shenjta.

• Si ju ka ndihmuar studimi i shkrimeve të shenjta?

6. Të jeni tetë vjeç.

• Çfarë mund të bëni para se të jeni tetë vjeç, për t’u përgatitur për pagëzim?

Pasi të jenë vendosur të gjitha gjurmët e këmbëve mbi dysheme, lërini fëmijët, një
e nga një, ta përshkojnë dhomën drejt figurës së pagëzimit duke ecur mbi gjurmët
e këmbëve. Ndihmojini fëmijët që të shpjegojnë, teksa shkelin mbi çdo gjurmë, se
si përgatiten për pagëzim.

Përmbledhje

Fletushkë Jepini secilit fëmijë një kopje të grupit të gjashtë vizatimeve për në shtëpi. Shkruani
ose vërini fëmijët të shkruajnë me shkronja të mëdha emrat e tyre në letrat përkatëse.

58



Dëshmi Jepuni dëshmi fëmijëve mbi rëndësinë e pagëzimit. Kujtojini fëmijët që Ati Qiellor
është i kënaqur kur pagëzohemi.

Propozoni që fëmijët ta përdorin fletën me vizatime për t’u mësuar familjeve të
veta atë që mësuan rreth pagëzimit. Nxiteni secilin fëmijë që të përgatitet për t’u
pagëzuar, duke ndjekur gjashtë hapat e ilustruar nga vizatimet.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes.

Kur fëmijët të jenë gati për t’u larguar nga klasa, vërini që të ecin përsëri mbi gjur-
mët e këmbëve, rrugës për jashtë dhome.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Për çdo fëmijë, vizatoni një gjurmë këmbe mbi një copë letre. Shkruani mbi çdo
gjurmë këmbe: Unë do të ndjek Jezu Krishtin. Lërini fëmijët që t’i ngjyrosin ose
zbukurojnë gjurmët.

2. Nëse ka vaskë pagëzimi në ndërtesën ku mblidheni, planifikoni që t’i çoni
fëmijët për ta parë.

3. Këndoni ose thoni fjalët e dy vargjeve të para të këngës “Dit’lindjet e Mia i
Pëlqej” (Children’s Songbook, f. 104, Liahona, tetor 1999). Fjalët e kësaj kënge
janë përfshirë në fund të manualit.

4. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Pagëzimi” (Children’s Songbook, f. 100) ose
“Kur u Pagëzua Jezu Krishti” (Children’s Songbook, f. 102). Fjalët e këngës
“Pagëzimi” janë përfshirë në fund të manualit.

Kur u Pagëzua Jezu Krishti

Kur u pagëzua Jezu Krishti
Tej në lumin Jordan,
Tre anëtarët e Kreut-Perëndi,
Atje, qenë t’pranishëm plot dashuri.
Ati nga qielli foli
Kur u pagëzua Jezu Krishti;
Fryma e Shenjtë zbriti
Me lehtësin’ e një pëllumbi.

Dhe tani kur un’ t’pagëzohem,
Do ndjek shembullin e Tij –
Me zhytje do pagëzohem
Nga fuqia e shenjt’ e prift’ris’.
Atëherë, anëtar do jem
I mbretërisë së Atit Qiellor
Dhe Frymën e Shenjt’ do kem
Që t’më udhëheqë në çdo koh’.
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5. Tregoni figurën 2-20, I Riu Duke u Pagëzuar, pranë figurës 2-19, Gjon Pagëzori
Pagëzon Jezusin. Përsërisni me fëmijët atë që dinë rreth të qenit i pagëzuar.
Ndihmojini të kuptojnë që pagëzimi është një përvojë e veçantë që pritet me
padurim. Është një prej gjërave më të rëndësishme që do të bëjnë ndonjëherë.
Diskutoni pikat në vijim:

a. Kur pagëzohemi, ne bëhemi anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve
të Ditëve të Mëvonshme. (Nëse fëmijët më të vegjël janë të shqetësuar se
nuk janë anëtarë të Kishës, sigurojini që fëmijët nën moshën tetë vjeç mund
të konsiderohen anëtarë. Gjithsesi, sapo të mbushin tetë vjeç, ata duhet të
pagëzohen që të jenë zyrtarisht anëtarë të Kishës.)

b. Ne duhet të jemi të paktën tetë vjeç që të pagëzohemi.
c. Peshkopi ose presidenti i degës takohet me ne për të folur rreth pagëzimit tonë.
d. Ne veshim rroba të bardha kur pagëzohemi (drejtojuni figurës 2-20).
e. Ne pagëzohemi me anë të zhytjes, duke u mbuluar plotësisht me ujë.

(Sigurohuni që fëmijët e kuptojnë se ata janë nën ujë vetëm për një ose dy
sekonda, se uji nuk është shumë i thellë dhe se personi, që i pagëzon,
i mban ata në mënyrë të sigurt.)

f. Personi që na pagëzon duhet të jetë prift apo të mbajë Priftërinë
Melkizedeke.

g. Ne pagëzohemi në të njëjtën mënyrë si u pagëzua Jezu Krishti. Ai dha
shembullin për ne.

6. Me miratimin e presidentes suaj të Fillores, ftoni një mbajtës të priftërisë që të
flasë me fëmijët rreth asaj që do të ndodhë kur ata të pagëzohen. Nxiteni që të
shpjegojë se si do të qëndrojnë fëmija e personi, që kryen pagëzimin; dhe se si
do t’i mbajnë krahët. I thoni të shpjegojë që personi, i cili kryen pagëzimin, do
ta futë fëmijën butësisht nën ujë dhe me shpejtësi do ta sjellë atë prapë mbi
ujë. Kujtojuni fëmijëve që kur pagëzohen në këtë mënyrë, ata do të jenë
pagëzuar siç u pagëzua Jezusi.

Me miratimin e peshkopit ose presidentit tuaj të degës, mbajtësi i priftërisë
mund të paraqesë në klasë se si kryhet një pagëzim. (Mbajtësi i priftërisë nuk
duhet ta thotë lutjen e pagëzimit gjatë paraqitjes.)

7. Shpjegoni se lutja e pagëzimit është një prej pak lutjeve që duhet thënë
gjithmonë saktësisht në të njëjtën mënyrë. Jezu Krishti zbuloi fjalët e kësaj
lutjeje në shkrimet e shenjta. Lexoni me zë të lartë lutjen te Doktrina e
Besëlidhje 20:73 (nga: Duke qenë i autorizuar).
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Qëllimi Të ndihmojë fëmijët të kuptojnë se, pasi të pagëzohen, do të marrin dhuratën e
Frymës së Shenjtë për t’i ndihmuar ata.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Doktrina e Besëlidhje 49:13–14, 130:22 dhe Nenet
e Besimit 1:1, 4. Shihni edhe Moroni 10:5; Doktrina e Besëlidhje 9:8–9; 85: 6;
dhe Parimet e Ungjillit (31110), kapitulli 21.

2. Përgatisni “lulet me pyetje ” si në vijim, prej letre të trashë:

Kush? Çfarë? Përse? Kur? Ku?

Ngjitini lulet në shkopinj të vegjël, afërsisht dhjetë deri pesëmbëdhjetë
centimetra të gjatë; dhe vendosini në një vazo ose kavanoz.

3. Përgatituni të këndoni ose të thoni fjalët e këngës “E Di se Rron Ati Im” (Himne
dhe Këngë të Fëmijëve, f. 59). Fjalët e kësaj kënge janë përfshirë në fund të
manualit.

4. Materiale të nevojshme:
a. Kopje e Doktrinës e Besëlidhjeve.
b. Figura 2-19, Gjon Pagëzori Pagëzon Jezusin (Paketa e Figurave Artistike të

Ungjillit 208; 62133).

5. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës

Ne Mund të Marrim Dhuratën e Frymës së Shenjtë

Veprimtari
vëmendjeje

Tregoni figurën 2-19, Gjon Pagëzori Pagëzon Jezusin. Përsërisni mësimin e javës
së kaluar, duke bërë që çdo fëmijë të zgjedhë një lule me pyetje. Bëni një pyetje
rreth pagëzimit të Jezu Krishtit që fillon me fjalën në lule. Nëse fëmija, që zgjodhi
lulen, nuk mund t’i përgjigjet pyetjes, lëreni pjesën tjetër të klasës ta ndihmojë
(bëni kujdes që të mos e vini në siklet një fëmijë që nuk e di përgjigjen).
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Kush? Çfarë? Përse? Kur? Ku?



Pyetje të mundshme:

• Kush e pagëzoi Jezu Krishtin? (Gjon Pagëzori.)

• Ku u pagëzua Jezusi? (Në lumin Jordan.)

• Çfarë është zhytja? (Të mbulohesh plotësisht nën ujë.)

• Përse u pagëzua Jezusi? (Që t’i bindej urdhërimit të Atit Qiellor dhe të na jepte
shembullin.)

• Kur mund të pagëzohemi ne? (Kur jemi tetë vjeç.)

Paraqitja e
mësuesit

Nxitini fëmijët që t’u tregojnë se cilët janë dy njerëzit në figurën 2-19.

• Zërin e kujt dëgjuan Jezu Krishti dhe Gjon Pagëzori, pasi u pagëzua Jezusi?

Kujtojuni fëmijëve se Ati Qiellor po e vëzhgonte pagëzimin e Jezusit dhe qe i
kënaqur që Jezusi u pagëzua. U thoni fëmijëve se në pagëzimin e Jezusit qe
edhe një tjetër person i veçantë. Ky person e ndihmon Atin Qiellor dhe Jezusin. 
Ai quhet Fryma e Shenjtë ose Shpirti i Shenjtë.

Neni i besimit Nxitini fëmijët të ngrihen në këmbë e të përsërisin me ju nenin e parë të besimit.

Shkrim i shenjtë Shpjegoni që Fryma e Shenjtë është si Ati Qiellor dhe Jezu Krishti, ngaqë ai na do
dhe dëshiron të na ndihmojë. Por Fryma e Shenjtë nuk ka një trup prej mishi e
kockash siç kanë Ati Qiellor dhe Jezusi. Lexoni me zë të lartë tek Doktrina e
Besëlidhje 130:22, deri tek personazh i Shpirtit. Shpjegoni që ne nuk mund ta sho-
him Frymën e Shenjtë, por ai mund të na ndihmojë të bëjmë atë që është e drejtë.
Kur ne zgjedhim të drejtën, ai na jep një ndjenjë të ngrohtë e të lumtur përbrenda.

Shkrim i shenjtë U thoni fëmijëve se pasi të pagëzohen, burra që mbajnë Priftërinë Melkizedeke do
t’u japin atyre dy bekime të mëdha. Lexoni me zë të lartë tek Doktrina e Besëlidhje
49:14 dhe u thoni fëmijëve se ky shkrim i shenjtë na tregon se cili është njëri prej
këtyre bekimeve. Shpjegoni se “kushdo që e bën këtë” i referohet çdo personi që
është pagëzuar.

Neni i besimit Ndihmojini fëmijët të mësojnë përmendsh një pjesë të nenit të katërt të besimit:
“Ne besojmë ... [te] vënia e duarve për dhuratën e Frymës së Shenjtë”. U thoni
fëmijëve se dhurata e Frymës së Shenjtë është një prej bekimeve të mëdha që
mund të marrim pas pagëzimit.

Paraqitja e
mësuesit

Shpjegoni se kur kemi dhuratën e Frymës së Shenjtë, Fryma e Shenjtë do të na
ndihmojë të dimë se cilat gjëra janë të vërteta e të drejta. Fryma e Shenjtë mund
të na ndihmojë edhe para se të pagëzohemi e të konfirmohemi, por pasi marrim
këtë dhuratë, ne mund ta kemi Frymën e Shenjtë si shoqërues të vazhdueshëm.
Kjo do të thotë se për aq kohë sa ne përpiqemi të bëjmë atë që është e drejtë,
ndikimi i tij mund të jetë gjithmonë me ne.

Ne Mund të Konfirmohemi si Anëtarë të Kishës

Paraqitja e
mësuesit

Shpjegoni se bekimi tjetër, që marrim pas pagëzimit, është konfirmimi si anëtar 
i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Ky quhet kon-
firmim. U thoni fëmijëve që të thonë disa herë fjalën: Konfirmim.

Histori me figura Tregoni historinë “Konfirmimi i Robertës”, që gjendet në fund të mësimit. Vërini
fëmijët që të mblidhen rreth jush, kështu që të mund të shohin figurat teksa ju 
tregoni historinë.
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Diskutim Pasi të tregoni historinë, bëni pyetjet në vijim:

• Çfarë iu dha Robertës? (Dhurata e Frymës së Shenjtë.)

• Kush e tha lutjen për t’ia dhënë këtë dhuratë asaj? (Babai i saj.)

• Çfarë autoriteti ka babai i Robertës? (Priftërinë Melkizedeke.)

• Si mendoni, çfarë ishte ndjenja e ngrohtë e Robertës? (Ndikimi i Frymës së
Shenjtë.)

Lërini fëmijët të ritregojnë historinë. Ftoni një fëmijë tjetër që të flasë rreth secilës
figurë.

Fryma e Shenjtë Do Të Na Ndihmojë, të Dimë Atë që Është e Vërtetë

Paraqitja e
mësuesit

Shpjegoni se Fryma e Shenjtë mund të na ndihmojë të dimë që Kisha është e
vërtetë. Ndonjëherë ne jemi aq të lumtur e mirënjohës, sa duam t’u tregojmë të
tjerëve se si ndihemi. Kjo ndodh shpesh kur japim dëshmitë tona në mbledhjen e
agjërimit dhe dëshmive.

• A e keni dhënë ndonjëherë dëshminë tuaj në mbledhjen e agjërimit dhe
dëshmive?

Nëse ndonjë prej fëmijëve ka dhënë dëshminë e vet, lejojeni të tregojë se si u ndie.

Shpjegoni se kur disa njerëz janë të mbushur me Frymën e Shenjtë, ata madje
qajnë pak. Ata nuk janë lot hidhërimi; ata janë lot gëzimi. U thoni fëmijëve se
ndonjëherë ata mund të kenë një ndjenjë të ngrohtë e paqeje gjatë mbledhjes së
dëshmive ose kur luten, kur lexojnë shkrimet e shenjta ose dëgjojnë në kishë. Kjo
ndjenjë paqeje është pëshpërima e Frymës së Shenjtë, që u bën të ditur se këto
gjëra janë të vërteta e të drejta.

Këngë Me fëmijët, këndoni ose thoni fjalët e këngës: “E Di se Rron Ati Im”.

Shpjegoni se “Shpirti”, të cilit i referohet kjo këngë, është Fryma e Shenjtë. Fryma
e Shenjtë na ndihmon të dimë që Ati Qiellor është i vërtetë dhe se ai na do.

Fryma e Shenjtë Mund të Na Udhëheqë e Paralajmërojë

Histori dhe
diskutim

Tregoni historinë e Sara Xhejn Xhen Kenonit me vetë fjalët tuaja. Kërkojuni fëmi-
jëve që të vënë re atë që Fryma e Shenjtë i pëshpëriti asaj.

Sara Xhejni qe një vajzë pioniere që, para shumë kohësh, eci përmes shkretëtirës
në Amerikë që të gjente një shtëpi të re. Pasi arriti në Juta, ajo jetoi me tezen e
saj në një shtëpi të papërfunduar. Tendosur mbi pjesën e sipërme të mureve
shtëpia kishte për çati një pëlhurë të trashë, të mbërthyer në çdo cep nga gurë të
mëdhenj që të mos lëvizte.

Një ditë, Sara Xhejni qe në shtëpi duke qepur, kur dëgjoi një zë t’i thoshte:
“Largohu menjëherë”. Nuk kishte asnjë person tjetër pranë, por Sara Xhejni shkoi
në anën tjetër të dhomës. Pak pasi ajo lëvizi, një prej gurëve, që mbanin çatinë,
ra në dhomë. Nëse Sara Xhejni nuk do të kishte lëvizur, guri do ta kishte goditur.
(Shihni “Move Away Quickly”, në Remarkable Stories from the Lives of Latter-day
Saint Women, përmbledhur nga Leon R. Hartshorn, 2 vëllime [Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1973–1975], 2:34.)

• Kush i foli Sara Xhejnit?

• Çfarë i tha Fryma e Shenjtë asaj?
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• Çfarë bëri Sara Xhejni?

• Çfarë do të kishte ndodhur nëse Sara Xhejni nuk do t’ia kishte vënë veshin?

Kujtojuni fëmijëve që Fryma e Shenjtë nuk flet gjithmonë me një zë që mund ta
dëgjojmë. Shpesh herë, ai na jep ndjenja për atë që duhet të bëjmë.

Përmbledhje

Veprimtari
përsëritjeje

Kërkojuni fëmijëve të tregojnë atë që dinë rreth Frymës së Shenjtë. Ju mund të
dëshironi të përdorni përsëri lulet me pyetje si përsëritje. Ju mund të përdorni
pyetje si këto:

• Çfarë dhurate me vlerë mund të merrni pasi të pagëzoheni? (Dhuratën e Frymës
së Shenjtë.)

• Kush është Fryma e Shenjtë? (Qenie që ndihmon Jezusin dhe Atin Qiellor;
shpirt; dikush që mund të na ngushëllojë e ndihmojë ne.)

• Kur na jepet dhurata e Frymës së Shenjtë? (Pasi pagëzohemi; kur konfirmohemi
anëtarë të Kishës.)

• Ku mund t’i ndiejmë nxitjet e Frymës së Shenjtë? (Në zemrat e mendjet tona.
Edhe përgjigje si “në shtëpi”, “në kishë” ose “kudo, që jemi, kur zgjedhim të
drejtën”, janë të pranueshme.)

• Përse e dërgoi Ati Qiellor, Frymën e Shenjtë që të jetë me ne? (Që të na
ndihmojë e ngushëllojë; të na udhëheqë e paralajmërojë; të na tregojë atë që
është e vërtetë; të na japë ndjenja dashurie e paqeje.)

Dëshmi Ndani me fëmijët ndjenjat tuaja rreth Frymës së Shenjtë dhe si na ndihmon e na
udhëheq ai. Ju mund të dëshironi të tregoni një përvojë vetjake kur Fryma e
Shenjtë ju dëshmoi ose ju ndihmoi.

Nxitini fëmijët që të zgjedhin të drejtën, kështu që të mund ta kenë gjithmonë me
vete Frymën e Shenjtë.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Merrni me vete diçka që e morët dhuratë, por që nuk është më e dobishme
ngaqë është thyer, grisur ose vjetruar, si për shembull një pjatë të krisur, një
artikull të vjetër veshjeje ose një kuti bosh ushqimi.

Tregojani fëmijëve dhuratën që nuk është më e dobishme. Tregojuni atyre ndo-
një të dhënë interesante për dhuratën, si për shembull, kush jua dha dhe kur
apo pse jua dhanë atë. Ndihmojini fëmijët që të kuptojnë se megjithëse kjo
dhuratë dikur qe e rëndësishme për ju, nuk është më e dobishme ngaqë është
thyer, grisur ose vjetruar.

Shpjegoni se kur u pagëzuat dhe u konfirmuat, morët një tjetër lloj dhurate. Kjo
është një dhuratë tepër e çmueshme, e tillë që nuk mund të griset ose të vje-
tërsohet. Kjo dhuratë tepër e çmuar, bëhet më e vlefshme kur përdoret.
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• Cila është kjo dhuratë?

Kur fëmijët ta kenë gjetur (ose kur t’ua keni thënë) që kjo dhuratë është dhu-
rata e Frymës së Shenjtë, u thoni që ata do të marrin shumë dhurata gjatë
jetës së tyre, por dhurata e Frymës së Shenjtë është dhurata më e çmuar që
do të marrin ndërsa janë këtu në tokë.

2. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Zëri i Ulët, i Qetë” (Liahona, prill 2006, f. M13).

Me zë t’ulët, t’qet’, Shpirti mua më flet,
T’më udh’zoj’, t’më shpëtoj’, kur e keqja pran’ t’më jet’.
Nëse do të veproj mir’, do t’më prij’ nëpër err’sir’,
Do t’më mbroj’ e drejtoj’ dhe drit’ do kem në shpirt.

Përdorni veprimet e treguara më poshtë teksa këndoni ose thoni pjesën e fundit
të këngës:

Dëgjo, dëgjo (mblidhni duart si kupë te veshët).
Frym’ e Shenjt’ do pëshpëris’ (vendosni gishtin tregues te buzët).
Dëgjo, dëgjo (mblidhni duart si kupë te veshët),
Zër’ i qet’ kur flet (duart mbi zemër).

3. Luani këtë lojë pa zë me fëmijët, që t’u tregoni se ata mund të udhëhiqen nga
një zë i ulët, i qetë:

Tregojuni fëmijëve një send të vogël që do ta fshihni për këtë lojë. I thoni një
fëmije që të largohet nga grupi për një çast teksa ju e fshihni sendin. Kur
fëmija të kthehet, shpjegoni se ai ose ajo duhet të dëgjojë me kujdes që ta
gjejë objektin. Përdorni një zhurmë pa zë, të tillë si trokitjen me laps, duartro-
kitjen me butësi ose këndimin nën zë e pa fjalë të një kënge, për t’i treguar
fëmijës se në cilin drejtim të kthehet për ta kërkuar objektin e fshehur. Trokisni
me butësi kur fëmija shikon në drejtimin e duhur. Trokisni më me shpejtësi (ose
këndoni nën zë më fort melodinë) kur fëmija lëviz më pranë vendit të fshehjes,
derisa të gjendet sendi. Përsëriteni aktivitetin, duke i dhënë mundësi një fëmije
tjetër që ta kërkojë objektin, aq herë sa dëshirojnë.

Shpjegojuni fëmijëve që ata mund të udhëhiqen në jetën e tyre nga zëri i ulët, 
i qetë i Frymës së Shenjtë. Kujtojuni se Fryma e Shenjtë nuk flet gjithmonë me
zë të lartë. Ndonjëherë ai na jep mendime ose ndjenja, si për shembull, ndje-
nja të ngrohta kur bëjmë diçka të drejtë, ose ndjenja të këqija kur bëjmë (ose
dëshirojmë të bëjmë) diçka të gabuar. Ne duhet të kushtojmë vëmendje me
kujdes që të dimë atë që Fryma e Shenjtë po na thotë që të bëjmë.

4. Ndihmojini fëmijët që të vizatojnë në një copë letër, gjurmën e secilës prej
duarve të tyre me lapsa dylli të ngjyrave të ndryshme. Vendosini duart mbi
njëra-tjetrën, si përfaqësim të vendosjes së duarve për marrjen e dhuratës së
Frymës së Shenjtë. Emërtojeni secilën figurë me emrin e fëmijës.

5. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Fryma e Shenjtë” (Children’s Songbook, f. 105)
ose vargun e tretë të këngës “Dit’lindjet e Mia i Pëlqej” (Children’s Songbook, f. 104,
Liahona, tetor 1999). Fjalët e këtyre këngëve janë përfshirë në fund të manualit.
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Konfirmimi i Robertës

Kjo është një ditë e veçantë për
Robertën. Ajo sapo është pagëzuar.
Tani, ajo do të konfirmohet anëtare e
Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve
të Ditëve të Mëvonshme dhe asaj do
t’i jepet dhurata e Frymës së Shenjtë.
(Ju mund të dëshironi që t’u shpjegoni
fëmijëve se, ndonëse Roberta pagëzo-
het dhe konfirmohet nga i ati, çdo
mbajtës i denjë i Priftërisë Melkizedeke
mund t’i kryejë këto ordinanca.)

Pasi i ati i Robertës e ndihmon të dalë
nga uji, e ëma e mbledh me rroba të
thata. Flokët e saj të lagur i krehin
shpejt me kujdes dhe ajo është e
buzëqeshur dhe e lumtur!

Kur Roberta është gati, ajo kthehet te
familja e miqtë e saj, që kanë qenë
duke e pritur. Ajo shkon te një karrige
në krye të dhomës me të atin.
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Peshkopi [presidenti i degës] u kërkon
burrave, që ka zgjedhur Roberta, që të
vijnë dhe të qëndrojnë në rreth.
Roberta ka thirrur të atin, gjyshin e saj,
xhaxhain e saj dhe mësuesit e vet të
shtëpisë. Të gjithë këta burra mbajnë
Priftërinë Melkizedeke.

Roberta përkul kokën dhe i mbyll sytë.
Burrat vendosin duart e tyre mbi kokën
e saj teksa i ati e thërret në emër, e
konfirmon atë anëtare të Kishës dhe i
jep dhuratën e Frymës së Shenjtë.

Pasi mbaron konfirmimi, Roberta iu jep
dorën burrave në rreth dhe ata e për-
gëzojnë atë. Roberta ka një ndjenjë të
ngrohtë, të mrekullueshme përbrenda
dhe ajo e di se ka zgjedhur të drejtën.
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Qëllimi Të ndihmojë fëmijët që të kuptojnë se mund të zgjedhin të drejtën siç bëri Jezu
Krishti kur Satani u përpoq ta tundonte.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Mateu 4:1–11.

2. Bëni një kurorë të thjeshtë mbretërore prej kartoni ose prej materiali të
ngjashëm, siç tregohet këtu:

3. Nxirreni në kalk ose bëni një kopje të tabelës së lojës “Zgjidh të Drejtën” 
(që tregohet në fund të mësimit) mbi letër të trashë ose karton.

4. Shkruani pyetjet për lojën (faqe 71–72) në copa të veçanta letre dhe vendosini
në një trastë të vogël ose kuti tjetër.

5. Përgatituni të këndoni ose të thoni fjalët e vargut të parë të këngës “Ji i Drejtë”
(Himne dhe Këngë të Fëmijëve, f. 64). Fjalët e kësaj kënge janë përfshirë në
fund të manualit.

6. Fakultative: Kopjojeni letrën e Plakut Painger dhe vendoseni në një zarf.

7. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Disa gurë.
c. Dy kopsa ose objekte të tjera të vogla me forma ose ngjyra të ndryshme,

që të përdoren si shënues në lojën e përsëritjes “Zgjidh të Drejtën”.
d. Skica ZTD (shihni mësimin 1).
e. Figura 2-21, Plaku Reks D. Painger; figura 2-22, Tempulli i Përdorur në

Lashtësi (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit 118; 62300)

8. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Ne Vetë Mund të Bëjmë Zgjedhje për Vete

Veprimtari
vëmendjeje

Tregoni tabelën e lojës “Zgjidh të Drejtën” dhe kërkojuni fëmijëve që ta dëgjojnë me
kujdes mësimin që të jenë në gjendje t’u përgjigjen pyetjeve që përfshihen te loja.

Diskutim • A ju ka sfiduar ndonjëherë ndokush që të bëni diçka?

Lërini fëmijët që të tregojnë për rastet kur dikush i ka sfiduar që të bëjnë diçka.

Kini Guximin të 
Zgjidhni të Drejtën

Mësimi 
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Letër Tregojuni fëmijëve që ju keni një letër për ta nga Plaku Reks D. Painger, një
Autoritet i Përgjithshëm i Kishës. Shpjegoni se ai tregon rreth një përvoje që pati
me një sfidë kur qe shtatë vjeç. Paraqisni figurën 2-21, Plaku Reks D. Painger,
dhe lexoni ose flisni rreth letrës. (Nëse bëtë një kopje të letrës dhe e vendosët në
zarf, lexoni nga kjo letër në vend që të lexoni nga manuali.)

“Miqtë e mi të dashur,

‘Ti nuk ke guxim ta bësh!’ janë fjalë që djemtë e vajzat i dëgjojnë shpesh nga miq,
që duan që ju t’u vërtetoni atyre se jeni trim apo i fortë apo guximtar. Ata mund t’ju
kërkojnë të bëni diçka që prindërit ose mësuesit tuaj ju kanë thënë të mos e bëni –
diçka që ju e dini se është e gabuar që ta bëni. Kam mësuar se kur bëjmë diçka që
e dimë se është e gabuar, ne tregojmë dobësi më tepër se sa forcë. Një person
tregon trimëri dhe forcë të vërtetë vetëm kur ka guximin që të bëjë të drejtën.

Një herë, kur isha afërsisht shtatë vjeç, kisha një shok që e doja fort. Ne shpesh
ecnim bashkë nga shkolla për në shtëpi. … Ne flisnim rreth të qenit trim dhe të
qenit në gjendje për të bërë shumë gjëra.

Ndonjëherë ne do ta sfidonim njëri-tjetrin për të kapërcyer një kanal apo për të
hipur në një pemë, thjesht që të provonim se ishim trima ose që mund të bënim
gjëra që kishim parë djem e vajza më të mëdhenj të bënin.

Një ditë, teksa po mbërrinim tek shtëpia ime, ne u ndalëm jashtë, pranë rrugës
dhe biseduam se kush ishte vrapuesi më i shpejtë në shkollë. … Kur ngulmova
me forcë se mund të vrapoja më shpejt se shoku im, ai u kthye nga unë dhe tha:
‘Nëse je kaq i shpejtë, të sfidoj që të kalosh rrugën me vrap para se ajo makina
të vijë këtu!’

Ngrita sytë nga rruga dhe pashë një makinë, tutje, në një largësi të shkurtër. Pa
thënë asnjë fjalë tjetër, u sula nga rruga, për të provuar se isha i shpejtë dhe trim.
Një çast më pas, u dëgjuan frenat e makinës! Parakolpi i saj më goditi dhe unë
rashë pa ndjenja.

Kur hapa sytë, trupi që më dhembte, krenaria e lënduar dhe fytyra e shqetësuar e
mamasë më bënë të kuptoja se nuk kisha qenë as i shpejtë, as trim. Kisha qenë
vetëm i pamend. I kisha sjellë hidhërim vetes dhe të tjerëve. …

Mësimi që mora … ka qenë me vlerë për mua gjatë gjithë jetës sime. Mësova se
e vetmja sfidë, që një njeri duhet ta pranojë gjithmonë, është SFIDA PËR TË
BËRË TË DREJTËN.

Nëse ju pranoni një sfidë për të bërë diçka që nuk është e drejtë, diçka që Ati
Qiellor apo prindërit tuaj nuk do të donin që ju ta bënit, juve do t’ju mbetet pas
një ndjenjë dëshpërimi dhe zhgënjimi. Kur guxoni të bëni të drejtën, ju do të keni
një ndjenjë të mirë për veten.

Si miku mikut, unë ju nxis që të jeni të bindur ndaj prindërve tuaj dhe ndaj mësi-
meve të Zotit. … Duke pasur guximin për të bërë të drejtën, ju do të bëheni mik
me Jezu Krishtin dhe do të gëzoni bekimet e Tij më të mëdha.

Paçi ju përherë GUXIMIN PËR TË BËRË TË DREJTËN!

Me dashuri, shoku juaj, Reks D. Painger” (“Friend to Friend”, Friend, tetor 1974,
f. 10–11).

Diskutim • Çfarë zgjedhje bëri i riu Reks Painger? (Ai zgjodhi të vraponte para makinës.)

• A zgjodhi ai të drejtën?
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• Çfarë duhet të kishte bërë ai?

• Si mendoni, çfarë mësoi nga ky aksident?

• Kur dikush ju sfidon për të bërë diçka, a duhet që ta bëni atë?

Kujtojuni fëmijëve se Plaku Painger u tha atyre që të kishin “guximin për të bërë
të drejtën”.

• Çfarë do të thotë të kesh guximin për të bërë të drejtën?

Shpjegoni se nuk është përherë e lehtë që të zgjedhësh të drejtën, veçanërisht
kur dikush na sfidon për të bërë diçka të gabuar. Ne të gjithë duam që shokët
tanë të mendojnë se jemi të fortë e trima; dhe ne nuk duam që ata të na shajnë.
Shpjegoni se të kesh guximin për të bërë të drejtën, do të thotë të bësh gjënë e
drejtë edhe kur është e vështirë.

Këngë U thoni fëmijëve që të ngrihen në këmbë dhe të këndojnë ose të thonë fjalët e
vargut të parë të këngës “Ji i Drejtë”. Nëse fëmijët nuk e njohin këngën, ua kën-
doni ose ua thoni disa herë atë që t’i ndihmoni të mësojnë fjalët. Këshillojini fëmi-
jët që herën tjetër që dikush i sfidon që të bëjnë diçka të pamend, ata mund të
mendojnë për fjalët e kësaj kënge. Fjalët e këngës do t’u kujtojnë që të zgjedhin
të drejtën dhe do t’i ndihmojnë që të kenë guximin për të vepruar në këtë mënyrë.

Unaza ZTD Kërkojuni fëmijëve që të shikojnë unazat e tyre ZTD, nëse i kanë vënë. Vini në
dukje që unazat e tyre mund t’i ndihmojnë gjithashtu që të mbajnë mend të zgje-
dhin të drejtën.

Paraqitja e
mësuesit

U thoni fëmijëve që sfida për të bërë diçka të gabuar quhet tundim. Nxitini fëmijët që
të përsërisin disa herë fjalën tundim. Shpjegoni që Satani përpiqet t’i tundojë njerëzit
që të bëjnë zgjedhje të gabuara. Ati Qiellor dhe Jezu Krishti duan që të gjithë të
bëjnë zgjedhje të drejta ngaqë e dinë se, e vetmja mënyrë për të qenë të lumtur
është që të përpiqesh gjithmonë të zgjedhësh të drejtën. Satani nuk dëshiron që ne
të jemi të lumtur; dhe ai e di se zgjedhjet e gabuara do të na bëjnë të palumtur.

Satani Dëshironte që Jezu Krishti të Bënte Zgjedhje të Gabuara

Histori nga 
shkrimi i shenjtë

Tregoni historinë e Jezu Krishtit tek tundohet në shkretëtirë, siç gjendet tek Mateu
4:1–11. Shpjegoni se pasi Jezusi u pagëzua, Ai donte që të ishte vetëm për të
agjëruar dhe për t’u lutur, që të mund të ndihej më pranë Atit Qiellor. Ai agjëroi për
dyzet ditë e dyzet net. Kjo do të thotë se Ai nuk hëngri gjësend për dyzet ditë.

• Si ndiheni kur nuk keni ngrënë asgjë për një kohë të gjatë?

• Si mendoni se u ndie Jezusi pasi agjëroi për dyzet ditë?

Shpjegoni se Satani mendoi se ky do të ishte një rast i mirë për ta tunduar
Jezusin, ngaqë Ai do të ishte shumë i uritur dhe i dobët nga pangrënia. Satani
donte ta tundonte Jezusin që ta përdorte fuqinë e Tij në mënyrën e gabuar.

Nxirrni gurët, kurorën mbretërore prej letre dhe figurën 2-22, Tempulli i Përdorur
në Lashtësi. Kërkojuni fëmijëve që të dëgjojnë me kujdes për të kuptuar lidhjen
që këto gjëra kanë me tundimet që Satani i paraqiti Jezusit.

Ngrini lart gurët. Lexoni me zë të lartë Mateun 4:3. Shpjegoni se Satani, së pari, u
përpoq që ta bënte Shpëtimtarin t’i kthente gurët në bukë. Jezusi e dinte se nuk
ishte e drejtë që të përdorte fuqinë e Tij për ta bërë këtë megjithëse ishte i uritur.
Në vend të kësaj, Ai i tha Satanit se ushqimi nuk është njësoj i rëndësishëm me
të vepruarit drejt (shihni Mateu 4:4).
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Ngrini lart figurën 2-22, Tempulli i Përdorur në Lashtësi. Shpjegoni që pastaj Satani 
u përpoq ta bënte Shpëtimtarin të provonte se ishte Biri i Perëndisë duke u hedhur
nga tempulli. Satani i tha Jezusit se nëse hidhej poshtë dhe engjëjt e shpëtonin nga
lëndimi, kjo do të provonte se Ai ishte Biri i Perëndisë (shihni Mateu 4:6). Jezusi nuk
pranoi të bënte atë që Satani e sfidoi që të bënte. Ai e dinte se nuk ishte e drejtë të
bënte gjëra të pamenda dhe të priste që Ati Qiellor ta mbronte (shihni Mateu 4:7).

Ngrini lart kurorën mbretërore. Shpjegoni se Satani provoi edhe një tundim.
Satani tha se Jezusi mund të kishte të gjitha mbretëritë e begata dhe të fuqishme
të botës, nëse do të binte përmbys dhe do ta adhuronte Satanin (shihni Mateu
4:8–9). Jezusi e dinte se Ai duhej të adhuronte vetëm Atin Qiellor. Ai e urdhëroi
Satanin të largohej.

Shkrim i shenjtë Lexoni me zë të lartë tek Mateu 4:10 atë që Jezusi i tha Satanit: “Shporru, Satan”.
Nxitini fëmijët që të ngrihen dhe të përsërisin këto fjalë.

Shpjegoni se Jezusi gjithmonë zgjodhi të drejtën ngaqë Ai e donte të drejtën dhe
kishte premtuar që t’u bindej të gjitha urdhërimeve të Atit Qiellor.

Ne Mund të Zgjedhim të Drejtën Siç Bëri Jezusi

Skica ZTD Paraqisni skicën ZTD dhe nxitini fëmijët të përsërisin fjalët e skicës. Shpjegoni se
ne bëhemi më shumë si Jezusi duke u përpjekur gjithmonë që të bëjmë zgjedhje
të drejta. Ati Qiellor do të na ndihmojë nëse përpiqemi të zgjedhim të drejtën.

Loja e përsëritjes Ndihmojini fëmijët që të luajnë lojën “Zgjidh të Drejtën”. U thoni fëmijëve se loja
do t’i ndihmojë që të kujtojnë se si Jezu Krishti zgjodhi gjithmonë të drejtën dhe
si ata mund të zgjedhin të drejtën gjithashtu.

Ndajeni klasën në dy skuadra dhe jepini secilës skuadër një kopsë ose objekt tje-
tër të vogël si shënues. I thoni secilës skuadër që ta vendosë shënuesin e vet në
tabelën e lojës tek kutia e quajtur “Nisu”. Nxitini fëmijët e secilës skuadër që të
zgjedhin me radhë pyetje nga letrat që keni përgatitur (pyetjet mund të përdoren
më shumë se një herë). Lexoni secilën pyetje dhe lërini anëtarët e skuadrës që t’i
përgjigjen së bashku. Nëse përgjigjen saktë, ata e lëvizin shënuesin e vet për atë
numër kutish sa shënohet pas pyetjes. Nëse i përgjigjen pyetjes gabim, ata duhet
ta lënë shënuesin e tyre në të njëjtin kuadrat.

Nëse një skuadër përfundon në kuadratin “ZTD”, ata hipin shkallën në kuadratin
më sipër. Nëse ata përfundojnë në një kuadrat “ZeG” (zgjedhje e gabuar), ata
zbresin në kuadratin më poshtë.

Pyetje për Lojën

1. Përse vrapoi i riu Reks Painger para një makine? (Lëvizni dy kuti para.)

2. A qe i gëzuar apo i trishtuar Plaku Painger që e pranoi sfidën? (Lëvizni një kuti para.)

3. Sa ditë agjëroi dhe u lut Jezu Krishti në shkretëtirë? (Lëvizni dy kuti para.)

4. Kush u përpoq ta tundonte Jezusin? (Lëvizni tre kuti para.)

5. Çfarë do të thotë të agjërosh? (Lëvizni pesë kuti para.)

6. Në sa mënyra të ndryshme u përpoq ta tundonte Satani Jezusin? (Lëvizni dy
kuti para.)

7. Çfarë donte Satani që të bënte Jezusi me gurët? (Lëvizni katër kuti para.)

8. Çfarë donte Satani që të bënte Jezusi nga maja e tempullit? (Lëvizni tre kuti para.)

9. Çfarë i premtoi Satani Jezusit nëse do të binte përmbys dhe do ta adhuronte atë?
(Lëvizni pesë kuti para.)
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10. A bëri Jezusi atë që Satani dëshironte që Ai të bënte? (Lëvizni tre kuti para.)

11. Çfarë dëshirojnë Ati Qiellor dhe Jezu Krishti që të bëjmë ne kur dikush na
sfidon të bëjmë diçka të gabuar ose të pamend? (Lëvizni pesë kuti para.)

12. Çfarë duhet të bëjmë ne kur kemi për të bërë një zgjedhje? (Lëvizni gjashtë
kuti para.)

13. Çfarë është një tundim? (Lëvizni gjashtë kuti para.)

14. A do të jemi të lumtur apo të palumtur nëse bëjmë zgjedhje të gabuara?
(Lëvizni një kuti para.)

15. Kur dikush ju sfidon për të bërë diçka, a duhet që ta bëni atë? (Lëvizni dy kuti
para.)

Përgjigjet e Pyetjeve

1. Ai pranoi sfidën e shokut të vet për ta bërë këtë gjë.

2. I trishtuar.

3. Dyzet.

4. Satani.

5. Të mos hash apo pish asgjë.

6. Tri.

7. T’i kthente ata në bukë.

8. Të hidhej që të provonte se qe Biri i Atit Qiellor.

9. Të gjitha mbretëritë e botës dhe fuqitë e tyre.

10. Jo.

11. Të zgjedhim të drejtën.

12. Të zgjedhim të drejtën.

13. Një sfidë për të bërë diçka të gabuar.

14. Të palumtur.

15. Jo.

Përmbledhje

Paraqitja e
mësuesit

Shpjegoni se megjithëse Jezu Krishti u tundua, ai zgjodhi gjithmonë të drejtën.
Kujtojuni fëmijëve që kur u duhet të bëjnë zgjedhje, ata mund të pyesin veten:
“Çfarë do të dëshironin Ati Qiellor dhe Jezusi që të bëja unë?” Ata mund të kën-
dojnë gjithashtu këngën “Ji i Drejtë” (ose “Zgjidh të Drejtën”) dhe të vështrojnë
unazat e tyre ZTD. Këto gjëra do t’i kujtojnë ata që të zgjedhin të drejtën.

Skica ZTD Nxitini fëmijët që të thonë përsëri fjalët në skicën ZTD.

Dëshmi Jepuni dëshmi fëmijëve që zgjedhja e të drejtës do t’i bëjë ata të lumtur. Ju mund
të dëshironi që të tregoni rreth një rasti kur dikush ju sfidoi që të bënit një zgjedh-
je të pamend. Shpjegoni zgjedhjen që bëtë dhe si u ndiet rreth saj më pas.

Nxitini fëmijët që të zgjedhin të drejtën kur dikush i sfidon që të bëjnë diçka të
pamend.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes.
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Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Ndihmojini fëmijët të thonë fjalët më poshtë ose t’i këndojnë nën melodinë e
këngës “Nëse i Lumtur Je” (Children’s Songbook, f. 266), duke përdorur
veprimet e shënuara:

Që t’tregoj se t’drejtën zgjedh, un’ t’vërtetën them (përplasni buzët [ose duartro-
kisni] dhe rrotullohuni).
Që t’tregoj se t’drejtën zgjedh, un’ t’vërtetën them (përplasni buzët dhe rrotullohuni).
Udhën e Shpëtimtarit e di dhe kjo duket në atë që them;
Që t’tregoj se t’drejtën zgjedh, un’ t’vërtetën them (përplasni buzët dhe rrotullohuni).

Ju mund të dëshironi që ta këndoni ose ta thoni këngën përsëri disa herë,
duke zëvendësuar pjesën “T’vërtetën them” me fraza të tjera si “I mir’ do t’jem”
ose “Lutjet e mia bëj”.

2. Ndihmojini fëmijët që të interpretojnë me role se si do të guxonin të bënin atë
që është e drejtë në situata kur kanë për të bërë zgjedhje. Përdorni situatat në
vijim ose krijoni vetë disa:

a. Një shok ju sfidon që të vidhni ca bonbone nga dyqani.

b. Fëmijët e tjerë në klasën tuaj të Fillores po ngacmojnë një djalë të ri për
mënyrën si është veshur.

c. Motra juaj e vogël thyen lodrën tuaj të parapëlqyer.

d. Mamaja juaj sapo ju ka kërkuar që të bëni disa punë shtëpie për të, kur
shoku juaj vjen te dera dhe ju kërkon të dilni e të luani.

e. Shokët tuaj ju sfidojnë që të vraponi në rrugën me trafik për të marrë topin
me të cilin po luanin.

f. Një i huaj ju ofron bonbone.

3. Tregoni figurën 2-38, Vegimi i Parë, dhe shkurtimisht tregoni historinë e Vegimit
të Parë, siç gjendet tek Joseph Smith—Historia 1:14–20. Shpjegoni që, kur
Jozef Smithi u tha njerëzve të tjerë që kishte parë Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin,
shumë njerëz nuk i besuan. Ata u tallën me të dhe i vunë nofka. Ata dëshironin
që ai të thoshte se vegimi nuk ishte i vërtetë (shihni JS–H 1:21–26). Por Jozef
Smithi pati guximin që të bënte të drejtën – ai bëri ato gjëra që Ati Qiellor dhe
Jezu Krishti dëshironin që ai të bënte.

4. Jepini secilit fëmijë një kopje të mburojës ZTD (që gjendet në fillim të manualit)
dhe ngjyra dylli ose lapsa. Lërini fëmijët që t’i ngjyrosin mburojat e tyre.
Shpjegojuni fëmijëve që guximi për të bërë të drejtën mund të jetë si një
mburojë dhe mund t’i mbrojë ata nga pasojat e zgjedhjeve të pamenda.
Kërkojuni fëmijëve që t’i vendosin mburojat e tyre diku në shtëpitë e tyre ku do
t’u kujtojnë atyre që të zgjedhin të drejtën.
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Qëllimi Të forcojë dëshirën e secilit fëmijë për të ndjekur Jezu Krishtin.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Mateu 4:18–22, Lluka 5:1–11 dhe Gjoni 14:15, 15:17.

2. Prisni tri palë gjurmë këmbësh të mëdha prej letre. Shkruani mbi gjurmët e
këmbëve fjalët në vijim:
a. Ejani e / Më Ndiqni
b. Zbatoni / Urdhërimet e Mia
c. Duajeni / Njëri-Tjetrin

3. Përgatituni që të këndoni ose të thoni fjalët e vargut të parë të këngës “Eja e Më
Ndiq” (Hymns, nr. 116).

4. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Skica ZTD (shihni mësimin 1).
c. Dy copa letre dhe laps për secilin fëmijë.
d. Figura 2-23, Fëmija Ndjek Gjurmët e Atit të Tij; figura 2-24, Thirrja e

Peshkatarëve (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 209; 62496).

5. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Jezu Krishti Dëshiron që ta Ndjekim

Veprimtari
vëmendjeje

Lërini fëmijët që të luajnë lojën “Ndiqni Udhëheqësin”. Vërini fëmijët të qëndrojnë
në rresht në një anë të dhomës. Fëmija i parë në rresht vrapon, kërcen, hidhet
ose bën ndonjë veprim tjetër për në anën tjetër të dhomës. Fëmijët e tjerë e 
ndjekin, duke bërë atë që bëri fëmija i parë. Pastaj fëmija i parë shkon në fund 
të rreshtit dhe fëmija i dytë bëhet udhëheqësi. Vazhdoni derisa çdo fëmijë të ketë
pasur radhën të jetë udhëheqësi.

Tregojuni fëmijëve që në mësimin e sotëm ata do të mësojnë rreth ndjekjes së
Jezu Krishtit.

Histori Shfaqni figurën 2-23, Fëmija Ndjek Gjurmët e Atit të Tij, dhe tregoni historinë në
vijim me vetë fjalët tuaja (nëse fëmijët në klasën tuaj nuk janë mësuar me dëbo-
rën, ju mund të dëshironi që ta përshtasni historinë për ta përputhur me vetë kli-
mën dhe mjedisin tuaj):

Ejani e Më NdiqniMësimi 
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Ejani e

Më Ndiqni 



Semi doli jashtë për të ndihmuar të atin të mblidhte dru për zjarr. Ishte dimër dhe
dëbora qe shumë e dendur. Të dy, Semi dhe i ati, morën nga një dorë dru dhe nisën
të ktheheshin për në shtëpinë e tyre. Për Semin ishte e vështirë të ecte në dëborën e
thellë me ngarkesën e tij të rëndë. I ati i tha Semit që të ecte në gjurmët që ai linte
në dëborë. Për Semin ishte më e lehtë të ecte kur ndiqte gjurmët e të atit.

• Përse ndoqi Semi gjurmët e të atit?

• Si mendoni, përse ishte më e lehtë për Semin që të ecte në dëborë kur ndiqte
gjurmët e të atit?

Histori nga 
shkrimi i shenjtë

Paraqisni figurën 2-24, Thirrja e Peshkatarëve. Tregoni historinë që gjendet tek
Mateu 4:18–22 dhe Lluka 5:1–11. Shpjegoni se kur Jezu Krishti ishte në tokë, 
ai thirri burra që të bëheshin dishepujt apo ndihmësit e Tij.

Teksa tregoni historinë, lexoni me zë të lartë Mateun 4:19 në kohën e duhur.
Shpjegoni se fraza “unë do t’ju bëj peshkatarë njerëzish”, do të thoshte se Jezusi
dëshironte që këta burra ta ndihmonin të mësonte njerëzit.

• Përse e ndoqën Jezusin këta peshkatarë?

• Çfarë do të bënit ju nëse Jezusi do t’ju kërkonte ta ndiqnit e të ishit dishepulli i Tij?

Diskutim Krahasoni historinë e Jezu Krishtit që thërret dishepujt e Tij me historinë rreth
Semit dhe babait të vet. Ashtu si i ati i kërkoi Semit ta ndiqte atë, po ashtu Jezusi
na kërkon të gjithëve ne që ta ndjekim. I ati i Semit e dinte se për Semin do 
të ishte më e lehtë që të ecte nëse do të ndiqte hapat e të atit. Shpëtimtari e 
di se jeta jonë do të jetë më e lehtë dhe se ne do të jemi më të lumtur nëse e
ndjekim Atë.

• Çfarë do të thotë të ndjekësh Jezusin?

• Përse jeta është më e lehtë për ne kur ndjekim Jezusin?

Këngë Këndoni ose thoni fjalët e vargut të parë të këngës “Eja e Më Ndiq”, duke shpje-
guar ndonjë fjalë që është e panjohur për fëmijët (si për shembull t’shkojm’).

“Eja e më ndiq”, Shpëtimtari tha.
Nëpër gjurmët e Tij le të shkojm’ pra,
Pasi vet’m kështu mund t’jemi një
Me Birin e dashur t’vet’ Perëndis’.

Shpjegoni se ne mund ta ndjekim Jezusin duke u përpjekur që të jemi si Ai dhe
duke iu bindur urdhërimeve të Tij. Ne ndjekim gjurmët e Tij kur mësojmë mënyrat
e Tij të veprimit dhe kur bëjmë atë që Ai na kërkon që të bëjmë.

Aktivitet me gjurmët
e këmbëve

Tregoni dy gjurmët e këmbëve me fjalët “Ejani e” dhe “Më Ndiqni” të shkruara 
në to. Lexojini fjalët me fëmijët. Nxitini fëmijët që ta përsërisin disa herë frazën.

Paraqisni skicën ZTD në krye të dhomës. I thoni një fëmije që të vendosë gjurmët
e këmbëve mbi dyshemenë në anën tjetër të dhomës. (Teksa mësimi përparon
dhe secila palë e gjurmëve të këmbëve vendoset mbi dysheme, ato duhet të
formojnë një shteg mbi të cilin fëmijët mund të ecin drejt figurës së Shpëtimtarit
te skica ZTD.)

Jezusi Dëshiron që Ne të Mbajmë Urdhërimet

Diskutim mbi
shkrimin e shenjtë

Shpjegoni se të ndjekësh Jezu Krishtin do të thotë të jesh i gatshëm të bësh atë
që Ai na ka kërkuar të bëjmë. Kërkojuni fëmijëve që të dëgjojnë teksa ju lexoni
rreth njërës prej gjërave që Jezusi na ka kërkuar të bëjmë.
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Lexoni me zë të lartë Gjonin 14:15. Shpjegoni se këto janë fjalët e Jezusit. U thoni
fëmijëve që ta përsërisin shkrimin e shenjtë me ju.

• Çfarë tha Jezusi që duhet të bëjmë ne?

• Çfarë do të thotë të zbatosh urdhërimet e Jezusit?

Aktivitet me 
gjurmët e këmbëve

Tregoni gjurmët e këmbëve të titulluara “Zbatoni” dhe “Urdhërimet e Mia”; dhe 
u thoni fëmijëve që të përsërisin frazën. Kërkojini një fëmije që t’i vendosë këto
gjurmë këmbësh në një largësi të vogël përpara palës së parë të gjurmëve të
këmbëve. (Gjurmët e këmbëve duhet të jenë aq afër sa një fëmijë të mund të 
ecë nga njëra palë tek tjetra.)

Diskutim Përshkruani disa situata për fëmijët në të cilat ata mund të ndjekin Jezusin. U
thoni fëmijëve që me radhë të shpjegojnë atë që do të bënin në secilën situatë.
Përdorni shembujt në vijim ose krijoni disa situata që janë më të përshtatshme
për klasën tuaj:

1. Jeni duke luajtur në shkollë dhe gjeni një kuletë me para brenda.

• Si do ta ndiqni Jezusin?

2. Jeni gati për të shkuar në shtrat dhe jeni aq i lodhur sa doni që të bini të flini
menjëherë.

• Si do ta ndiqni Jezusin para se të futeni në shtrat?

3. Mamaja ju ka kërkuar të kujdeseni për motrën tuaj të vogël që ajo të mos kalojë
në rrugë. Disa shokë kalojnë nga ju dhe ju ftojnë që të shkoni të luani me ta.

• Si do ta ndiqni Jezusin?

4. Një djalë i ri ka filluar të frekuentojë shkollën tuaj; dhe disa prej fëmijëve tallen me të.

• Si do ta ndiqni Jezusin?

5. Disa shokë ju kanë ftuar që të shkoni me ta për të vizituar të afërmit, por ata nuk
do të kthehen në kohën që ju duhet të shkoni në kishë.

• Si do ta ndiqni Jezusin?

Ftojini fëmijët që të përshkruajnë disa situata të tjera në të cilat ata mund të zgje-
dhin që të ndjekin Jezusin. Vini në dukje se ne bëjmë zgjedhjen e drejtë, kur ndje-
kim Jezusin duke bërë atë që Ai dëshiron që ne të bëjmë.

Jezusi Dëshiron që Ne ta Duam Njëri-Tjetrin

Shkrim i shenjtë Lexoni me zë të lartë Gjonin 15:17, që t’i ndihmoni fëmijët të zbulojnë një mënyrë
tjetër se si ata mund të ndjekin gjurmët e Jezusit. Shpjegoni se këto janë fjalët e
Jezusit. U thoni fëmijëve që ta përsërisin shkrimin e shenjtë me ju.

• Kë dëshiron Jezusi që të duam ne?

Aktivitet me 
gjurmët e këmbëve

Tregoni gjurmët e këmbëve të titulluara “Duajeni” dhe “Njëri-Tjetrin”. Lexojini 
këtofjalë me fëmijët dhe kërkojuni ta përsërisin frazën. Kërkojini një fëmije që të
vendosë gjurmët e këmbëve në të njëjtën mënyrë si më parë.

Histori Tregoni ose lexoni historinë në vijim rreth mënyrës se si një djalosh i quajtur Hiber
ndoqi Jezu Krishtin:

Hiberi po dridhej në të ftohtë dhe e mbështolli pallton e tij të hollë rreth vetes. Së
shpejti do t’i vinte ditëlindja dhe gjithçka që donte qe një pallto e ngrohtë. Por ai
e dinte që e ëma do të trishtohej nëse ai i kërkonte një pallto, pasi ajo nuk mund
ta përballonte që t’ia blinte. I ati i Hiberit kishte vdekur kur Hiberi qe foshnjë; dhe
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e ëma e Hiberit punonte shumë fort për të fituar paratë që u nevojiteshin. Shpesh
ajo do të qepte deri vonë natën, duke bërë veshje për njerëz të tjerë.

Ditën e ditëlindjes së Hiberit, e ëma i uroi atij gëzuar ditëlindjen dhe i dha një
pallto të bukur që e kishte qepur për të. Hiberi me zor po priste që ta vishte
jashtë dhe të ndiente se sa ngrohtë do ta mbante.

Pak javë më pas teksa po kryente një porosi, Hiberi pa një djalë që kishte veshur
vetëm një pulovër. Hiberi e dinte se sa ftohtë duhet të kishte ai. Pothuaj pa u
menduar, Hiberi hoqi pallton e vet dhe ia dha djalit.

Kur e ëma e Hiberit e pa të veshur me pallton e tij të vjetër, ajo e pyeti se çfarë
kishte ndodhur me pallton e tij të re.

Hiberi shpjegoi: “Pashë një djalë dhe ai kishte nevojë për të shumë më tepër
sesa unë, kështu që thjesht ia dhashë atij”.

E ëma e pyeti: “A nuk mund t’i kishe dhënë të vjetrën?”

Hiberi ngriti sytë nga e ëma, me shpresë që ajo do të kuptonte, dhe pa sytë e saj
të mbusheshin me lot. Ajo e përqafoi fort teksa tha: “Natyrisht që nuk mundeshe,
Hiber”. (Shihni Lucile C. Reading, “The Coat”, Children’s Friend, nëntor 1966, f. 5.)

• Si e ndoqi Jezu Krishtin Hiberi?

Tregojuni fëmijëve që djali në këtë histori qe Hiber J. Grant, i cili kur u rrit, u bë
Presidenti i shtatë i Kishës.

Diskutim Kërkojuni fëmijëve që të mendojnë për mënyrat se si mund të tregojnë dashuri
për të tjerët. Ju mund të dëshironi që të përdorni pyetje si ato në vijim për t’i ndih-
muar të mendojnë për ide:

• Nëse shihni dikë që rrëzohet e lëndohet, çfarë mund të bëni për të treguar dashuri?

• Nëse dikush në shkollë nuk hëngri drekë, çfarë mund të bëni për të treguar dashuri?

Shpjegoni që dashuria për të tjerët është më shumë se ndjenja apo fjalë. Ne e tre-
gojmë dashurinë tonë përmes asaj që bëjmë. Ftojini fëmijët që të tregojnë rreth
mënyrës se si ata kanë treguar dashuri për njerëz të tjerë gjatë javës së kaluar.

Ne Do Të Zgjedhim të Drejtën dhe Do Të Ndjekim Jezu Krishtin

Aktivitet me gjurmët
e këmbëve

Jepini secilit fëmijë mundësinë që të ecë nga njëra gjurmë këmbe të tjetra dhe
pastaj të qëndrojë pranë figurës së Jezusit në skicën ZTD. Kërkojini secilit fëmijë
që të tregojë një gjë që ai apo ajo do të bëjë këtë javë për të ndjekur Jezusin.

Kujtojuni fëmijëve që ne e ndjekim Jezu Krishtin kur zgjedhim të drejtën. Tregoni
me gisht skicën ZTD dhe u thoni fëmijëve që të përsërisin frazën: “Unë do të
zgjedh të drejtën”.

Përmbledhje

Veprimtari Jepini çdo fëmije dy copa letre dhe laps. Lërini fëmijët që të bëjnë çifte gjurmësh
këmbe duke i nxjerrë gjurmët nga vetë këpucët e tyre. Shkruani ose vërini që të
shkruajnë në krye të letrave të tyre: Unë do të ndjek Jezu Krishtin. Lërini fëmijët që
t’i marrin gjurmët e tyre të këmbëve në shtëpi për t’i ndihmuar që të kujtojnë zo-
tim e tyre për të ndjekur Jezusin.

Dëshmi Tregojuni fëmijëve se si ndjekja e Jezu Krishtit ju ka bërë të lumtur. Dëshmoni se
nëse e ndjekim Atë, Jezusi do të na çojë që të jetojmë përsëri me Atin tonë Qiellor.

Nxitini fëmijët që të përpiqen gjithmonë që të ndjekin gjurmët e Jezusit. Sugjeroni
që ata t’i diskutojnë me prindërit e tyre gjurmët e tyre të këmbëve prej letre.
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Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes. Sugjeroni që fëmija t’i kërkojë Atit
Qiellor t’i ndihmojë fëmijët që të ndjekin Jezu Krishtin dhe që të zgjedhin të drejtën.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Shpjegojuni fëmijëve që ju do të bëni një veprim (të tillë si duartrokitja, lëvizja
pohuese me kokë ose marshimi). Kërkojuni që të përsërisin veprimin tuaj. Bëjeni
këtë një herë; pastaj shtoni një veprim tjetër dhe u thoni fëmijëve që t’i përsërisin
të dyja veprimet. Vazhdoni që të shtoni veprime të reja, një e nga një. Vini re se sa
prej veprimeve mund të kujtojnë e mund të përsërisin në rendin e duhur fëmijët.

Krahasojeni këtë me ndjekjen e Shpëtimtarit. Ne duhet të përpiqemi që të ndje-
kim shembullin e Tij, jo vetëm në një gjë që bëjmë, por në çdo gjë që bëjmë.

2. Përgatisni një zinxhir kukullash prej letre për secilin anëtar të klasës. (Fëmijët
më të mëdhenj mund të kënaqen duke bërë vetë zinxhirët e tyre prej letre.)
Paloseni një copë letre sipas modelit të fizarmonikës. Vizatoni një kukull në
letrën e palosur (shihni ilustrimin më poshtë) dhe priteni kukullën. Bëni një
zinxhir për çdo fëmijë dhe shkruani nëpër fundin e secilit zinxhir Duajeni Njëri-
Tjetrin. Shpjegoni se të duam njëri-tjetrin është një prej gjërave më të
rëndësishme që Jezusi na ka kërkuar që të bëjmë.

3. Këndoni ose thoni fjalët e strofës së parë të këngës “Si Jezusi po Përpiqem t’Jem”
(Children’s Songbook, f. 78), “Doni Njëri-Tjetrin” (Children’s Songbook, f. 136), ose
“Mbani Urdhërimet” (Children’s Songbook, f. 146). Fjalët e “Si Jezusi po Përpiqem
t’Jem” dhe “Doni Njëri-Tjetrin” janë përfshirë në fund të manualit. Fjalët e “Mbani
Urdhërimet” janë në vijim.

Mbani Urdhërimet

Mbani urdhërimet;
Mbani urdhërimet!
Kjo sjell siguri;
Kjo sjell qetësi.
Ai do dërgoj’ bekime;
Ai do dërgoj’ bekime.
Fjalët e një profeti:
Mbani urdhërimet.
Kjo sjell siguri dhe qetësi.
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të kuptojë se Jezu Krishti ka fuqinë të shërojë dhe se
bekimet e priftërisë mund të ndihmojnë në shërimin e të sëmurit.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Mateu 9:18–19, 23–26; Marku 5:22–24, 35–43;
Lluka 8:41–42, 49–56; Jakobit [Bibël] 5:14–15 dhe Doktrina e Besëlidhje 42:48.

2. Kopjoni ose nxirrni në kalk vizatimet që gjenden në fund të mësimit dhe pritini
veç e veç. Këto vizatime do të përdoren në veprimtarinë: “Çfarë Jam Unë?”

3. Materiale të nevojshme:
a. Bibël dhe Doktrina e Besëlidhje.
b. Kuti ose çantë të ndihmës së parë që përmban disa artikuj, të cilat i

ndihmojnë njerëzit të shërohen kur janë të sëmurë ose të dëmtuar, të tilla si
balsam, fashë dhe shurup për kollë.

c. Shishe të vogël me vaj të përkushtuar.
d. Figura 2-25, Jezusi Bekon të Bijën e Jairit (Paketa e Figurave Artistike të

Ungjillit 215; 62231); figura 2-26, Jezusi Shëron të Sëmurin; figura 2-27,
Administrimi i të Sëmurit (62342).

4. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Ne Ndonjëherë Sëmuremi

Veprimtari
vëmendjeje

Tregojuni fëmijëve kutinë ose çantën e ndihmës së parë dhe shpjegoni se brenda
saj ka disa gjëra që na ndihmojnë të shërohemi kur jemi të sëmurë ose të
dëmtuar. Jepuni të dhëna ndihmuese fëmijëve rreth secilit artikull që t’i ndihmoni
të gjejnë se çfarë është ai ose ajo (për shembull, “Ndihmon në largimin e mikro-
beve dhe papastërtisë nga plagët ose të çarat në lëkurë”).

Kur fëmijët të kenë gjetur secilin artikull, tregojuani atë atyre dhe flisni shkurti-
misht rreth mënyrës se si përdoret për të ndihmuar njerëzit të shërohen. Kujtojuni
fëmijëve që të mos i përdorin këta artikuj pa ndihmën e prindërve të tyre.

Paraqitja e
mësuesit

Shpjegoni se pothuaj kushdo sëmuret ose lëndohet. Ndonjëherë lëndimet ose
sëmundjet zgjasin vetëm për pak kohë dhe prindërit tanë mund të kujdesen me
lehtësi për ne, por në raste të tjera sëmundjet tona janë serioze dhe prindërve
tanë u duhet të na çojnë tek mjeku për ndihmë.

Shpjegoni se ka një rrugë tjetër se si ne mund të marrim ndihmë kur jemi të
sëmurë. Kur Jezu Krishti jetoi në tokë, Ai bekoi shumë njerëz dhe i shëroi ata. 
Ai përdori fuqinë e priftërisë për t’i shëruar ata.

Jezu Krishti Ka Fuqinë 
që të Shërojë

Mësimi 
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Jezu Krishti Shëroi të Sëmurët

Histori nga 
shkrimi i shenjtë

Paraqisni figurën 2-25, Jezusi Bekon të Bijën e Jairit, dhe tregoni historinë e
Jezusit që ringjall të bijën e Jairit, siç gjendet tek Lluka 8:41–42, 49–56 (shihni
edhe Mateu 9:18–19, 23–26 dhe Marku 5:22–24, 35–43).

Shpjegoni që Jairi kishte besim të madh. Ai besonte se nëse Jezusi do të vinte e do
t’i bekonte të bijën e sëmurë, ajo do të shërohej. Teksa Jezusi shkonte tek shtëpia e
Jairit, shumë njerëz të tjerë u grumbulluan rreth Tij, duke i kërkuar ndihmë. Teksa
Jezusi po ndihmonte një grua tjetër të sëmurë, erdhi një burrë me një lajm për Jairin.

Lexoni me zë të lartë tek Lluka 8:49–50.

• Çfarë i tha lajmëtari Jairit? (Shihni Lluka 8:49.)

• Çfarë i tha Jezusi Jairit? (Shihni Lluka 8:50.)

Shpjegoni që kur Jezusi arriti tek shtëpia e Jairit, Ai u tha njerëzve të mos qanin,
pasi vajza nuk kishte vdekur. Por njerëzit qeshën me Jezusin dhe u tallën me Të
pasi ata menduan se ajo kishte vdekur (shihni Lluka 8:52–53).

Jezusi i nxori të gjithë njerëzit jashtë përveç dishepujve të Vet Pjetrit, Jakobit e
Gjonit dhe Jairit e gruas së Jairit. Pastaj Jezusi e kapi vajzën për dore dhe i tha të
çohej. Vajza u çua nga krevati i saj sërish plotësisht mirë.

• Si mendoni, përse Jezusi e nxori gjithkënd jashtë shtëpisë përveç Pjetrit, Jakobit,
Gjonit dhe prindërve të vajzës? (Ndoshta ngaqë njerëzit e tjerë po qeshnin me
Të dhe nuk besonin se mund ta shëronte vajzën. Ata nuk kishin besim.)

• Përse qe në gjendje Jezusi ta shëronte të bijën e Jairit? (Ai kishte priftërinë;
prindërit e vajzës kishin besim.)

Paraqitja e
mësuesit

Paraqisni figurën 2-26, Jezusi Shëron të Sëmurin, dhe kërkojuni fëmijëve të ima-
gjinojnë se si do të ndiheshin sikur Jezusi të vinte t’i bekonte kur ishin të sëmurë.
Theksoni se Jezusi e do secilin prej tyre po aq sa i deshi fëmijët që jetonin në
tokë kur jetoi dhe Ai. Megjithëse nuk është këtu në tokë tani, Ai u ka dhënë
burrave të drejtë priftërinë dhe fuqinë që të veprojnë për Të. Ata mund të na japin
bekime për të na shëruar njësoj siç do të bënte Jezusi po të ishte këtu.

Burra që Mbajnë Priftërinë Mund të na Administrojnë Ne

Diskutim Paraqisni figurën 2-27, Administrimi i të Sëmurit.

• Çfarë po ndodh në këtë figurë?

Shpjegoni se kur burra që mbajnë Priftërinë Melkizedeke, i japin një bekim dikujt
që është sëmurë, ne e quajmë këtë administrim i të sëmurit. Nxitini fëmijët të për-
sërisin disa herë fjalën administrim.

Tregojuni fëmijëve shishen me vaj të përkushtuar. Shpjegoni që ky vaj është për-
kushtuar në mënyrë të veçantë nga burra që mbajnë priftërinë. Kur dikush është i
sëmurë dhe ka nevojë për ndihmë që të shërohet, dy burra që mbajnë Priftërinë
Melkizedeke, përdorin vajin dhe i japin një bekim individit të sëmurë (shihni
Jakobit [Bibël] 5:14–15).

• A jeni administruar ju me ndonjë bekim ndonjëherë?

Lërini fëmijët të tregojnë rreth ndonjë bekimi priftërie që kanë marrë ose që kanë
parë në familjet e tyre. Ju mund të dëshironi që t’u tregoni fëmijëve rreth një rasti
kur mbajtësit e priftërisë ju administruan juve ose një anëtari të familjes.

Histori Tregoni histori rreth dikujt që u shërua përmes një bekimi priftërie. Më e efektshmja
do të ishte një histori e vërtetë rreth jush ose dikujt tjetër që fëmijët e njohin, të tillë
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si një anëtar i lagjes ose degës. Nëse nuk dini një histori të tillë, ju mund të dëshi-
roni të përdorni historinë në vijim:

Kur Xhesika erdhi në shtëpi nga shkolla, i ati e takoi tek dera dhe i tha se vëllaç-
koja i saj i ri kishte lindur atë mëngjes. Foshnja kishte lindur më herët nga sa pri-
tej dhe ishte tepër i vogël dhe i dobët. Mjeku tha se foshnja mund të mos jetonte
më tepër se sa pak orë.

Xhesika mund ta shihte se sa i shqetësuar qe i ati. Ajo qe e trishtuar ngaqë donte
që foshnja të jetonte.

I ati i Xhesikës i telefonoi njërit prej mësuesve të tyre të shtëpisë që të vinte dhe ta
ndihmonte për t’i dhënë foshnjës një bekim. Kur erdhi mësuesi i shtëpisë, ata që të
gjithë shkuan në dhomën ku ishin nëna e Xhesikës dhe vëllai i ri. I ati i Xhesikës dhe
mësuesi i shtëpisë vendosën butësisht duart e tyre mbi kokën e vockël të foshnjës
së njomë, dhe i ati i Xhesikës e bekoi atë që të jetonte për të përmbushur misionin e
tij në tokë. Një qetësim dhe paqe e ngrohtë e pushtoi Xhesikën. Ajo e dinte se për
shkak të fuqisë së priftërisë, vëllai i saj i vogël do të rritej e do të bëhej i fortë.
(Përshtatur nga “Moments to Remember”, Children’s Friend, shkurt 1963, f. 41.)

Paraqitja e
mësuesit

Shpjegoni se Ati Qiellor dhe Jezusi e duan çdo individ që kërkon të shërohet, por
ndonjëherë njerëzit nuk shërohen edhe kur ata administrohen me bekime. Disa nuk
shërohen pasi Ati Qiellor e di se ata mund të bëhen njerëz më të fortë duke mësuar
që të jetojnë me sëmundjen apo paaftësinë e tyre. Të tjerë nuk shërohen pasi është
koha e duhur për ta që të vdesin dhe të kthehen tek Ati Qiellor (shihni DeB 42:48).
Ne duhet të kemi besim që Ati Qiellor di përgjigjen më të mirë për çdo lutje.

Veprimtari Për veprimtarinë “Çfarë Jam Unë?”, u thoni disa fëmijëve që të dalin përpara klasës
dhe të mbajnë vizatimet. Nxitini fëmijët të tregojnë atë që përfaqësojnë vizatimet.

Shpjegoni se ju do të lexoni disa përshkrime të gjërave dhe njerëzve që përfshihen
në administrimin e të sëmurit. Nxitini fëmijët të vendosin se cili vizatim i shkon për
shtat secilit përshkrim.

1. Mua më përdorin kur i jepet bekim një individi të sëmurë. Mbajtësi i priftërisë vendos
pak pika nga unë mbi kokën e individit të sëmurë. Çfarë jam unë? (Vaj i përkushtuar.)

2. Unë u tregova njerëzve si të jetonin. Besimi te unë mund t’i ndihmojë njerëzit të
mposhtin sëmundjen. Kush jam unë? (Jezu Krishti.)

3. Kam nevojë për një bekim të veçantë. Kam temperaturë. I kërkova babait tim të
më jepte një bekim që të më ndihmonte të ndihesha më mirë. Kush jam unë?
(Një fëmijë i sëmurë.)

4. Më është dhënë një fuqi e veçantë, e quajtur priftëri. Mund ta përdor këtë fuqi
për t’u dhënë bekime njerëzve. Kush jam unë? (Një burrë që mban Priftërinë
Melkizedeke.)

5. Kur një individ i sëmurë kërkon bekim, mblidhen burra që mbajnë Priftërinë
Melkizedeke. Zakonisht marrin pjesë një numër i caktuar burrash. Unë jam ai
numër. Cili jam unë? (Numri 2.)

6. Kur burra që mbajnë priftërinë, bekojnë të sëmurin, ata na vendosin mbi kokën
e individit të sëmurë. Cilat jemi ne? (Duart.)

Përmbledhje

Diskutim
përmbledhës

Tregoni përsëri kutinë apo çantën e ndihmës së parë.

• Për çfarë i përdorim këta artikuj?

• Çfarë tjetër mund të na ndihmojë të shërohemi kur jemi të sëmurë ose të dëmtuar?
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Dëshmi Jepni dëshmi rreth madhështisë së Jezu Krishtit dhe fuqisë së Tij për të shëruar.
Tregojuni fëmijëve se sa mirënjohës jeni që Jezusi u ka dhënë Priftërinë
Melkizedeke burrave të drejtë, që ata të mund të na bekojnë kur jemi të sëmurë.

Kërkojuni fëmijëve të mendojnë rreth asaj se si ata mund të ndajnë me familjet e
tyre atë që kanë mësuar. Nxitini fëmijët t’u tregojnë familjeve të tyre historinë se si
Shpëtimtari shëroi të bijën e Jairit.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Shkruani me shkronja shtypi në tabelë: Ne besojmë në dhuratën e shërimit; dhe
shpjegoni që Jozef Smithi na e dha këtë të vërtetë të madhe si pjesë të nenit të
shtatë të besimit. U thoni fëmijëve që të ngrihen dhe ta përsërisin fjalinë.
Ndihmojini që ta mësojnë përmendsh atë duke fshirë me radhë nga një ose dy
fjalë njëherësh. U thoni fëmijëve që të vazhdojnë ta përsërisin fjalinë derisa të
jetë fshirë e mësuar përmendsh plotësisht.

2. Këndoni ose thoni fjalët e vargut të parë të këngës “Besim” (Children’s
Songbook, f. 96), duke bërë veprimet e treguara më poshtë. Kujtojuni fëmijëve
që besimi është i rëndësishëm për shërimin.

Besimi ësht’ të dish që dielli do t’lind’ (formoni me krahët një rreth mbi kokë),
plot ndriçim çdo dit’ (me ngadalë ulini krahët në nivelin e shpatullave).

Besimi ësht’ të dish që Zoti i dëgjon (mblidhini duart si kupë pas veshit)
lutjet e mia sa her’ që i bëj (bashkojini duart sikurse në lutje).

Besimi ësht’ si far’ e vogël (formoni një kupë me dorën e majtë dhe imitoni
mbjelljen e një fare me dorën e djathtë):

Nëse mbillet, do të rritet (përdorni dorën e djathtë që të imitoni një bimë që rritet
nga dora e majtë e mbledhur si kupë).

Besimi ësht’ ndjenj’ rritje’ brenda zemrës sime (vendosni duart mbi zemër).
Kur bëj të drejtën (tregoni për lart me gishtin tregues të djathtë),

e di plot me siguri (prekni kokën me gishtin tregues të djathtë).

3. Tregoni historinë e Jezu Krishtit që shëron nefitët, siç gjendet tek 3 Nefi 17:5–9.
Nëse është e mundur, përdorni figurën 317 në Paketën e Figurave Artistike të
Ungjillit (ose 62541 në bibliotekën e shtëpisë së mbledhjes) për të ilustruar
historinë. U thoni fëmijëve që të prekin në trupin e vet disa prej gjërave që shëroi
Jezusi, të tilla si sytë, veshët dhe këmbët. Flisni me fëmijët rreth faktit se sa të
mrekulluar duhet të jenë ndier nefitët kur Jezusi i shëroi. Lexoni me zë të lartë
pjesën e fundit të vargut 8 (nga pjesa pasi unë shoh) dhe kujtojuni fëmijëve se
është e rëndësishme të kesh besim në Jezu Krishtin.

4. Bëni, për çdo fëmijë, një kopje në letër ose në kalk të figurave në fund të
mësimit. Jepuni fëmijëve ngjyra dylli dhe lërini të ngjyrosin figurat. Nxitini t’i
përdorin vizatimet që t’u tregojnë familjeve të tyre se si njerëzit e sëmurë mund
të bekohen përmes bekimeve të priftërisë. 
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë që të kuptojë se si mund të na ndihmojë priftëria.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Marku 4:35–41. Shihni edhe Parimet e Ungjillit
(31110), kapitulli 13.

2. Përgatituni që të këndoni ose të thoni fjalët e vargut të parë dhe të korit të
këngës “Mësues, Furtuna Po Shpërthen” (Hymns, nr. 105). Gjithashtu,
përgatituni t’u shpjegoni fëmijëve kuptimin e disa prej fjalëve më të vështira.

3. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Elektrik dore ose abazhur të vogël. Nëse nuk është e mundur që të sillni këtë,

përdorni dritën në klasën tuaj.
c. Figura 2-20, I Ri Duke u Pagëzuar (62018); figura 2-27, Administrimi i të Sëmurit

(62342); figura 2-28, Fashitja e Stuhisë (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit
214; 62139); figura 2-29, Shpërndarja e Sakramentit (62021); figura 2-30, Vajzë
Duke u Konfirmuar (62020); figura 2-31, Bekimi i Foshnjës; figura 2-32, Çift i
Sapomartuar Përpara Tempullit; figura 2-33, Një Atë Duke Bekuar të Bijën.

4. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Shënim: Jini të ndjeshëm ndaj ndjenjave të fëmijëve në klasën tuaj të cilët nuk
kanë etër në shtëpitë e tyre ose etërit e të cilëve nuk kanë priftërinë.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Priftëria Është Fuqia më e Madhe

Veprimtari
vëmendjeje

Përdorni një elektrik dore apo abazhur të vogël ose instalimin e dritave në klasën
tuaj që të ndihmoni në ilustrimin e kuptimit të fjalës fuqi. Fillojeni diskutimin me
dritën të fikur. Vini në dukje se megjithëse të gjitha pjesët duken sikur janë në
vendin e duhur, elektriku i dorës apo abazhuri nuk po bën dritë.

• Çfarë duhet të ndodhë përpara se drita të funksionojë?

Lëreni një fëmijë të tregojë atë që ndodh kur ndizet drita. Shpjegoni që elektriku i
dorës ose abazhuri duhet të ketë fuqi apo energji elektrike përpara se të bëjë dritë.

Histori nga shkrimi i
shenjtë

Tregojuni fëmijëve që ky mësim është rreth një lloji tjetër fuqie – një fuqi edhe më 
të madhe se elektriciteti. Ftojini fëmijët që të dëgjojnë historinë në vijim dhe të
mendojnë për llojin e fuqisë së përdorur. Tregoni historinë që gjendet tek Marku
4:35–41.

• Si do të ndiheshit po të ishit në një varkë gjatë një furtune të keqe?

Priftëria Më NdihmonMësimi 
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Shpjegoni që dishepujt e zgjuan Jezu Krishtin pasi qenë frikësuar nga furtuna.
Lexoni me zë të lartë atë që dishepujt i kërkuan Jezusit tek pjesa e fundit e
Markut 4:38 (duke filluar nga Mësues). Dishepujt kishin frikë që stuhia do të fun-
doste varkën dhe ata që të gjithë do të vdisnin.

Paraqisni figurën 2-28, Fashitja e Stuhisë, dhe lexoni me zë të lartë Markun 4:39
për të parë atë që bëri Jezusi. U thoni fëmijëve të përsërisin fjalët e Jezusit:
“Pusho dhe fashitu!”

Shpjegoni se dishepujt u mahnitën që stuhia u qetësua aq shpejt. Lexoni me zë
të lartë tek Marku 4:41 pyetjen që i bënë njëri-tjetrit: “Vallë, kush është ky, që po
i binden edhe era edhe deti?” Dishepujt e Jezusit u habitën që Ai kishte fuqi të
kontrollonte erën dhe valët.

Këngë Këndoni ose thoni fjalët e vargut të parë dhe të korit të këngës “Mësues, Furtuna
Po Shpërthen”. Para se të filloni, u thoni fëmijëve se kjo është një këngë rreth
historisë që sapo kanë dëgjuar. Kërkojuni që të dëgjojnë fjalët e Jezusit (“Pusho
dhe fashitu”) tek pjesa e korit. (Fjalët e kësaj kënge mund të jenë të vështira për
t’u kuptuar nga fëmijët e vegjël, por Shpirti mund t’i ndihmojë të kuptojnë dome-
thënien e këngës. Ju mund të dëshironi t’u shpjegoni fëmijëve disa prej fjalëve
më të vështira.)

Ju mund të dëshironi t’i ndihmoni fëmijët që me gjeste e pa fjalë të bëjnë veprime
të ndryshme teksa ju këndoni ose thoni fjalët. Ata mund të lëvizin sa para-prapa
sikurse në një varkë që lëkundet, të bëjnë lëvizje si valë me duart e tyre, të tre-
gojnë frikën në fytyrat e dishepujve dhe kështu me radhë.

Mësues, furtuna po shpërthen!
Tallazet lart po ngrihen!
Qielli ësht’ ngrysur në të zi.
S’ka as streh’, as ndihm’ n’afërsi.
Që fund po marrim, a nuk merakosesh?
Si mund të shtrihesh e flesh
Kur çdo çast na kërcënon kaq tërbuar
Me një varr në thellësin’ e zem’ruar?

Kori:
Erërat e dallgët, urdhrit tënd do i binden:
“Pusho dhe fashitu!”
Qoft’ zem’rimi i detit plot stuhi
A djajt’ a njer’zit a çfar’do qoft’ pusi,
Ujërat askund s’mund t’fundosin anijen
Ku Zoti i oqeanit e tokës e qiejve rri.
Ato t’gjitha me but’si urdhrit tënd do i binden:
“Pusho dhe fashitu; pusho dhe fashitu!
Ato t’gjitha me but’si urdhrit tënd do i binden:
“Pusho, pusho dhe fashitu!”

• Çfarë fuqie të madhe kishte Jezu Krishti që e mundësoi të ndalonte furtunën?
(Fuqinë e priftërisë, që është fuqia për të vepruar në emrin e Atit Qiellor.)

Nxitini fëmijët që të thonë me zë të lartë fjalën priftëri.

Ne Mund të Bekohemi prej Priftërisë

Paraqitja e
mësuesit

Shpjegoni se shumë burra në Kishë kanë po të njëjtën fuqi. Ati Qiellor dhe Jezu
Krishti ia japin priftërinë burrave të denjë në Kishë. Kur këta burra udhëhiqen nga
Ati Qiellor, ata mund ta përdorin priftërinë për të na ndihmuar dhe bekuar.
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• Kë njihni ju që mban priftërinë?

Diskutim mbi
figurën

Paraqisni, një e nga një, figurat me ordinancat e priftërisë. Lërini fëmijët që të
mbajnë ose të tregojnë me gisht figurat dhe ndihmojini të tregojnë atë që po
ndodh në secilën prej tyre. Theksoni që të gjitha këto gjëra bëhen nga burra që
mbajnë priftërinë. Lërini fëmijët që të flasin rreth ndonjë përvoje që kanë pasur
me këto ordinanca.

Paraqisni figurën 2-27, Administrimi i të Sëmurit. Kujtojuni fëmijëve gjërat që
mësuan në mësimin 16 rreth administrimit të të sëmurit. Ndihmojini fëmijët të kuj-
tojnë se burra që mbajnë priftërinë mund t’u japin bekime njerëzve që janë të
sëmurë, për t’i ndihmuar të përmirësohen.

• A jeni administruar ndonjëherë me ndonjë bekim ngaqë ishit sëmurë?

Paraqisni figurën 2-29, Shpërndarja e Sakramentit. Shpjegoni që priftërinjtë në
Priftërinë Aarone ose burra që mbajnë Priftërinë Melkizedeke bekojnë sakra-
mentin, dhe dhjakët në Priftërinë Aarone shpërndajnë sakramentin. Lërini fëmijët
që të tregojnë rreth anëtarëve të familjes ose miqve të tyre më të mëdhenj që 
ndihmojnë për sakramentin.

Paraqisni figurën 2-20, I Riu Duke u Pagëzuar. Kujtojuni fëmijëve që secili nga ne
pagëzohet nga një burrë që mban priftërinë, ashtu siç u pagëzua Jezu Krishti. Gjon
Pagëzori kishte priftërinë, kështu që ai qe në gjendje të pagëzonte Jezusin.

• A ka qenë ndonjëri nga ju ndonjëherë në një pagëzim? (Nëse ndonjë nga fëmijët
është pagëzuar tashmë, ju mund të dëshironi t’u kërkoni atyre që të tregojnë rreth
pagëzimit të tyre.)

Paraqisni figurën 2-30, Vajza Duke u Konfirmuar. Kujtojuni fëmijëve se pasi të pagëzo-
hen, burra që mbajnë Priftërinë Melkizedeke do ta konfirmojnë secilin prej tyre anëtar
të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Në të njëjtën kohë,
atyre u jepet edhe dhurata e Frymës së Shenjtë përmes fuqisë së priftërisë.

Paraqisni figurën 2-31, Bekimi i Foshnjës. Tregojuni fëmijëve që foshnjat në Kishë
mund të marrin bekim priftërie kur u vihet emri. Nxitini fëmijët t’u tregojnë rreth një
foshnjeje, që njohin, që është bekuar në këtë mënyrë kohët e fundit. (Nëse disa prej
fëmijëve janë të shqetësuar pasi ata nuk u bekuan në këtë mënyrë kur qenë foshnja,
sigurojini ata se do të kenë shumë mundësi të tjera që të marrin bekime priftërie.)

Paraqisni figurën 2-32, Çift i Sapomartuar Përpara Tempullit. Shpjegoni që kur fëmijët
të jenë më të mëdhenj, ata do të jenë në gjendje të shkojnë në tempull që të marto-
hen. Burra që kanë fuqitë vulosëse të priftërisë, martojnë çiftet e drejta në tempull.
Martesa në tempull bën të mundur që një familje të jetë së bashku përgjithmonë.

Histori Tregojuni fëmijëve se ata mund të marrin një bekim priftërie kur kanë një vështirësi.
Paraqisni figurën 2-33, Një Atë Duke Bekuar të Bijën, dhe tregoni histori rreth një
vajze që u bekua nga priftëria kur kishte një problem. Ju mund të doni që të për-
dorni historinë në vijim:

Suzana po bëhej gati për ditën e parë të shkollës. Ajo kishte qenë e emocionuar për
fillimin e shkollës, por tani që më në fund dita e parë kishte ardhur, ajo ishte e frikësuar.

Suzana qe e heshtur gjithë mëngjesin. E ëma i kishte përgatitur mëngjesin e saj të
parapëlqyer, por Suzana nuk buzëqeshi kur e pa. Ajo u përpoq të hante, por nuk
mundi.
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Suzana i tha të ëmës se ndiente që ishte sëmurë. E ëma i preku ballin për të parë
nëse kishte temperaturë. Kontrolloi fytin e saj, por nuk ishte i skuqur. E ëma e Suzanës
e pyeti se ku kishte shqetësim. Suzana tha se thjesht ndihej çuditshëm përbrenda.

I ati i Suzanës tha se ndoshta ajo ndihej çuditshëm përbrenda ngaqë ishte dita e
parë e shkollës. Ajo ishte pak e frikësuar sepse do të ishte larg shtëpisë gjithë ditën
dhe nuk dinte se çfarë e priste. I ati i Suzanës i shpjegoi se ai pati të njëjtën ndjenjë
kur filloi punën e vet të re.

I ati i Suzanës u shpreh i gatshëm t’i jepte një bekim përpara se të shkonte në shkollë.

Bekimi do të ndihmonte në largimin e ndjenjës së çuditshme të frikësimit që kishte
Suzana. I ati i Suzanës vendosi duart e tij mbi kokën e saj dhe i dha një bekim të
veçantë.

Kur Suzana u kthye në shtëpi atë pasdite, ajo qe e lumtur. Ajo i tha të ëmës se i
pëlqente shkolla dhe mësuesi i saj qe i mirë. Suzana qe e gëzuar që i ati i dha
një bekim të veçantë që ta ndihmonte të ndihej më mirë në shkollë.

Shpjegoni se ky lloj bekimi shpesh quhet bekimi i atit. Nëse babai ynë nuk është në
gjendje të na japë bekime, ne mund të kërkojmë nga burra të tjerë që kanë Priftërinë
Melkizedeke, të tillë si mësuesit tanë të shtëpisë, anëtarë të tjerë të familjes ose
peshkopi apo presidenti i degës, që të na japin bekime kur kemi nevojë për to.

Përmbledhje

Përsëritje e figurave • Kur mund të kemi nevojë ose dëshirë për një bekim priftërie?

Tregoni secilën figurë teksa fëmijët përmendin ordinancën që ilustron ajo. Nxitini
fëmijët të thonë së bashku me zë të lartë emrin e secilës ordinancë ose bekim.
Përmendni se këto janë vetëm pak nga gjërat që mund të bëjë fuqia e priftërisë
për ne.

Dëshmi Jepni dëshmi për mirënjohjen tuaj që kemi priftërinë – të njëjtën fuqi që ka Jezusi
– që të na ndihmojë në jetën tonë.

Nxitini fëmijët që të kërkojnë një bekim priftërie nga babai i tyre (ose një mbajtës
tjetër i Priftërisë Melkizedeke) kur kanë nevojë për të.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes. Sugjeroni që fëmija të shprehë mirë-
njohje për bekimet e priftërisë.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Me miratimin e presidentes suaj të Fillores, ftoni një prind të një fëmije në
klasën tuaj që të tregojë për vënien e emrit dhe bekimin e fëmijës. Kërkojini
prindit të tregojë se si u ndien prindërit, se si e veshën foshnjën me rroba të
mira, dhe se sa e veçantë qe, që kishin mësuesit e shtëpisë dhe anëtarët e
familjes e miqtë e tjerë të ngushtë që të shikonin e të merrnin pjesë. Gjithashtu,
kërkojini prindit të tregojë se si u ndie babai që qe në gjendje të përdorte fuqinë
e priftërisë që t’i jepte foshnjës një emër e bekim.

2. Vërini fëmijët të interpretojnë me role historinë nga Marku 4:35–41.
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3. Jepuni fëmijëve letër dhe ngjyra dylli ose lapsa, dhe lëreni secilin fëmijë të
vizatojë një figurë të një ordinance të priftërisë, të tillë si shpërndarja e
sakramentit. Emërtojeni vizatimin e secilit fëmijë me emrin e ordinancës së
ilustruar.

4. Këndoni ose thoni fjalët e një ose më shumë prej këngëve në vijim rreth
ordinancave të priftërisë: “Priftëria Ësht’ Rivendosur” (Children’s Songbook,
f. 89), “Para se të Marr Sakramentin” (Children’s Songbook, f. 73), “Unë
Tempullin e Dua” (Children’s Songbook, f. 95), “Pagëzimi” (Children’s
Songbook, f. 100), “Fryma e Shenjtë” (Children’s Songbook, f. 105). Fjalët e
këngëve “Pagëzimi” dhe “Fryma e Shenjtë” janë përfshirë në fund të manualit.

Priftëria Ësht’ Rivendosur

Priftëria ësht’ rivendosur,
E vërteta t’ësht’ zbuluar, o njeri,
Që Zoti i ka folur tokës tani,
Fuqia e tij k’tu ka zbritur përs’ri.

Para se të Marr Sakramentin

Para se të marr sakramentin, qetësisht ulur rri.
E di se Jezusi për mua vdiq kur në tokë erdhi.

Mendoj për gjith’ djemt’ e vajzat që Jezusi takoi,
Aq koh’ më par’, kur vendin duke ecur përshkoi.

Marr ujin e bukën dhe aq fort përpiqem të jem
Si ai fëmija që Jezusi e deshi në Galile.

Unë Tempullin e Dua

Unë tempullin e dua.
Atje do shkoj një dit’.
Ta ndiej Shpirtin e Shenjtë,
Të lutem të bindem.
Se shtëpi’ e Zotit ësht’ ai,
I bukur dhe i dashur.
Përgatitem unë sa jam i ri;
E kam detyrë të shenjt’.

Unë tempullin e dua.
Unë brenda shkoj një dit’.
Me Atin do betohem;
Ti bindem unë premtoj.
Pasi tempulli është vend i shenjt’,
Ku ne vulosemi bashk’.
Si fëmij i Zotit k’të e di:
Familja ësht’ e përjetshme.

(© 1980 nga Janice Kapp Perry. Përdorur me leje.)
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të kuptojë që Ati Qiellor i dëgjon gjithmonë lutjet tona
dhe u përgjigjet në mënyrën më të mirë.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Lluka 1:5–17. Shihni edhe Parimet e Ungjillit
(31110), kapitulli 8.

2. Përgatituni të këndoni ose të thoni fjalët e të tre vargjeve të këngës “Do
t’Bindem Shpejt” (Children’s Songbook, f. 197). Fjalët e kësaj kënge janë
përfshirë në fund të manualit.

3. Përgatituni që të ndani një përvojë vetjake kur Ati Qiellor ju ndihmoi në përgjigje
të një lutjeje.

4. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Figura 2-34, Vënia e Emrit Gjon Pagëzorit.

5. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Ne Mund të Lutemi për Ndihmë

Veprimtari
vëmendjeje

Bashkë me fëmijët, këndoni ose thoni fjalët e tre strofave të këngës “Do t’Bindem
Shpejt”.

• Përse duhet t’u bindemi prindërve tanë dhe Atit Qiellor? (Sepse ata mund të na
ndihmojnë të bëjmë atë që është më e mira për ne.)

Histori Tregoni historinë në vijim:

Një natë, Merediti pa një ëndërr të keqe. Ajo ëndërroi sikur pati humbur dhe qe e
frikësuar. Kur u zgjua, ajo filloi të qante.

• Çfarë do të bënit nëse do të ishit Merediti?

Merediti thirri të atin, dhe ai erdhi e i dha një përqafim. Merediti u ndie më mirë
dhe shpejt e zuri gjumi.

• Përse e thirri Merediti të atin? (Ajo kishte nevojë për ndihmë dhe e dinte se ai do
ta ndihmonte.)

• Kë thërrisni ju kur keni nevojë për ndihmë? (Përgjigjet mund të përfshijnë: Atin
Qiellor, prindërit, anëtarë të tjerë të familjes dhe miq.)

• Si e thërrasim ne Atin Qiellor dhe kërkojmë ndihmën e Tij? (Lutemi.)

Lutjet Marrin Përgjigje në
Mënyrën Më të Mirë

Mësimi 
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Histori Tregojuni fëmijëve historinë në vijim rreth Xhon A. Uidsout, i cili kur u rrit, u bë
anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve:

I ati i Xhonit vdiq kur qe i ri, dhe e ëma e Xhonit punoi fort që të mbante fëmijët e
saj. Xhoni dëshironte të gjente punë që ta ndihmonte. Nuk qe e lehtë të gjente
një punë që mund ta bënte pas shkolle, por më në fund e gjeti një. Një ditë, burri
për të cilin punonte, i tha se kishte bërë punë të mirë për disa javë dhe e pagoi
me një monedhë të artë pesë-dollarëshe.

Xhoni tha: “Pesë dollarë! Këto janë shumë para! Isha i ngazëllyer! Do t’i jepja gjys-
mat mamasë sime; do të blija një libër të ri dhe do të kurseja pjesën e mbetur. Në
xhepat e pantallonave të mia u fut monedha e artë, e re dhe e shndritshme, dhe
vrik vrapova t’i thosha mamasë sime për fatin tim të mirë.

Rrugës për në shtëpi, futa dorën në xhep që të prekja … paratë. Nuk qenë aty!
Kërkova nëpër tërë xhepin përsëri. Monedha e artë nuk qe aty! Në vend të saj,
gjeta një vrimë në xhep përmes së cilës kishte rrëshqitur monedha. Qe e tmerr-
shme! Isha kaq i pikëlluar sa u ula pranë buzës së kanalit dhe qava.”

Xhoni u kthye mbrapsht gjatë rrugës së tij, duke kërkuar për monedhën e artë.
Trotuari, nëpër të cilin kishte ecur, qe bërë prej dërrasash (stendash), dhe ai
kërkoi nëpër të çarat mes secilës dërrasë. Por nuk mund t’i gjente paratë. Më në
fund, ai vendosi se paratë kishin humbur një herë e mirë.

Veprimtari (fakultative)

Vërini fëmijët të bëjnë gjoja sikur janë si Xhoni që po kërkon monedhën e
humbur, dhe të ecin me ngadalë nëpër dhomë për pak sekonda sikur po e kër-
kojnë atë. Pastaj u thoni që të kthehen në vendet e tyre.

• Nëse do të ishit Xhoni, çfarë do të bënit pas kësaj?

Vazhdimi i historisë Xhoni tha: “Pastaj, u kujtova që Zoti e dinte se ku ishte ajo monedhë e artë dhe
nëse do të më ndihmonte dhe dëshironte që ta gjeja, ajo nuk mund të humbte
për shumë kohë.

Kështu u ula në gjunjë prapa një peme të madhe dhe i tregova Zotit gjithçka rreth
shqetësimit tim, dhe i kërkova atij të më ndihmonte ta gjeja [monedhën e artë],
nëse mendonte se qe gjëja më e mirë për mua. Kur u ngrita u ndieva shumë më
mirë. U ndieva i sigurt që Zoti e kishte dëgjuar lutjen time.

[Po errësohej]. Asgjë në tokë nuk mund të shihej fort qartë, veçanërisht një
monedhë e vogël e artë. Por unë eca drejt, jo aq ngadalë këtë herë, pasi e dija
se Zoti po më ndihmonte. Afro në gjysmën e rrugës të bllokut të dytë, aty në bar
ndodhej monedha ime e humbur e artë pesë-dollarëshe. … Pothuaj bërtita nga
gëzimi. Sa e lumtur do të ishte mamaja ime; dhe sa do të kënaqesha me atë libër
që kisha planifikuar të blija. U mbështeta tek gardhi dhe thashë: ‘Faleminderit,
o Zot, që i gjete paratë e mia për mua’.

Që nga ajo kohë e kam ditur se Zoti i dëgjon lutjet. Dhe, që prej asaj dite, jam
kujdesur të mos kem vrima në xhepat e mi” (nga John A. Widtsoe, “The Lost
Gold Piece”, Children’s Friend, shtator 1947, f. 369).

Diskutim • Sa herë u lut Xhoni për monedhën e tij?

• Për çfarë u lut Xhoni herën e parë? (Që t’i kërkonte Atit Qiellor ta ndihmonte të
gjente paratë e tija.)

• Cila ishte përgjigjja ndaj lutjes së Xhonit?
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• Përse u lut Xhoni herën e dytë? (Që të falënderonte Atin Qiellor që e ndihmoi.)

• Si ju ka ndihmuar Ati Qiellor kur jeni lutur?

Paraqitja e
mësuesit

Theksojuni fëmijëve se ashtu si prindërit tanë tokësorë, Ati Qiellor na do dhe
dëshiron të na ndihmojë. Kur kërkojmë ndihmë, Ati Qiellor do të na dëgjojë.
Tregojuni fëmijëve për një rast kur Ati Qiellor ju ndihmoi në përgjigje të një lutjeje.

Lutjet Marrin Përgjigje në Mënyra të Ndryshme

Histori nga 
shkrimi i shenjtë

Ngrijeni lart Biblën dhe u thoni fëmijëve që historia tjetër është nga Bibla.

Paraqisni figurën 2-34, Vënia e Emrit Gjon Pagëzorit, dhe tregoni historinë që 
gjendet tek Lluka 1:5–17.

Shpjegoni se Zakaria dhe Elizabeta ishin që të dy njerëz të drejtë dhe, për shumë
vite, ata qenë lutur për një fëmijë. Tani ata ishin që të dy të moshuar dhe ende
nuk kishin fëmijë.

Shpjegoni që Zakaria u habit dhe u frikësua pak kur pa engjëllin për herë të parë
në tempull. Lexoni me zë të lartë atë që engjëlli i tha Zakarias tek Lluka 1:13–14.
Shpjegoni se ajo që premtoi engjëlli ndodhi dhe Zakaria e Elizabeta patën një djalë.

Theksoni se Ati Qiellor i kishte dëgjuar të gjitha lutjet e Zakarias dhe Elizabetës.
Megjithatë, deri më tani, nuk kishte ardhur koha për lindjen e fëmijës së tyre.
Engjëlli i tha Zakarias se foshnja, Gjoni, kur të rritej do të bëhej një profet i madh,
Gjon Pagëzori. Gjoni lindi në atë kohë në mënyrë që të mund të përgatiste shumë
njerëz që të besonin në Jezu Krishtin dhe ta ndiqnin atë.

Paraqitja e
mësuesit

Shpjegoni se ndonjëherë, ashtu si Elizabeta dhe Zakaria, ne lutemi për diçka që
do të jetë e mirë për ne më vonë, por jo e mirë në atë moment. Ati Qiellor i
dëgjon të gjitha lutjet tona dhe u përgjigjet atyre në mënyrat dhe kohët që janë
më të mirat për ne.

Kujtojuni fëmijëve se kur Xhon Uidsou u lut për monedhën e tij të artë të humbur,
ai u kujtua se Ati Qiellor e dinte ku ishte monedha dhe do ta ndihmonte që ta gje-
nte “nëse mendonte se qe gjëja më e mirë për [të]”. Xhoni e gjeti menjëherë
monedhën pasi ishte gjëja më e mirë për të që ta gjente.

Shpjegoni se ndonjëherë ne mund t’u kërkojmë prindërve tanë diçka që ata e
dinë se nuk është e mirë për ne; dhe ata duhet të thonë: “Jo”. Në mënyrë të ngja-
shme, ne mund të lutemi për diçka që Ati Qiellor e di se nuk do të ishte duhura
për ne; dhe Ai duhet të thotë “jo”.

Histori Tregoni historinë në vijim me vetë fjalët tuaja:

Teksa Majkëlli ishte brenda me një kollë të keqe, ra dëborë – reshja e parë e
madhe e dëborës së dimrit. Majkëlli iu lut të ëmës që ta linte të luante jashtë në
dëborë, por ajo tha: “Jo”. Ajo kishte frikë që kolla e tij do të përkeqësohej.

Majkëlli donte shumë që të luante në dëborë, kështu që u lut që Ati Qiellor ta bënte
të ëmën të ndërronte mendje. Kur shoku i tij, Aleksi, erdhi dhe e pyeti nëse mund të
luante në dëborë, Majkëlli tha se i duhej të hante drekë, por se do të ishte në gje-
ndje të luante pas dreke pasi qe lutur që e ëma të mund ta linte të luante në dëborë.

Pas dreke, Majkëlli e pyeti përsëri të ëmën nëse mund të luante jashtë. Ai i tha se
qe lutur që ajo të mund ta linte të dilte jashtë. E ëma e Majkëllit u duk e mërzitur.
Ajo e pyeti Majkëllin nëse mendonte se Ati Qiellor do të dëshironte që ai të dilte
jashtë e të luante në dëborë sot kur kjo mund ta sëmurte më shumë.
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• A mendoni se Ati Qiellor e dëgjoi lutjen e Majkëllit?

• Si iu përgjigj Ati Qiellor lutjes?

Kur Aleksi u kthye, Majkëlli i tha se nuk mund të dilte jashtë. Aleksi tha se Ati
Qiellor nuk iu përgjigj lutjes së Majkëllit. Majkëlli shpjegoi se Ati Qiellor iu përgjigj
lutjes së tij, por përgjigjja qe “jo”.

Përmbledhje

Dëshmi Jepuni dëshminë tuaj fëmijëve që Ati Qiellor e di atë që është më e mira për seci-
lin prej nesh; dhe Ai u përgjigjet gjithmonë lutjeve tona në mënyrën më të mirë.
Ndonjëherë Ai thotë “po”, ndonjëherë “jo” dhe ndonjëherë na kërkon të presim
për pak kohë para se të marrim atë për të cilën u lutëm.

Përsëritje • Si iu përgjigj Ati Qiellor lutjes së Xhon Uidsout?

• Si iu përgjigj Ati Qiellor lutjeve të Elizabetës dhe Zakarias?

• Si iu përgjigj Ati Qiellor lutjes së Majkëllit?

Nxitini fëmijët që të pranojnë përgjigjet e Atit Qiellor ndaj lutjeve të tyre, edhe kur
përgjigjja është “jo” apo “jo tani”.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Tregojuni fëmijëve se ata do të bëjnë gjoja sikur janë prindër dhe të vendosin
atë që është më e mira për fëmijët e tyre. Kërkojuni që të përgjigjen: “po”, “jo”
ose “jo tani”, ndaj secilës kërkesë që u bëjnë fëmijët e tyre. Përshkruani disa
gjëra që mund të kërkojnë fëmijët, duke përdorur situatat në vijim ose disa nga
vetja. Diskutoni se cila përgjigje është më e mira për secilën situatë.

a. Pothuaj është koha e vaktit të darkës. Fëmija juaj ka vapë e uri dhe dëshiron
të hajë një akullore.

• Çfarë thoni ju?

• Përse e thoni këtë?

b. Është ditë e ftohtë e me shi. Fëmija juaj dëshiron të veshë rroba banje kur të
dalë të luajë.

• Çfarë thoni ju?

• Përse e thoni këtë?

c. Fëmijët tuaj e kanë përfunduar të gjithë punën e tyre. Është herët pasdite.
Ata pyesin nëse mund të dalin të luajnë jashtë.

• Çfarë thoni ju?

• Përse e thoni këtë?
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d. Fëmija juaj ka kursyer para për një lodër dhe më në fund ka para mjaftueshëm.
Ai kërkon që të shkojë menjëherë në dyqan që të blejë lodrën. Ju (prindi) do të
shkoni në dyqan pas pak minutash.

• Çfarë thoni ju?

• Përse e thoni këtë?

e. Fëmija juaj i pëlqen kuajt dhe kërkon që të ketë një kalë të vetin. Ajo është
vetëm pesë vjeçe.

• Çfarë thoni ju?

• Përse e thoni këtë?

f. Fëmijët tuaj nuk janë të kujdesshëm me lodrat apo librat e tyre. Në vend që
të kujdesen për lodrat e librat që kanë, ata duan të blejnë të tjera. Në dyqan
ata shohin një prej librave të tyre të parapëlqyer dhe pyesin nëse mund ta
marrin atë.

• Çfarë thoni ju?

• Përse e thoni këtë?

Shpjegoni se prindërit duan të bëjnë atë që është më e mira për fëmijët e tyre.
Edhe Ati Qiellor dëshiron të bëjë atë që është më e mira për fëmijët e Tij. Ati
Qiellor u përgjigjet gjithmonë lutjeve tona, dhe Ai u përgjigjet atyre në mënyra që
janë më të mirat për ne. Ashtu si prindërit tanë tokësorë ndonjëherë thonë: “Po”,
ndonjëherë “Jo”, dhe ndonjëherë “Jo tani”, Ati ynë Qiellor u përgjigjet lutjeve tona
ndonjëherë me “po”, ndonjëherë me “jo” dhe ndonjëherë me “jo tani”.

2. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Më Thuaj, i Dashur Zot” (Children’s Songbook,
f. 176) ose “Për Atin Tim Qiellor Kam Nevoj’” (Children’s Songbook, f. 18).

Më Thuaj, i Dashur Zot

Sipas mënyrës tënde lutem; më thuaj, i dashur Zot,
Çfar’ do doje që të them e të bëj sot.
O Zot, më m’so që vullnetin Tënd të di e t’pranoj;
Më ndihmo që fjalën Tënde t’dashur t’kuptoj.

Dua që nga dora Jote e dashur t’udh’hiqem,
Dua t’dëgjoj zërin Tënd, urdhrit Tënd t’bekuar t’i bindem.
Thjesht të di se çdo çast pran’ më qëndron
Forc’ më jep dhe çdo frik’ më largon.

Për Atin Tim Qiellor Kam Nevoj’
Për Atin tim Qiellor kam nevoj’
Që çdo dit’ të më ndihmoj’.
Ai do që lumturi të kem
Edhe në rrugën e drejt’ t’jem.
Ai do që lumturi të kem
Edhe në rrugën e drejt’ t’jem.
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë që të ndiejë se Jezu Krishti i do dhe i bekon të gjithë fëmijët.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Mateu 25:34–40, Marku 10:13–16 dhe 3 Nefi 17.

2. Nëse është e mundur, përgatisni materialet e mëposhtme për lojën e
përsëritjes:
a. Nga një letër e trashë, prisni një rreth me madhësi afro sa të një pjate dreke.

Një të tretën e rrethit ngjyroseni në të kuqe, një të tretën në të verdhë dhe një
të tretën në të kaltër.

b. Bëni dymbëdhjetë skeda ose copa letre me ngjyra: katër të kuqe, katër të
verdha dhe katër të kaltra (mund të duhen më shumë skeda për një klasë me
shumë fëmijë).

c. Në secilën skedë, shkruani një pyetje për përsëritje, si një nga këto në vijim:

Kë do Jezu Krishti?

Nga e dini që Jezusi ju do?

Çfarë donte të thoshte Jezusi kur tha: “I lini fëmijët e vegjël të vijnë tek unë”?

Çfarë u përpoqën të bënin dishepujt (ndihmësit) e Jezu Krishtit kur prindërit i
sollën fëmijët e tyre që të shihnin Jezusin?

Si e shfaqi Jezusi dashurinë për njerëzit e sëmurë dhe të dëmtuar në
Amerikë?

Çfarë bëri Jezusi pasi i bekoi fëmijët në Amerikë?

Cilët panë prindërit në Amerikë të qëndronin me fëmijët e tyre pasi Jezusi i
bekoi?

Përse i bekoi fëmijët Jezusi?

Si mund të tregojmë dashurinë tonë për Jezusin?

d. Vendosini skedat në një kuti apo qese të vogël me një pikëpyetje të vizatuar
nga jashtë.

e. Merrni një kopsë ose monedhë që mund të hidhet tek rrethi i ngjyrosur.

3. Përgatituni që të këndoni ose të thoni fjalët e të dyja strofave të këngës “Mendoj
kur të Buk’rën Ngjarje Un’ Lexoj” (Himne dhe Këngë të Fëmijëve, f. 60). Fjalët e
kësaj kënge janë përfshirë në fund të manualit.

Jezu Krishti Më DoMësimi 
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4. Materiale të nevojshme:
a. Bibël dhe Libër Mormoni.
b. Figura 2-35, Krishti dhe Fëmijët (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit 216;

62467); figura 2-36, Jezusi Bekon Fëmijët Nefitë.

5. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Jezu Krishti i Donte dhe i Bekonte Fëmijët e Vegjël

Tregoni kutinë apo qesen që përmban skedat për lojën e përsëritjes. U thoni
fëmijëve se në fund të mësimit do të luajnë një lojë. Ata duhet ta dëgjojnë me
kujdes mësimin kështu që do të dinë përgjigjet e pyetjeve gjatë lojës.

Veprimtari
vëmendjeje

Me fëmijët, këndoni ose thoni fjalët e të dyja strofave të këngës “Mendoj kur të
Buk’rën Ngjarje Un’ Lexoj”. (Nëse fëmijët nuk e dinë këngën, ua mësoni ose kën-
dojani atyre.) Diskutoni mbi fjalët e këngës dhe u thoni fëmijëve të imagjinojnë se
sa e mrekullueshme do të ishte që Jezu Krishti t’i përqafonte ata ose të vendoste
duart e Tij mbi kokat e tyre.

Histori nga 
shkrimi i shenjtë

Paraqisni figurën 2-35, Krishti dhe Fëmijët, dhe tregoni Biblën. Shpjegoni se historia,
që do të tregoni, gjendet në Bibël. Tregoni historinë që gjendet tek Marku 10:13–16.

Shpjegoni se dishepujt kishin frikë që fëmijët do ta ndërprisnin e shqetësonin
Jezusin teksa po jepte mësim. Por Shpëtimtari deshi që fëmijët të vinin pranë Tij.
Lexoni me zë të lartë atë që tha Jezusi tek Marku 10:14 (duke filluar nga: I lini
fëmijët e vegjël). Shpjegoni që në këtë shkrim të shenjtë i lini do të thotë lejojini.
Rilexoni fjalët e Jezusit, duke zëvendësuar fjalën lini me lejojini: “Lejojini fëmijët e
vegjël të vijnë tek unë”.

• Çfarë bëri Jezusi kur fëmijët erdhën tek Ai?

Lexoni me zë të lartë Markun 10:16. Që t’i ndihmoni fëmijët të kuptojnë atë që
bëri Jezusi, kujtojuni gjërat që mësuan rreth priftërisë në mësimin 17. Shpjegoni
se bekimet që na jep babai ynë ose mbajtësit e tjerë të priftërisë, janë të ngja-
shme me ato që do të na jepte Jezusi.

• Përse donte Jezusi që fëmijët të vinin tek Ai? (Pasi Ai i donte dhe dëshironte që
t’i bekonte.)

Vini në dukje se megjithëse qe i zënë duke u dhënë mësim të rriturve, Jezusi
harxhoi kohë që të mbante e të bekonte fëmijët e vegjël për shkak të dashurisë
së Tij të madhe për ta.

Dëshmi Jepni dëshminë tuaj që Jezusi i do fëmijët. Ju mund të dëshironi të këndoni për-
sëri me fëmijët këngën: “Mendoj kur të Buk’rën Ngjarje Un’ Lexoj”.

Histori nga shkrimi i
shenjtë

Paraqisni figurën 2-36, Jezusi Bekon Fëmijët Nefitë. Lërini fëmijët të shikojnë figu-
rën dhe t’ju tregojnë atë që shikojnë në të. Tregojuni Librin e Mormonit. Shpjegoni
që Jezu Krishti u dha mësim njerëzve në Amerikë ashtu si dhe atyre në Tokën e
Shenjtë; dhe se vizita e Tij në Amerikë përshkruhet në Librin e Mormonit. Tregoni
historinë që gjendet tek 3 Nefi 17.
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Shpjegoni se kur Jezu Krishti pati përfunduar së mësuari njerëzit në Amerikë, ata
nuk donin që Ai të ikte. Jezusi i donte njerëzit shumë, prandaj Ai i bekoi dhe i
shëroi të gjithë njerëzit që ishin të sëmurë apo të dëmtuar apo të gjymtuar (shihni
3 Nefi 17:7–10).

Pastaj Jezusi kërkoi që të silleshin të gjithë fëmijët e vegjël. Ai i mblodhi rreth vetes
dhe bëri një lutje të mrekullueshme (shihni 3 Nefi 17:11–15).

U thoni fëmijëve që Libri i Mormonit thotë se fjalët e kësaj lutjeje ishin aq të mrekullue-
shme dhe të jashtëzakonshme sa ato nuk mund të shkruheshin (shihni 3 Nefi 17:15).

Shpjegoni se pastaj Jezusi i mori fëmijët një nga një dhe i bekoi dhe iu lut Atit
Qiellor për ta. Teksa prindërit vështronin, ata mund të shihnin engjëj me fëmijët e
tyre (shihni 3 Nefi 17:21–24). Të gjithë njerëzit aty mund të ndienin dashurinë e
madhe të Jezusit për ta.

Diskutim • Si mendoni se u ndien fëmijët kur Jezusi i bekoi dhe u lut për ta?

• Si ndiheni ju kur mendoni rreth Jezusit?

Jezu Krishti Na Do

Diskutim Shpjegoni se ndonëse Jezu Krishti nuk është vetë këtu tani, Ai na do po aq
shumë sa deshi fëmijët që qenë gjallë kur Ai qe në tokë.

• Nga e dimë ne që Jezusi na do? (Përgjigjet mund të përfshijnë këto në vijim: Ai
krijoi tokën për ne; Ai na dha urdhërime sipas të cilave të jetojmë; Ai dha jetën e
vet për ne; Ai drejton Kishën dhe na flet përmes profetëve të Tij; Ai dha një
shembull të mirë për ne.)

Pjesëmarrja
e fëmijëve

Kujtojuni fëmijëve se nën drejtimin e Atit Qiellor, Jezu Krishti krijoi tokën dhe të
gjitha bimët dhe kafshët në të.

Kërkojini secilit fëmijë të përmendë një kafshë apo bimë të parapëlqyer. Kujtojuni
fëmijëve që, kur të shohin këto gjëra që Jezusi krijoi, ata mund të kujtojnë që
Jezusi i do.

Diskutim mbi
figurën

Tregoni përsëri figurën 2-35, Krishti dhe Fëmijët, dhe 2-36, Jezusi Bekon Fëmijët
Nefitë.

• A mendoni se këta fëmijë janë të lumtur që Jezusi i do?

• A jeni të lumtur që Jezusi ju do?

Ne Mund t’i Tregojmë Jezu Krishtit që e Duam

Paraqitja e
mësuesit

Shpjegoni se megjithëse Jezu Krishti nuk është në tokë, ne mund t’i tregojmë që
jemi mirënjohës për dashurinë e Tij për ne dhe se e duam. Shpjegoni se një mënyrë
si mund t’i tregojmë Jezusit se e duam, është duke mbajtur urdhërimet e Tij.

Shkrim i shenjtë Lexoni me zë të lartë Mateun 25:40 që t’u tregoni fëmijëve për një mënyrë tjetër si
mund t’i tregojmë Jezusit që e duam. (Shpjegoni që Mbreti është një emër tjetër i
Jezu Krishtit.) Shpjegoni që në këtë shkrim të shenjtë Shpëtimtari po na thotë se
nëse jemi të mirë me njerëzit e tjerë, është njësoj si të jemi të mirë me të. Kur i
trajtojmë të tjerët me mirësi, ne i tregojmë Jezusit se e duam.

Lojë e përsëritjes Luani lojën në vijim që t’i ndihmoni fëmijët të mbajnë mend atë që kanë mësuar
nga mësimi sot. (Nëse nuk qe e mundur të përgatiteshin të gjitha materialet e lojës,
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përshtateni lojën sipas nevojës, ose lexoni pyetjet e renditura në seksionin e përga-
titjes dhe nxitini fëmijët që me radhë t’u përgjigjen atyre.)

Hiqini skedat nga kutia apo qesja dhe vendosini me faqen e përparme nga
poshtë, mbi dysheme ose tavolinë, në grumbuj sipas ngjyrës. Vendoseni rrethin e
ngjyrosur pranë skedave.

Lini një fëmijë të hedhë kopsën apo monedhën në rreth dhe pastaj të zgjedhë një
skedë të së njëjtës ngjyrë si zona e rrethit mbi të cilën ndaloi kopsa. Lexojeni me
zë të lartë pyetjen në skedë dhe kërkojini fëmijës t’i përgjigjet pyetjes. Jepini seci-
lit fëmijë radhën.

Nëse fëmija që tërhoqi skedën nuk mund t’i përgjigjet pyetjes, ju ose anëtarë të
tjerë të klasës mund të japin të dhëna ndihmuese sipas nevojës. Nëse e lejon
koha, luajeni përsëri lojën pa dhënë ndonjë të dhënë ndihmuese. Përgëzojini
fëmijët që dinë aq shumë rreth Jezusit dhe dashurisë së Tij për ta.

Përmbledhje

Dëshmi U thoni fëmijëve që Jezu Krishti e do secilin prej tyre dhe do t’i dojë gjithmonë.
Jezusit i pëlqen të rrijë me fëmijët dhe dëshiron që t’i ndihmojë e bekojë. Jepni
dëshminë tuaj që Jezusi e do dhe e vlerëson secilin fëmijë në klasën tuaj.

Nxitini fëmijët që, gjatë javës, të mendojnë për të gjitha gjërat që ka bërë Jezusi
për ta ngaqë i do. Ju mund të dëshironi t’i vini fëmijët që të bëjnë një listë ose të
vizatojnë figura të gjërave që ata kanë menduar dhe ta sjellin listën ose figurat në
Fillore javën tjetër.

Kujtojuni fëmijëve se ata mund t’i tregojnë Jezusit se e duan duke iu bindur
urdhërimeve dhe duke qenë të mirë me të tjerët.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes. Sugjeroni që fëmija të shprehë falë-
nderime për Jezu Krishtin dhe dashurinë e Tij.

Teksa fëmijët largohen nga klasa, pëshpëritini secilit fëmijë: “Jezusi ju do, edhe
unë ju dua”.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Sillni në klasë një pasqyrë të vogël të ngjitur në një copë të fortë letre. Mos i lini
fëmijët të shohin pasqyrën. Ngrini lart pjesën e prapme të letrës dhe i thoni
klasës suaj që keni një fotografi të fshehtë të dikujt që Jezu Krishti e do shumë.
Lërini fëmijët të vijnë një e nga një që të shohin “fotografinë”. Kërkojuni që ta
mbajnë të fshehtë fotografinë derisa të gjithë të kenë pasur radhë të shohin.
Kujtojuni fëmijëve që Jezusi e do secilin prej tyre.

2. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Jezusi i Donte F’mijët e Vegjël” (Children’s
Songbook, f. 59) ose “Dashurin’ e Shpëtimtarit Ndiej” (Children’s Songbook, f. 74).
Fjalët e këtyre këngëve janë përfshirë në fund të manualit.
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3. Ndihmojini fëmijët të bëjnë veprimtarinë me vargje, në vijim:

Jezusi t’Gjith’ F’mijët i Do

Jezusi t’gjith’ f’mijët i do (mbajini krahët të shtrirë),
Vocërrakët, ende t’mitur (përdorni dorën për të treguar fëmijët të gjatë deri tek gjuri),
Beben në djep o (formoni një djep me krahët),
Të tjerët aq t’gjat’ e t’rritur (ngrini duart lart mbi kokë).
(Prej Finger Fun for Little Folk nga Thea Cannon. © 1949 nga Standard
Publishing Company, Cincinnati, Ohio. Përdorur me leje.)

Përsëriteni sa herë të dëshironi.

4. Bëni, për secilin fëmijë, një kopje të vizatimit të Krishtit me fëmijët (që gjendet
në fund të mësimit). Lërini fëmijët të vizatojnë fytyrat e fëmijëve në figurë dhe
pastaj të ngjyrosin figurat e tyre. Nëse nuk mund të bëni një kopje për çdo
fëmijë, bëni një kopje dhe lëreni secilin fëmijë në klasën tuaj të ngjyrosë një prej
fëmijëve në figurë.

U thoni fëmijëve se nëse do të kishin qenë të pranishëm në kohën që Jezu
Krishti jetoi në tokë, ai do t’i kishte marrë në krahët e Tij dhe do t’i kishte
bekuar edhe ata. Kujtojuni se megjithëse Jezusi nuk është në tokë në këtë
kohë, prapëseprapë Ai i do të gjithë njerëzit në tokë. 
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Qëllimi Të forcojë dëshirën e secilit fëmijë për të mësuar më shumë rreth mësimeve të
Jezu Krishtit.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Doktrina e Besëlidhje 19:23–24 dhe Joseph
Smith—Historia 1:14–20. Shihni edhe Mateun 3:13–16; 4:1–11; 6:9; Markun
10:13–16; 3 Nefin 18:19; dhe Parimet e Ungjillit (31110), kapitulli 10.

2. Në një copë letër, shkruani me shkronja të mëdha Mësimet e Jezu Krishtit janë
thesar i madh. Paloseni letrën dhe vendoseni në një kuti ose enë të vogël.
Fshiheni enën në klasë, duke u siguruar që mund të gjendet me lehtësi. (Nëse
fëmijët në klasën tuaj nuk mund të lexojnë, fshihni më mirë një figurë të Jezusit
ose një kopje të Biblës apo të Librit të Mormonit.)

3. Materiale të nevojshme:
a. Kopje të tërë shkrimeve të shenjta.
b. Një send me vlerë personale për ju.
c. Qese lecke ose objekt tjetër të butë.
d. Figura 2-37, Predikimi në Mal (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit 212;

62166); figura 2-38, Vegimi i Parë (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit 403;
62470); figura 2-39, Profeti Jozef Smith (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit
401; 62002); fotografi të profetit të gjallë (nga një revistë e Kishës ose
biblioteka e shtëpisë së mbledhjes).

4. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës. Nëse,
javën e kaluar, u kërkuat fëmijëve që të bëjnë lista apo vizatime të gjërave që
Jezusi ka bërë për ta ngaqë i do, ju mund të dëshironi t’i diskutoni këto lista apo
vizatime për pak minuta.

Ne Kemi Shumë Thesare

Veprimtari
vëmendjeje

Tregojuni fëmijëve sendin me vlerë personale që keni sjellë. Thoni disa detaje
rreth sendit, si mënyrën e përdorimit, ku e morët ose për sa kohë e keni pasur.
Vini në dukje arsyen që e bën të rëndësishëm për ju dhe sa i trishtuar do të ndi-
heshit nëse do të humbte, prishej apo do t’ua vidhnin. Shpjegoni se ky send
është një prej thesareve tuaja.

• Çfarë është një thesar? (Diçka me vlerë të madhe.)

Histori Tregoni histori për një fëmijë që kishte diçka që e ruante si thesar. Ju mund të
dëshironi që të përdorni historinë në vijim:

Mësimet e Jezu Krishtit 
Janë Thesar i Madh

Mësimi 
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Një prej shokëve të shkollës të Ruthit, kishte një medaljon që e mbante çdo ditë
në shkollë. Ruthi mendoi se qe medaljoni më i bukur që kishte parë ndonjëherë.
Ajo dëshironte të kishte një si ai.

Mëngjesin e ditëlindjes së Ruthit, e ëma i dha një dhuratë. Qe një kuti e vogël e
mbështjellë me letër të bukur dhe fjongo. Brenda, Ruthi gjeti një medaljon të
bukur e të artë. E kishte formën si të zemrës dhe në qendër kishte një gur të kuq
të shkëlqyeshëm. Ruthi zor se u zinte besë syve.

Diskutim • Si mendoni se u ndie Ruthi rreth medaljonit?

• Cilat janë disa prej thesareve tuaja? (Ju mund të dëshironi të sugjeroni disa ide, të
tilla si një kafshë shtëpie, një lodër ose libër i preferuar, ose një artikull veshjeje.)

Fjalët e Jezu Krishtit Janë Thesar i Madh

Aktiviteti i kërkimit
të thesarit

Shpjegoni se ka një thesar që mund ta ketë secili prej nesh që është më i madh se
(përmendni disa prej gjërave që përmendën fëmijët si thesaret e veta). Ky thesar
vlen më shumë se çdo gjë që mund të zotërojmë. Ky thesar nuk mund të blihet me
para dhe nuk mund të prishet apo të vidhet. Ky thesar është aq i çmueshëm sa
shumë njerëz janë të gatshëm të lënë çdo gjë që zotërojnë për ta pasur. Disa
madje janë të gatshëm të japin jetën e vet për të.

U thoni fëmijëve se, që të gjejnë se çfarë është ky thesar i madh, ata do të
shkojnë për një kërkim thesari. Shpjegoni se ju keni fshehur një thesar në dhomë.
Kërkojuni fëmijëve që ta kërkojnë me qetësi thesarin.

Kur fëmijët ta kenë gjetur kutinë apo enën, kërkojini një fëmije ta hapë dhe të
lexojë mesazhin me zë të lartë. Pastaj nxitini fëmijët të përsërisin fjalët e mesazhit
me ju. (Nëse fshehët fotografinë e Jezusit apo librin e shkrimeve të shenjta,
shpjegoni se ky artikull përfaqëson mësimet e Jezu Krishtit. U thoni fëmijëve se
mësimet e Jezu Krishtit janë thesar i madh për ne.)

• Përse janë mësimet e Jezu Krishtit thesar i madh për ne?

Theksoni se mësimet e Jezu Krishtit janë thesar për ne, pasi ato na tregojnë si të
jemi të lumtur duke ndjekur Atin Qiellor dhe Jezusin.

Shkrim i shenjtë Lexoni me zë të lartë pjesën e parë të vargut te Doktrina e Besëlidhje 19:23 (deri
tek fjalët e mia). Shpjegoni se këtë e tha Jezu Krishti. Ai dëshiron që ne të
mësojmë për Të dhe mësimet e Tij.

Ne Mund t’i Mësojmë nga Shkrimet e Shenjta Mësimet e Jezu Krishtit

Paraqitja e
mësuesit

Tregoni figurën 2-37, Predikimi në Mal. Lërini fëmijët të përshkruajnë atë që po
ndodh në figurë.

Shpjegoni se kur Shpëtimtari qe në tokë, Ai shkoi nga një qytet në tjetrin duke i
mësuar njerëzit se si të jetonin që të mund të ishin të lumtur dhe një ditë të kthe-
heshin që të jetonin me Atin Qiellor. Shumë njerëzve u pëlqente të dëgjonin mësi-
met e Tij dhe e ndiqnin kudo shkonte. Ndonjëherë mijëra njerëz mblidheshin rreth
Tij që të dëgjonin e të mësonin.

• Si mendoni se u ndien njerëzit teksa dëgjonin Jezusin?

Shpjegoni se ndonjëherë dishepujt (ndihmësit) e Jezusit përpiqeshin t’i përzinin
njerëzit pasi Jezusi qe i lodhur dhe kishte nevojë të pushonte. Jezusi përherë u
thoshte që t’i linin njerëzit të qëndronin që të dëgjonin mësimet e Tij. Ai donte që
të gjithë njerëzit të dëgjonin e të mësonin që të mund të kishin gëzim e lumturi që
do të zgjaste përgjithmonë.
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Tregoni kopjen e plotë të shkrimeve të shenjta. Shpjegoni se ne mund t’i marrim
shumë nga mësimet e Jezu Krishtit prej shkrimeve të shenjta. Kthehuni tek faqja
e titullit të Dhiatës së Re. Shpjegoni se disa nga gjërat, që Jezusi dha mësim kur
qe në tokë, janë shkruar në Dhiatën e Re.

Lojë Shpjegoni që, kur Jezusi ishte në tokë, Ai dha mësim për shumë gjëra përmes
shembullit. Ai dëshiron që të ndjekim shembullin e Tij dhe të bëjmë atë që bëri Ai.
Luani me fëmijët lojën: “Po Mendoj për …”, që t’i ndihmoni të mbajnë mend disa
nga gjërat që bëri dhe dha mësim Jezusi.

Që të luani lojën, lexoni përshkrimet e mëposhtme të ngjarjeve në jetën e Jezu
Krishtit dhe bëni pyetjet shoqëruese një e nga një. Kërkojuni fëmijëve të ngrenë
duart kur e dinë përgjigjen e një pyetjeje. Hidhini një qese lecke ose objekt tjetër
të butë fëmijës që ka ngritur dorën dhe kërkojini t’i përgjigjet pyetjes. Jepini secilit
fëmijët mundësi t’i përgjigjet të paktën një pyetjeje.

1. Po mendoj për rastin kur Jezusi qëndroi në lumin Jordan me Gjon Pagëzorin
(shihni Mateu 3:13–15).

• Çfarë i ndodhi Jezusit në lumin Jordan?

• Si u pagëzua Jezusi? (Me anë të zhytjes.)

• Si na është mësuar që të pagëzohemi? (Me anë të zhytjes.)

2. Po mendoj për dikë tepër të veçantë që qe i pranishëm kur Gjon Pagëzori
pagëzoi Jezusin. Ai nuk mund të shihej nga kushdo, por Jezusi dhe Gjoni e
dinin se ishte i pranishëm (shihni Mateu 3:16).

• Për kë po mendoj? (Për Frymën e Shenjtë.)

• Çfarë na kanë mësuar që duhet të bëjmë që të marrim dhuratën e Frymës së
Shenjtë? (Të pagëzohemi dhe të konfirmohemi.)

3. Po mendoj për rastin kur Jezusi qe pa ushqim për dyzet ditë e dyzet net (shihni
Mateu 4:1–11).

• Kush u përpoq ta tundonte Jezusin?

• Çfarë bëri Jezusi? (Ai zgjodhi të drejtën dhe e urdhëroi Satanin të largohej.)

• Çfarë na është mësuar që të bëjmë kur tundohemi? (Të zgjedhim të drejtën.)

4. Po mendoj për rastin kur dishepujt e Jezusit u përpoqën të largonin fëmijët
(shihni Marku 10:13–16).

• Çfarë u tha Jezusi dishepujve të vet? (Se Ai dëshironte që fëmijët të rrinin
pasi i donte ata.)

• Kë do Jezu Krishti? (Të gjithë ne.)

• Përse na mëson Jezusi? (Ai na do dhe dëshiron që të jemi të lumtur.)

5. Po mendoj për rastet kur Jezusi i mësoi njerëzit si të luten (shihni Mateu 6:9 dhe
3 Nefi 18:19).

• Si na mësoi Jezusi, kujt duhet t’i lutemi?

• Si na mësoi Jezusi që t’i mbyllim lutjet tona?

• Kur duhet të lutemi? (Pranojini të gjitha përgjigjet dhe kujtojuni fëmijëve se
mund të lutemi kurdo që duam të ndihemi pranë Atit Qiellor, ta falënderojmë
atë apo të kërkojmë ndihmën e Tij.)
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Ne Mund t’i Mësojmë nga Profeti i Gjallë Mësimet e Jezu Krishtit

Paraqitja e
mësuesit

Shpjegoni se ne mund të mësojmë shumë prej mësimeve të Jezu Krishtit nga
leximi i shkrimeve të shenjta, por shkrimet e shenjta nuk përmbajnë të gjitha
mësimet e Jezusit. Jezusi nuk pushoi së dhëni mësim kur u largua nga toka. Tani,
Ai na mëson përmes profetëve. Jezusi i flet profetit të Tij dhe i thotë atë që duhet
të dimë. Pastaj, profeti na jep ne mësimet e Jezusit.

Histori nga 
shkrimi i shenjtë

Tregoni figurën 2-38, Vegimi i Parë, dhe u thoni fëmijëve që t’ju ndihmojnë të tre-
goni historinë që gjendet tek Joseph Smith–Historia 1:14–20.

Theksoni se Jozef Smithi u përgatit nga Ati Qiellor që të ishte një profet dhe të
jepte mësim për të vërtetën. Ati Qiellor dhe Jezusi iu shfaqën Jozefit dhe i thanë
se asnjëra nga kishat e asaj kohe në tokë nuk ishte e vërtetë. Më vonë, Jozefi
ndihmoi Jezusin të rikthente kishën e vërtetë.

• Cili është emri i kishës së vërtetë të Jezu Krishtit sot? (Kisha e Jezu Krishtit e
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.)

Nxitini fëmijët që ta përsërisin emrin së bashku.

Diskutim mbi
figurën

Paraqisni figurën 2-39, Profeti Jozef Smith. Shpjegoni se Jozef Smithi u bë profeti
i parë i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Ai i ndih-
moi anëtarët e hershëm të Kishës të dinin atë që dëshironte Jezusi që të bënin.

Paraqisni figurën e profetit të gjallë pranë figurës së Jozef Smithit.

• Kush është ky?

Shpjegoni se Jezu Krishti i flet profetit të gjallë njësoj si i foli Jozef Smithit. Kur
dëgjojmë fjalët e profetit, ne dëgjojmë mësimet e Jezusit.

Dëshmi U thoni fëmijëve se sa e mrekullueshme është të kesh profet. Dëshmoni se pro-
feti i sotëm është profet i vërtetë që na jep mësimet e Shpëtimtarit.

Mësimet e Jezu Krishtit Janë të Rëndësishme për Ne

Histori U thoni fëmijëve se ndonjëherë ne mund të harrojmë se sa e mrekullueshme
është që të jesh anëtar i Kishës dhe të kesh mësimet e Shpëtimtarit. Ne duhet të
kujtojmë se sa thesar i madh janë mësimet e Jezusit.

Tregoni histori rreth dikujt, që njihni, që e shfaqi rëndësinë e të mësuarit të mësi-
meve të Jezu Krishtit dhe e të qenit anëtar i Kishës së Tij. Nëse nuk dini një
histori të tillë, përdorni historinë në vijim:

Aleta kishte folur me misionarët dhe e dinte se ata jepnin mësimet e Jezu Krishtit.
Ajo dëshironte të bëhej anëtare e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve
të Mëvonshme, por i ati nuk dëshironte që ajo të pagëzohej. Ai nuk e kuptonte se
sa e rëndësishme ishte për Aletën që të mësonte mësimet e Jezusit dhe të bëhej
anëtare e Kishës së Jezusit. Ai i kërkoi asaj që të priste. Aleta priti, por ajo vazh-
doi të shkonte në kishë dhe vijoi të lutej që, një ditë, i ati do ta kuptonte se sa e
rëndësishme ishte për të që të bëhej anëtare e Kishës.

Në kohën e Krishtlindjes, i ati i Aletës e pyeti se çfarë donte për Krishtlindje. Ajo i
tha se gjëja e vetme që dëshironte ishte leja e tij që të pagëzohej. I ati vendosi se
nëse pagëzimi qe aq i rëndësishëm për Aletën, ai do të jepte miratimin e tij. Aleta
u pagëzua Mbrëmjen e Krishtlindjes. Kjo qe e vetmja dhuratë që mori, por qe një
thesar i madh që i solli asaj shumë gëzim.
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• Çfarë dhurate dëshironte Aleta?

• Përse qe kaq e rëndësishme kjo dhuratë?

Përmbledhje

Diskutim Diskutoni me fëmijët se sa mirënjohës mund të jemi për mësimet e Jezu Krishtit.
Ne mund të jemi mirënjohës që –

• Mund të pagëzohemi si Shpëtimtari.

• Mund të marrim dhuratën e Frymës së Shenjtë pasi pagëzohemi.

• Mund të lutemi kur kemi nevojë për ndihmë.

• Mund të mësojmë se si të zgjedhim të drejtën.

• E dimë se Ati Qiellor dhe Jezu Krishti na duan.

• Kemi shkrimet e shenjta dhe një profet që të na mësojnë.

Dëshmi Jepni dëshminë tuaj që kjo është Kisha e vërtetë e Jezu Krishtit; dhe u thoni fëmi-
jëve se sa mirënjohës ndiheni që jeni anëtarë dhe që jeni në gjendje të studioni
mësimet e Jezusit.

Ftojeni secilin fëmijë që të ngrihet e të shprehë mirënjohjen e tij apo të saj për
mësimet e Jezusit. (Mos urdhëroni asnjë fëmijë që ta bëjë këtë.) Ndihmojini fëmi-
jët sipas nevojës.

Vini në dukje se shprehja e mirënjohjes për Shpëtimtarin dhe mësimet e Tij është
një mënyrë për të dhënë dëshmi. U thoni fëmijëve se ata sapo kanë ndarë
dëshmitë e tyre.

Nxitini fëmijët që të ndajnë dëshmitë e tyre me familjet e tyre në shtëpi.
Sugjerojuni që kur ndihen të nxitur nga Shpirti, ata mund të japin dëshmitë e tyre
në mbledhjen e agjërimit e të dëshmive dhe të ndajnë atë që dinë rreth mësi-
meve të Jezusit dhe Kishës së vërtetë të Jezu Krishtit.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Bëni një kopje të faqes së vizatimeve në fund të mësimit, për çdo fëmijë.
Shpjegoni se disa njerëz i mbajnë gjërat e tyre të parapëlqyera në një kuti
thesari si ajo në qendër të faqes së vizatimeve.

• Çfarë gjërash do të vendosnit në një kuti thesari?

Kujtojuni fëmijëve se disa prej gjërave më të çmuara, që kemi, janë gjëra që
nuk mund t’i vendosim në një kuti thesari, të tilla si mësimet e Jezu Krishtit.
Diskutoni për mësimet e Jezusit të përfaqësuara nga katër vizatimet (pagëzimi,
lutja, sakramenti, dashuria).

Vërini fëmijët që të vizatojnë vija lidhëse nga vizatimet e mësimeve tek kutia e
thesarit; dhe pastaj lërini t’i ngjyrosin vizatimet.
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2. Vërini fëmijët që me radhë të interpretojnë me gjeste gjëra që Jezusi na mësoi
që të bënim. Lërini fëmijët e tjerë të gjejnë mësimin që po interpretohet.
Shembuj mund të përfshijnë lutjen, të treguarit nderim, pagimin e të dhjetës,
ndihmën ndaj prindërve ose të qenit i mirë me vëllezërit e motrat.

3. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Si Jezusi po Përpiqem t’Jem” (Children’s
Songbook, f. 78), “Jezusi i Donte F’mijët e Vegjël” (Children’s Songbook, f. 59),
ose “Jezusi si Rreze Dielli Do që t’Jem” (Children’s Songbook, f. 60). Fjalët e
këtyre këngëve janë përfshirë në fund të manualit. 
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Janë Thesar i Madh
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Qëllimi Të nxisë secilin fëmijë që të tregojë nderim për Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Lluka 2:1–16 dhe 3 Nefi 17:11–12, 21–24.

2. Sipas modelit në fund të mësimit, përgatisni figura të prera të gojës, syve,
veshëve, duarve e krahëve dhe shputave e këmbëve. Vendosini copat e prera
në një çantë ose enë tjetër.

3. Bëni shiritin e shkruar të mëposhtëm:

4. Përgatituni të këndoni ose të thoni fjalët e këngës “Me Nderim, me Qet’si”
(Children’s Songbook, f. 26) dhe “Do Përpiqem t’Tregoj Nderim” (Children’s
Songbook, f. 28).

5. Materiale të nevojshme:
a. Bibël dhe Libër Mormoni.
b. Figura 2-36, Jezusi Bekon Fëmijët Nefitë; figura 2-40, Fëmijë që Tregon

Nderim; figura 2-41, Lindja e Jezusit (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit
200; 62116).

6. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Veprimtari
vëmendjeje

Para lutjes së hapjes, këndoni ose thoni fjalët e këngës “Me Nderim, me Qet’si”.

Me nderim, me qet’si, plot dashuri për ty mendojm’;
Me nderim, me qet’si, plot but’si melodin’ ton’ këndojm’.
Me nderim, me qet’si, plot përul’si ne tani lutemi fort,
Lë’r’ Shpirtin tënd t’Shenjt’ n’zemrat tona ta kemi sot.

Paraqisni figurën 2-40, Fëmijë që Tregon Nderim. U thoni fëmijëve se fëmija në
figurë po bëhet gati që të flasë me Atin Qiellor në lutje.

• Si bëhemi gati për lutje? (Ne mbledhim krahët tanë, mbyllim sytë tanë dhe ulim
kokat tona.)

• Përse i mbledhim krahët, i mbyllim sytë dhe i ulim kokat në përgatitje për lutje?

Vini në dukje se kur i bëjmë këto gjëra, është më e lehtë për ne që ta ndiejmë
pranë Atin Qiellor teksa lutemi. Shpjegoni se pikërisht siç është e rëndësishme 
që të dimë se prindërit tanë tokësorë po na dëgjojnë kur flasim me ta, është e
rëndësishme të ndiejmë që Ati Qiellor është pranë nesh kur lutemi.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Nderim

Unë Mund të Tregoj Nderim Mësimi 
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Pas lutjes së hapjes, shprehni shkurtimisht mirënjohjen tuaj për një Atë Qiellor të
dashur dhe për privilegjin që flasim me Të në lutje.

Nderimi Është Ndjenjë Dashurie dhe Respekti

Diskutim mbi
shiritin e shkruar

Paraqisni shiritin e shkruar “Nderim” pranë figurës së fëmijës që po tregon nde-
rim. Lexoni fjalën në shiritin e shkruar dhe nxitini fëmijët ta përsërisin.

• Çfarë është nderimi?

Theksoni se nderim do të thotë më shumë se sa thjesht të qëndrosh i qetë.
Nderimi është një ndjenjë e veçantë dashurie dhe respekti për Atin Qiellor dhe
Jezu Krishtin.

Kërkojuni fëmijëve që të mendojnë për ndjenjat që kanë kur prindërit e tyre i ndih-
mojnë që të luten ose u lexojnë histori rreth Jezusit, ose kur shikojnë e dëgjojnë
krijimet e bukura të Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit. Shpjegoni se këto ndjenja të
ngrohta e paqësore janë ndjenja nderimi. Këto ndjenja na ndihmojnë të dimë që
shpirti i Atit Qiellor është pranë.

Diskutim mbi
figurën

Paraqisni figurën 2-36, Jezusi Bekon Fëmijët Nefitë. Nxitini fëmijët t’u tregojnë
rreth figurës (shihni 3 Nefi 17:11–12, 21–24).

• Si mendoni se u ndien fëmijët nefitë rreth Jezu Krishtit?

Tregoni figurën 2-41, Lindja e Jezusit, dhe kërkojuni fëmijëve që të tregojnë histo-
rinë e lindjes së Jezusit (shihni Lluka 2:1–16). U thoni që të shikojnë me kujdes
njerëzit në figurë.

• Si mendoni se u ndien njerëzit kur panë Jezusin foshnjë?

• Si mendoni se do të ishit ndier ju nëse do të kishit parë Jezusin foshnjë?

Shpjegoni se ne tregojmë nderim kur mendojmë për Atin Qiellor dhe Jezusin në
një mënyrë të dashur.

Ne Tregojmë Nderim me anë të Veprimeve Tona

Diskutim • Si i tregojmë ndjenjat tona të nderimit (dashurisë dhe respektit) për Atin Qiellor
dhe Jezu Krishtin?

Shpjegoni se është e rëndësishme të kemi ndjenja nderimi pavarësisht se ku
jemi, por ne duhet të mbajmë mend veçanërisht që të tregojmë nderim në kishë.
Shtëpia e mbledhjes është shtëpia e Atit Qiellor; dhe kur tregojmë nderim në
shtëpinë e Atit Qiellor, Ati Qiellor e di se e duam.

Këngë Me fëmijët, këndoni ose thoni fjalët e këngës “Do Përpiqem t’Tregoj Nderim”.

Atin tim Qiellor e dua,
Dhe do përpiqem nderim
T’tregoj kur në shtëpin’ e Tij t’shkoj.
Ai pran’ at’her’ do më qëndroj’.

Veprimtari Tregoni çantën ose enën me figurat e prera në të. Një e nga një, ftojeni secilin
fëmijë që të marrë një figurë të prerë nga çanta, tregojuani figurën e prerë fëmi-
jëve të tjerë; dhe pyesni: “Çfarë duhet të bëni me (gjënë e treguar në figurën e
prerë) tuaj që të tregoni nderim në shtëpinë e Atit Qiellor?”

Përgjigje të mundshme:

Goja – Flet me qetësi, buzëqesh, këndon këngë, lutet, mbahet mbyllur kur flet
dikush tjetër.
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Sytë – Shohin mësuesin ose folësin, mbyllen gjatë lutjes.
Duart dhe krahët – Mbahen pa lëvizur, ngrihen për t’iu përgjigjur një pyetjeje,

mblidhen gjatë lutjes.
Shputat dhe këmbët – Ecin qetësisht, mbahen pa lëvizur.
Veshët – Dëgjojnë atë që po thuhet.

Veprimtari Ndihmojini fëmijët që të thonë fjalët e të bëjnë veprimet për aktivitetin në vend,
në vijim:

Gjithmon’ tregoj nderim
Që nga koka (vendosni duart mbi kokë)
Deri te gishtat e këmbës (prekni gishtat e këmbëve).
Kur eci e shkoj (ecni qetësisht në vend),
Hedh hapat qet’ teksa kaloj.
Kur flas,
Fjalët dalin me but’si (vini gishtin te buzët),
Aspak lart, aspak me paturp’si (ktheni kokën nga njëra anë te tjetra).
Kur dëgjoj (mblidhni dorën si kupë tek veshi),
Buzët puthitur mbaj (mbyllni si me zinxhir buzët)
Dhe krahët bashkoj (mblidhni krahët).
Kur lutjen bëj un’ vet’,
Kokën e përkul (përkulni kokën)
Dhe syt’ i mbyll komplet (mbyllni sytë).
Gjithmon’ tregoj nderim
Që nga koka (vendosni duart mbi kokë)
Tek gishtat e këmbës (prekni gishtat e këmbëve).
(Përshtatur nga Diana Eckersell Janson, “I’m Always Reverent”, Friend, shtator
1993, f. 32.)

Ne Mund të Ndihmojmë të Tjerët të Tregojnë Nderim

Paraqitja e
mësuesit

Kujtojuni fëmijëve se veprimet e tyre ndikojnë tek ata që janë përreth tyre. Kjo
është një tjetër arsye e mirë për të treguar nderim në kishë.

• Si ju bën të ndiheni kur dikush pranë jush është i zhurmshëm në Fillore?

Vini në dukje se nëse dikush rreth nesh është i zhurmshëm, është e vështirë për
ne që të mendojmë për Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin. Në mënyrë të ngjashme,
kur bëjmë zhurmë ose kryejmë gjëra të tjera që nuk tregojnë nderim, ne e bëjmë
më të vështirë për njerëzit e tjerë që të tregojnë nderim. Nxitini fëmijët që të
veprojnë në mënyra që do të ndihmojnë veten dhe të tjerët që të tregojnë nderim.

Histori Tregoni një histori rreth një fëmije që njihni, i cili ndihmoi një shok që të tregonte
më shumë nderim, ose tregoni historinë në vijim:

Pati qe një vajzë shumë e lumtur. Asaj i pëlqente të buzëqeshte, të qeshte e të
këndonte. Por mbi të gjitha asaj i pëlqente të fliste. Ajo gjithmonë kishte plot gjëra
për të thënë dhe do t’i fliste kujtdo që do ta dëgjonte atë. Shoqja më e ngushtë e
Patit qe Meri Xho, së cilës i pëlqente të fliste pothuaj po aq shumë sa Patit.

Një të diel, Pati vizitoi klasën e Fillores të Meri Xho-së. Gjatë veprimtarive të
hapjes së orës mësimore, Pati filloi t’i tregonte Meri Xho-së për këpucët e saj të
reja, por Meri Xho thjesht tundi kokën dhe i bëri shenjë Patit që të rrinte urtë.

Meqë asnjë nuk donte ta dëgjonte, Pati pushoi së foluri dhe shpejt filloi të intere-
sohej për historinë që po tregonte mësuesja. Ajo mësoi rreth Shpëtimtarit dhe i
pëlqeu Fillorja.

111

Mësimi 21



Teksa vajzat po largoheshin, mësuesja e tyre i falënderoi që treguan nderim në
klasë. Pas klase, Meri Xho i shpjegoi Patit arsyen pse nuk i kishte folur gjatë
Fillores. Meri Xho tha se e donte Atin Qiellor dhe Jezusin dhe kështu që përpiqej
gjithmonë të tregonte nderim në kishë.

Diskutim • Përse donte që të tregonte nderim në Fillore Meri Xho?

• Si e ndihmoi Meri Xho, Patin që të tregonte nderim?

• Si mund t’i ndihmoni të tjerët që të tregojnë nderim?

Përmbledhje

Dëshmi U dëshmoni fëmijëve se të treguarit nderim do t’i ndihmojë të mësojnë më shumë
rreth Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit dhe të ndiejnë dashuri për Ta. Ju mund të
dëshironi që të ndani një përvojë vetjake kur ndiet një ndjenjë të veçantë nderimi
për Atin Qiellor dhe Jezusin.

Lërini fëmijët që të shprehin ndjenjat e tyre të dashurisë e respektit për Atin
Qiellor dhe Jezusin.

Nxitini fëmijët që të tregojnë nderim kur shkojnë në mbledhjet e tyre ose kur
largohen nga shtëpia e mbledhjeve pas Fillores.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Ndihmojini fëmijët që të bëjnë lojën me gishta si vijon:

Qet’sisht si flokë bore i bardh’ (zgjasni krahët lart dhe sillini poshtë, duke valëvi-
tur gishtat),

Qet’sisht si rritja e luleve radh’ (bëni dorën grusht dhe pastaj ngadalë hapni
gishtërinjtë si një lule në lulëzim),

Qet’sisht si flutura (bashkoni gishtat e mëdhenj dhe tundni gishtërinjtë e tjerë
si flatra),

Që kalon me aq but’si.
Kaq urt’ un’ do rri (vendosni një dorë mbi zemër)
Kur n’Fillore të vi’ (mblidhni krahët bashkë).

2. Hidhini një qese lecke apo objekt tjetër të butë një fëmije dhe kërkojini atij apo
asaj që të tregojë një mënyrë se si ai apo ajo mund të tregojnë nderim
(përgjigjet mund të përfshijnë uljen drejt, dëgjimin, të menduarit për Jezusin,
ngritjen e dorës, ecjen pa zhurmë, shfaqjen e respektit për të tjerët dhe
mbledhjen e krahëve). Pastaj kërkojini fëmijës t’ua hedhë qesen e leckës prapë
juve. Vazhdoni derisa secilit fëmijë t’i ketë rënë radha disa herë. Nxitini fëmijët
që të mendojnë për shumë mënyra se si mund të tregojnë nderim.

3. Ndihmojini fëmijët që të interpretojnë me role situata të ndryshme që përfshijnë
nderim. Përdorni idetë në vijim ose krijoni vetë disa:

• Ju dëshironi që t’i tregoni mësueses suaj të Fillores diçka gjatë mësimit. Si
mund ta bëni këtë me nderim?
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• Ju nuk e dini këngën që po këndon klasa juaj. Çfarë mund të bëni që të
tregoni nderim?

• Vëllai juaj i vogël ju flet gjatë sakramentit. Çfarë mund të bëni që ta ndihmoni
të tregojë nderim?

• Ju hyni në dhomë teksa njerëzit po luten. Si mund të tregoni nderim?

4. Ndihmojini fëmijët të bëjnë lojën me gishta si vijon:

K’tu kisha ësht’ (kapni gishtat dhe mbyllni duart me gishtat brenda).
K’tu maja ësht’ (shtrini gishtat tregues që të formoni një majë).
Derën e hap (hapni duart, duke i mbajtur gishtërinjtë e kapur),
Dhe gjith’ njer’zit sheh fap (vërtisni gishtërinjtë).
Derën e mbyll leht’ (mbyllini prapë duart me gishtërinjtë brenda)
Dhe tek luten i dëgjon qet’.
Derën e hap prap’ (hapni duart, duke i mbajtur gishtërinjtë e kapur),
Dhe ata t’gjith’ ikin fap (ndani duart).

Pasi të bëni këtë lojë me gishta, tregoni një histori rreth një fëmije që e përdor
këtë lojë me gishta gjatë mbledhjes së sakramentit. Kur fëmija shikon përreth
dhe vë re që kushdo tjetër është ulur qetësisht, ai ose ajo vendos që të bëjë
edhe njerëzit-gishtërinj të tregojnë nderim dhe i vendos ata qetësisht mbi preh-
rin e vet.

5. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Nderimi Ësht’ Dashuri” (Children’s
Songbook, f. 31) ose “At’, Nderim Do Tregoj” (Children’s Songbook, f. 29).

Nderimi Ësht’ Dashuri

Nderimi ësht’ më tepër se thjesht t’ulesh në qetësi:
Ësht’ t’mendosh për Atin atje në lartësi,
Ësht’ ndjenja që kam kur për bekimet e Tij mendoj.
Nderim tregoj, se nderimi ësht’ dashuri.
Kur tregoj nderim, në fjal’t e veprat e mia duket me qart’si.
Shtegu për t’u ndjekur shtrihet para me kthjellt’si.
Dhe kur tregoj nderim, n’zemr’n time e di
Ati Qiellor e Jezusi jan’ pran’ me siguri.

(© 1987 nga Maggie Olauson. Përdorur me leje.)

At’, Nderim Do Tregoj

At’, nderim do tregoj
Kur nëpër shtëpin’ tënde qet’sisht t’kaloj;
Krah’t do mbledh’ e kok’n do përkul
Dhe syt’ do mbyll gjatë lutjeve;
Veshin do ua vë fjal’ve që dëgjoj,
Se n’sht’pin’ tënde pran’ të ndijoj.
Mendimet e mia qofshin plot përsosmëri,
Që t’mund t’flas më me nderim që tani.
At’, nderim do tregoj
Kur nëpër shtëpin’ tënde qet’sisht t’kaloj. 
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Qëllimi Të nxisë secilin fëmijë që të jetë paqebërës në shtëpi.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Mateu 5:1–12 (ose 3 Nefi 12:1–12) dhe 7:1–5, 12
(ose 3 Nefi 14:1–5, 12).

2. Bëni një kopje më të madhe të ilustrimit të mëposhtëm për secilin fëmijë në
klasë dhe për vete (ruajeni kopjen tuaj që ta përdorni në mësimin 26).

3. Nëse është e mundur, merrni disa fotografi ku paraqiten familje duke bërë gjëra
të gëzueshme së bashku.

4. Për secilin fëmijë në klasë, shkruani në krye të një cope letre Të Bekuar Janë
Paqebërësit.

5. Përgatituni të këndoni ose të thoni fjalët e këngës “Buz’qeshje” (Children’s
Songbook, f. 267). Fjalët e kësaj kënge janë përfshirë në fund të manualit.

6. Materiale të nevojshme:
a. Bibël ose Libër Mormoni.
b. Lapsa ose ngjyra dylli.
c. Skica ZTD (shihni mësimin 1).
d. Figura 2-37, Predikimi në Mal (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit 212;

62166); figura 2-42, Argëtim Familjar.

7. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Ndjenjat në Shtëpinë Tonë Mund të Jenë të Lumtura ose të Trishtuara

Veprimtari
vëmendjeje

Jepini secilit fëmijë një fytyrë letre. Vërini fëmijët që të këndojnë ose të thonë fjalët
e këngës “Buz’qeshje” së bashku me ju, duke i kthyer fytyrat nga ana e vrenjtjes
ose buzëqeshjes siç sugjerohet nga fjalët.

Diskutim Paraqisni figurën 2-42, Argëtim Familjar, dhe ndonjë fotografi, që keni marrë, ku
paraqiten anëtarë familjesh duke bërë gjëra të gëzueshme së bashku. Kërkojuni
fëmijëve që t’i kthejnë fytyrat e tyre prej letre nga ana vrenjtjes ose buzëqeshjes që
të tregojnë mendimin e tyre në lidhje me mënyrën se si ndihen njerëzit në fotografi.

Të Bekuar Janë Paqebërësit Mësimi 
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• Si mendoni, përse të gjithë këta njerëz ndihen të lumtur?

Kërkojuni fëmijëve t’i kthejnë fytyrat prej letre që të tregojnë se si mendojnë se do
të ndiheshin anëtarët e familjes nëse do të bënin fjalë e grindeshin.

• Përse bërja fjalë dhe grindja i trishtojnë anëtarët e familjes?

Veprimtari U thoni fëmijëve që t’i kthejnë fytyrat e tyre prej letre në fytyrë të trishtuar dhe
secili të tregojë diçka që do ta trishtonte një familje. Pastaj u thoni fëmijëve që t’i
kthejnë fytyrat e tyre prej letre në fytyrë të lumtur dhe të tregojnë gjëra që i bëjnë
të lumtura familjet e tyre.

• A ju pëlqen më shumë kur familja juaj është e lumtur apo kur familja juaj është e
trishtuar?

Mblidhini fytyrat në mënyrë që të mos shpërqendrojnë fëmijët. Kthejuani ato në
fund të mësimit që fëmijët t’i marrin në shtëpi.

Jezu Krishti Na Mësoi të Jemi Paqebërës

Diskutim Paraqisni figurën 2-37, Predikimi në Mal, dhe kërkojuni fëmijëve t’ju tregojnë atë
që dinë rreth figurës. Shpjegoni se Jezu Krishti u ngjit në faqen e një kodre dhe u
mësoi njerëzve shumë gjëra të rëndësishme, duke përfshirë disa mënyra për të
lumturuar familjet tona.

Lexoni me zë të lartë Mateun 5:9 (ose 3 Nefin 12:9). Shpjegoni se Jezusi u mësoi
njerëzve që të ishin paqebërës. Nxitini fëmijët të përsërisin fjalën paqebërës me ju.

• Çfarë është një paqebërës?

Shpjegoni se paqebërës është një person që i ndihmon të tjerët të jenë të lumtur
në vend që të jenë të zemëruar. Paqe do të thotë qetësi dhe lumturi, kështu që
një paqebërës e bën shtëpinë vend të qetë e të lumtur për të jetuar.

Shpjegoni se Ati Qiellor dhe Jezu Krishti janë paqebërës dhe secili prej nesh
mund të jetë paqebërës gjithashtu. Jezusi na ka treguar mënyrën.

Lexoni me zë të lartë Mateun 7:12 (ose 3 Nefin 14:12). Ndihmojini fëmijët që të
kuptojnë se ata duhet t’i trajtojnë të tjerët në mënyrën se si u pëlqen atyre vetë të
trajtohen. Atëherë ata do të jenë paqebërës dhe do të ndihmojnë në sjelljen e
ndjenjës së lumturisë në shtëpinë e tyre.

Veprimtari
dramatizimi

Përshkruajuni fëmijëve disa situata dhe ndihmojini të mendojnë e të interpretojnë
sipas mënyrës që një paqebërës do të vepronte në secilën situatë. Ndihmojini
fëmijët që të mendojnë mënyra se si kushdo i përfshirë në situatë të mund të jetë
i lumtur. Përdorni situatat në vijim ose krijoni disa nga vetja:

1. Ju po shikoni me qetësi një libër kur motra juaj ju vjen dhe jua rrëmben librin
nga duart pasi do që ta lexojë.

• Si do t’ju pëlqente që t’ju trajtonin?

• Çfarë do të thoni ose do të bëni nëse jeni paqebërës?

2. Ju shkoni në kuzhinë që të merrni një nga ëmbëlsirat tuaja të parapëlqyera.
Vëllai juaj shkon drejt poçit me ëmbëlsira, merr ëmbëlsirën e fundit dhe e ha. Ju
jeni i zemëruar.

• Si do t’ju pëlqente që t’ju trajtonin?

• Çfarë do të thoni ose do të bëni nëse jeni paqebërës?
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3. Ju dhe shoqja juaj po vizatoni figura. Ajo ju ngacmon se e ngjyrosët një pemë me
ngjyrë vjollcë. Juve ju mbetet hatri dhe mendoni ta shani keq.

• Si do t’ju pëlqente që t’ju trajtonin?

• Çfarë do të thoni ose do të bëni nëse jeni paqebërës?

Shkrim i shenjtë Lexojeni përsëri ose përmblidheni vargun te Mateu 7:12 (ose 3 Nefi 14:12) për klasën.

Skica ZTD Paraqisni skicën ZTD. Tregojuni fëmijëve se kur i trajtojnë të tjerët në mënyrën si
atyre do t’u pëlqente që të trajtoheshin, ata ndjekin Jezu Krishtin dhe zgjedhin të
drejtën. Nxitini fëmijët të përsërisin fjalët e skicës me ju.

Ne të Gjithë Mund të Jemi Paqebërës

Histori Tregoni historinë në vijim rreth paqebërësve me vetë fjalët tuaja:

Një peshkop u kërkoi disa të rinjve që ta ndihmonin. Për një muaj ai dëshironte
që të rinjtë të ishin paqebërës në shtëpitë e tyre, por të mos ia tregonin askujt atë
që po bënin. Ai u tha që të ishin të sjellshëm e të matur dhe të ishin shembuj të
mirë. Ai u kërkoi që të ndihmonin në ndalimin e grindjeve dhe të gjenin mënyra
për të treguar dashuri për anëtarët e tyre të familjes. Të rinjtë duhet të ktheheshin
tek peshkopi pas një muaji dhe t’i tregonin atë që kishte ndodhur.

Pas një muaji ata të gjithë u takuan përsëri dhe treguan atë që kishin bërë. Të gjithë
të rinjtë thanë se shtëpitë e tyre ishin bërë vende më të lumtura për të jetuar për
shkak të përpjekjeve të tyre për të qenë paqebërës. (Shihni Franklin D. Richards, në
Conference Report, tetor 1974, f. 153; ose Ensign, nëntor 1974, f. 106.)

Diskutim • Çfarë u kërkoi peshkopi të rinjve që të bënin?

• Çfarë ndodhi kur e bënë atë?

• Si mund të jeni paqebërës në vetë shtëpinë tuaj?

Veprimtari artistike Jepini secilit fëmijë copën e letrës mbi të cilën keni shkruar Të Bekuar Janë
Paqebërësit. Lexoni me zë të lartë fjalët në krye të faqes dhe kërkojuni fëmijëve
që t’i përsërisin së bashku. Jepuni fëmijëve lapsa ose ngjyra dylli dhe vërini të
vizatojnë figura të familjeve të tyre të lumtura.

Nxitini fëmijët që t’i varin figurat e tyre diku në shtëpi për t’u kujtuar që të jenë
paqebërës.

Përmbledhje

Këngë Shpërndani fytyrat prej letre dhe këndoni ose thoni përsëri fjalët e këngës
“Buz’qeshje”. Kujtojuni fëmijëve se duke qenë paqebërës ata mund të ndihmojnë
në kthimin e vrenjtjeve në buzëqeshje.

Dëshmi Dëshmoni që Ati Qiellor dhe Jezu Krishti duan që ne të jemi paqebërës. Kujtojuni
fëmijëve se kur përpiqen të jenë paqebërës në shtëpi, ata dhe familjet e tyre
mund të jenë më të lumtura.

Nxiteni secilin fëmijë që të përpiqet të jetë paqebërës në shtëpi gjatë javës në
vijim. Kërkojuni fëmijëve që, javën tjetër, të përgatiten të tregojnë rreth përvojave
të tyre në klasë.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes. Sugjeroni që fëmija t’i kërkojë Atit
Qiellor të ndihmojë anëtarët e klasës që të jenë paqebërës në shtëpitë e tyre.

117

Mësimi 22



Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Tregoni figurën 2-3, Jezu Krishti, ose një figurë tjetër të Jezusit. Kërkojuni
fëmijëve të sillen sikur Jezu Krishti po vjen që të vizitojë shtëpitë e tyre. Kërkojuni
të mendojnë se sa të emocionuar do të ndiheshin sikur Jezusi t’i vizitonte ata.

• Çfarë do të bëni që të përgatiteni?

• Si do të veproni kur të vijë Jezusi?

Lërini fëmijët të interpretojnë disa gjëra që do të bënin nëse Jezusi do të vinte
për t’i vizituar. Shpjegoni që, nëse Jezusi do të ishte në shtëpinë e tyre, ata do
të dëshironin të përpiqeshin shumë fort që të ishin paqebërës duke ndarë gjë-
rat e duke qenë të dashur me njëri-tjetrin dhe duke mos u grindur. Atëherë ata
mund të gëzonin ndjenjat e mira që Jezusi solli në shtëpinë e tyre.

Tregojuni fëmijëve se një mënyrë si mund të dinë që të jenë paqebërës është
që të mendojnë se si do të silleshin nëse Jezusi do të vizitonte shtëpinë e tyre.

2. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Familje e Lumtur” (Children’s Songbook,
f. 198). Fjalët e kësaj kënge janë përfshirë në fund të manualit.

Kujtojuni fëmijëve se, kur janë paqebërës, ata ndihmojnë që ta bëjnë të lumtur
familjen e tyre.

3. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Nëse i Lumtur Je” (Children’s Songbook,
f. 266), duke zëvendësuar pjesën duartrokit me veprime që sugjerojnë fëmijët.

Nëse i lumtur je dhe e di, duartrokit.
Nëse i lumtur je dhe e di, duartrokit.
Nëse i lumtur je dhe e di,
At’her në fytyr’ do ju duket me siguri.
Nëse i lumtur je dhe e di, duartrokit.

4. Që t’u tregoni fëmijëve se mund të kontrollojnë reagimet e tyre ndaj veprimeve
të të tjerëve, vini dy fëmijë të qëndrojnë përballë njëri-tjetrit. I thoni njërit fëmijë
të përpiqet të ketë fytyrë pa shprehje (të mos tregojë shprehje të fytyrës) ndërsa
fëmija tjetër përpiqet që ta bëjë të buzëqeshë, të qeshë ose të tregojë ndonjë
shprehje tjetër të fytyrës. Lërini të gjithë fëmijët të cilët dëshirojnë të marrin
pjesë, që ta provojnë me radhë këtë aktivitet.

Ndihmojini fëmijët të kuptojnë që duhet të përpiqen t’i kontrollojnë veprimet e
tyre vetjake kur dikush tjetër bën diçka që prish paqen në shtëpi. Për shembull,
kur një vëlla ose motër u bërtet atyre, mendimi i tyre i parë mund të jetë që t’ia
kthejnë me bërtitje, por, nëse po përpiqen që të jenë paqebërës, ata mund të
gjejnë një mënyrë më të mirë reagimi.
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të kuptojë që çdo njeri është i rëndësishëm për Jezu
Krishtin.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Lluka 15:1–7 dhe Gjoni 10:1–18.

2. Ngjiteni figurën 2-44, Delja e Humbur, mbi letër të trashë. Pastaj priteni në copa
për gjëzë formuese, duke u siguruar që e tërë delja të jetë në një copë të gjëzës
formuese. (I ruani këto copa të gjëzës formuese për përdorim në orët e ardhshme
mësimore.) Para mësimit, fshiheni copën e gjëzës formuese që ka delen, diku në
klasë ku nuk do të jetë e lehtë për ta gjetur.

3. Duke përdorur modelin në fund të mësimit, bëni një kopje në letër ose në kalk
të qengjit për secilin individ në klasë, përfshirë veten. Shkruajeni emrin e secilit
individ mbi një qengj.

4. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Figura 2-43, Një Bari.

5. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës. Ju
mund të dëshironi t’u kërkoni fëmijëve që të raportojnë mbi përvojat e tyre në
përpjekjen për të qenë paqebërës në shtëpitë e tyre.

Barinjtë Kujdesen për Delet e Tyre

Veprimtari
vëmendjeje

Tregoni figurën 2-43, Një Bari.

• Kush është ky burrë?

Shpjegoni se burri në figurë është bari, i ngjashëm me barinjtë që jetuan kur Jezu
Krishti qe në tokë.

• Çfarë ka veshur ai?

Vini në dukje gunën e bariut. Shpjegoni se kjo gunë, e bërë prej lëkurë deleje apo
leshi, e mbron bariun prej diellit të nxehtë të shkretëtirës dhe netëve të ftohta.
Mbulesa mbi kokën e vet, gjithashtu, e mbron prej diellit. Bariu mban një enë për
ujë dhe një shkop që quhet kërrabë.

• Çfarë bën një bari?

Shpjegoni se një bari kujdeset për delet. Delet e njohin zërin e bariut dhe ato e
ndjekin aty ku ai i çon. Vini në dukje se bariu nuk i çon në kullotë delet duke nde-
njur prapa. Ai ecën përpara tyre që t’u tregojë ku të shkojnë. Bariu i udhëheq delet

Jezu Krishti Është 
Bariu i Mirë

Mësimi 
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e veta drejt kullotave të gjelbra ku gjejnë bar të mirë për të ngrënë. Ai, gjithashtu, i
udhëheq drejt ujit. Natën, ai i udhëheq përsëri në vathë, e cila është një zonë e
rrethuar me mur ose gardh ose një guvë ku delet janë të sigurta prej kafshëve të
egra dhe hajdutëve. Bariu qëndron roje në hyrje të vathës dhe i mbron delet e
veta. Bariu numëron delet e veta që të sigurohet se asnjë nuk ka humbur.

Secili Qengj Është i Rëndësishëm për Bariun e Vet

Histori Shpjegoni se të gjithë barinjtë, qoftë në kohën e Jezusit apo sot, kujdesen dhe i
mbrojnë delet e tyre. Tregoni historinë në vijim me vetë fjalët tuaja:

Keri dhe Xhimi jetonin në fermë. Familja e tyre rriste dele dhe Keri e Xhimi kishin
vetë tufën e tyre të vogël të qengjave. Ata kujdeseshin shumë për qengjat e tyre.
Ata ishin barinj të mirë.

Një natë ndodhi një stuhi e madhe. Era prishi pjesë të gardhit në vathën ku mba-
heshin qengjat e Kerit dhe Xhimit. Një krismë bubullime i frikësoi qengjat dhe ata
të gjithë vrapuan jashtë vathës.

Kur erdhi mëngjesi, Keri dhe Xhimi vrapuan jashtë që të kujdeseshin për qengjat
e tyre. Por qengjat nuk gjendeshin askund. Keri dhe Xhimi u shqetësuan. Ata
filluan të ndiqnin gjurmët e qengjave në tokën e lagur. Shpejt Keri dhe Xhimi i gje-
tën të gjithë përveç njërit prej qengjave të tyre.

• Çfarë mendoni se bënë Keri dhe Xhimi?

Keri dhe Xhimi i mblodhën tufë qengjat sërish në vathë dhe shkuan të kërkonin
qengjin e humbur. Ata vunë re se një palë gjurmë shkonin në një drejtim të ndry-
shëm nga gjurmët e tjera. Ata ndoqën këto palë gjurmë.

Më në fund, Keri dhe Xhimi e gjetën qengjin. Këmba i kishte ngecur në një vrimë
dhe qe i lodhur dhe i pafuqishëm. Ata e mbartën qengjin me butësi për në shtëpi;
dhe Xhimi e mbajti teksa Keri i fshiu të çjerrat në këmbën e tij. Keri dhe Xhimi
ishin shumë të lumtur që gjetën të gjithë qengjat e tyre.

• Përse Keri dhe Xhimi vazhduan të kërkonin qengjin e fundit pasi i kishin gjetur të
tjerët?

Veprimtari me
gjëzën formuese

Vendosini copat e gjëzës formuese, që keni bërë, mbi dysheme ose tavolinë dhe
ndihmojini fëmijët të bashkojnë në një gjëzën formuese.

Kur fëmijët të kuptojnë se mungon një copë, vini në dukje se copa e humbur ka
figurën e një deleje.

• Çfarë bën një bari i mirë kur humb një dele?

Histori nga shkrimi i
shenjtë

Ngrini lart Biblën dhe u thoni fëmijëve se, në Bibël, Jezu Krishti na tregon atë që
bën një bari i mirë kur një dele humbet. Shpjegoni se, kur qe në tokë, Jezusi
shpesh i mësoi njerëzit përmes tregimit të historive. Një prej historive të tij qe për
një bari dhe delen e tij të humbur. Lexoni me zë të lartë vargun te Lluka 15:4.

• Si thotë Bibla, çfarë duhet të bëjë një bari i mirë?

Veprimtari
dramatizimi

Kërkojuni fëmijëve që të sillen sikur janë barinj. U thoni që secili të sillet sikur
vesh gunë dhe mban kërrabë dhe pastaj nxitini që të kërkojnë për copën e
humbur të gjëzës formuese që ka delen. Kur të gjendet copa e gjëzës formuese,
lëvdojini të gjithë barinjtë dhe mblidhini që të plotësojnë gjëzën formuese.

Pyetini fëmijët se si u ndien kur u gjet copa e gjëzës.
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Shkrim i shenjtë Tregoni se si u ndie bariu në shëmbëlltyrë kur gjeti delen e tij, siç tregohet tek
Lluka 15:5–6. Krahasojeni atë që përjetuan fëmijët me atë që Jezusi tha se do të
bënte e do të ndiente një bari i mirë.

Jezu Krishti Është Bariu i Mirë dhe Ne Jemi Qengjat e Tij

Diskutim mbi
shkrimin e shenjtë

Lexoni me zë të lartë Gjonin 10:14.

• Kush është bariu i mirë në këtë shkrim të shenjtë?

Shpjegoni se fjalët në shkrimin e shenjtë janë fjalët e Jezu Krishtit. Ai është Bariu i Mirë.

• Kush janë delet në tufën e Jezusit? (Shpjegoni se këtu tufë do të thotë një grup
delesh.)

Ndihmojini fëmijët të kuptojnë se ata janë disa nga delet në tufën e Jezusit.
Shpjegoni se Shpëtimtari e krahasoi veten me një bari pasi Ai e do dhe kujdeset
për secilin prej nesh ashtu si një bari kujdeset për delet. Ai dëshiron që secili prej
nesh të jetë i sigurt dhe i lumtur. Ashtu si bariu e njeh çdo dele, Jezusi e njeh
secilin prej nesh në veçanti. Ne jemi të gjithë të rëndësishëm për Të.

Veprimtari Tregoni qengjat prej letre me emrat e fëmijëve mbi ta. Ngrini lart një qengj dhe
thoni: “(Emri i fëmijës) është një prej qengjave në tufën e Jezusit”. Pastaj vendo-
seni qengjin mbi tavolinë apo dysheme. Vazhdojeni këtë veprimtari derisa të keni
përmendur gjithsecilin, përfshirë veten. Kur të vini te një fëmijë që nuk është i pra-
nishëm, thoni diçka të tillë: “(Emri i fëmijës) është një prej qengjave në tufën e
Jezusit dhe Jezusi e di se ajo nuk është në Fillore sot. Ai dëshiron që të gjithë
qengjat e Tij të jenë këtu.”

Pas kësaj veprimtarie, mblidhini të gjithë qengjat dhe vërini fëmijët që t’i numë-
rojnë së bashku. Vini në dukje se kjo është mënyra si shumë fëmijë duhet të jenë
në klasë ose si shumë qengja duhet të jenë në tufë. Krahasojeni këtë numër me
numrin e fëmijëve të pranishëm në klasë sot. U thoni fëmijëve se ju shpresoni që
ata do të vijnë që të gjithë çdo javë përveçse nëse janë sëmurë ose jashtë qytetit,
pasi ju dëshironi të ndihmoni në përkujdesjen ndaj tyre dhe t’i mësoni ata.
Theksoni se sa e rëndësishme është për Jezusin që të gjithë qengjat e Tij të vijnë
në Fillore.

Sugjeroni që fëmijët të jenë barinj dhe të gjejnë qengjat e humbur – fëmijët që
nuk janë të pranishëm në Fillore sot – dhe të ndihmojnë në kthimin e tyre në
Fillore.

Përmbledhje

Dëshmi Jepni dëshmi që secili fëmijë është i rëndësishëm për Jezu Krishtin dhe se Jezusi
i do dhe kujdeset për secilin prej tyre.

Jepini secilit fëmijë qengjin me emrin e vet mbi të. Nxitini fëmijët që t’i marrin qen-
gjat e tyre në shtëpi dhe të ndajnë me familjet e tyre atë që kanë mësuar rreth
barinjve dhe Bariut të Mirë.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.
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1. Vërini fëmijët që të shkruajnë një shënim ose të vizatojnë një figurë që t’i jepet
një fëmije që nuk ishte sot në Fillore. Mund të thotë diçka të tillë: “E ndiem
mungesën tënde në Fillore”, ose “Hajde bashkohu me ne në Fillore”.

2. Lërini fëmijët t’i ngjyrosin qengjat e tyre ose të ngjisin topa pambuku mbi
qengja për t’i bërë me push.

3. Ndihmojini fëmijët të bëjnë veprimtarinë me vargje “Jezusi t’Gjith’ F’mijët i Do”:

Jezusi t’gjith’ f’mijët i do (mbajini krahët të shtrirë),
Vocërrakët, ende t’mitur (përdorni dorën për të treguar fëmijët të gjatë deri tek gjuri),
Beben në djep o (formoni një djep me krahët),
Të tjerët aq t’gjat’ e t’rritur (ngrini duart lart mbi kokë).
(Prej Finger Fun for Little Folk nga Thea Cannon. © 1949 nga Standard
Publishing Company, Cincinnati, Ohio. Përdorur me leje.)

4. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Jezusi i Donte F’mijët e Vegjël” (Children’s
Songbook, f. 59) ose “Dashurin’ e Shpëtimtarit Ndiej” (Children’s Songbook, 
f. 74). Fjalët e këtyre këngëve janë përfshirë në fund të manualit.

5. Këndoni ose thoni fjalët e strofës së parë të këngës: “T’Shtrenjta për Zemrën e
Bariut” (Hymns, nr. 221).

T’shtrenjta për zemrën e Bariut t’mir,
T’shtrenjta delet e tufës së Vet jan’;
E shtrenjt’ ësht’ dashuria që Ai u jep,
Më e shtrenjt’ se argjend’ e ar’.
T’shtrenjta për zemrën e Bariut t’mir’,
T’shtrenjta delet e “tjera” t’humbura jan’;
Përtej maleve i ndjek Ai,
Përtej uj’rave me aq thell’si.
Tej në shkret’tir’ enden ato,
T’uritura e t’pambrojtura e t’ftohta ato;
Nga larg për shpëtim nxiton Ai,
Duke i sjell’ në tuf’ përs’ri. 
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Qëllimi Të nxisë secilin fëmijë që të ndiejë mirënjohje dhe t’ia shprehë atë Atit Qiellor.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Lluka 17:11–19 dhe 1 Thesalonikasve 5:18.

2. Përgatituni të këndoni ose të thoni fjalët e këngës “Fëmij’ Kudo Nëpër Bot’”
(Children’s Songbook, f. 16).

3. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Një gotë të vogël, një lugë të madhe, një mbajtëse uji dhe një tigan ose enë

të sheshtë të madhe sa të mbajë gotën dhe mbajtësen e ujit.
c. Ngjyra dylli dhe letër për secilin fëmijë.
d. Tabelë, shkumës dhe fshirëse.
e. Figura 2-45, Dhjetë Lebrozët (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit 221; 62150).

4. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Ne na Janë Dhënë Shumë Bekime

Veprimtari
vëmendjeje

Paraqisni gotën bosh, lugën dhe mbajtësen e ujit. Kërkojuni fëmijëve të mendojnë
për bekimet e shumta që u ka dhënë Ati Qiellor dhe shpjegoni se sa herë të për-
mendin një bekim, ata mund të marrin një lugë plot me ujë nga mbajtësja dhe ta
hedhin në gotë.

Vendoseni gotën dhe mbajtësen e ujit në tigan ose në enë për të kapur pikat që
derdhen; dhe vendoseni tiganin apo enën në një sipërfaqe të sheshtë të tillë si
tavolina ose dyshemeja.

Ju mund të dëshironi të përdorni pyetjet në vijim që të ndihmoni fëmijët të
mendojnë për bekimet e tyre:

• Cilat janë disa prej krijimeve të bukura që na ka dhënë Ati Qiellor?

• Cilët janë disa njerëz të veçantë me të cilët Ai na ka bekuar?

• Çfarë gjërash mund të bëjnë trupat tanë të mrekullueshëm?

Nxitini fëmijët që me radhë të përmendin bekime dhe të hedhin lugë plot me ujë
në gotë derisa gota të tejmbushet. Shpjegoni se Ati Qiellor na do dhe na ka
dhënë shumë bekime. Kur mendojmë për këto bekime, ne jemi mirënjohës dhe
plot me dashuri për Atin Qiellor. Ati Qiellor na ka dhënë kaq shumë bekime sa ne
mund të tejmbushemi me dashuri, njësoj si gota e tejmbushur me ujë.

Unë Mund të 
Tregoj Mirënjohje

Mësimi 
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Ne Duhet të Ndiejmë dhe të Tregojmë Mirënjohje

Histori dhe
diskutim

Tregoni historinë në vijim me vetë fjalët tuaja:

Po vinte ditëlindja e Laurës dhe gjyshja e saj dëshironte t’i bënte një dhuratë të
veçantë. Megjithëse shikimi i gjyshes po dobësohej dhe qepja me dorë po vështi-
rësohej për të, ajo vendosi t’i bënte Laurës një kukull. Ajo harxhoi shumë orë duke
bërë një kukull me flokët gërshet, fytyrë të qëndisur dhe fustan të bukur dantelle.
Ditën e ditëlindjes së Laurës, gjyshja e mbështolli kukullën dhe ia çoi Laurës.

Tregojuni fëmijëve se do t’u tregoni dy përfundime të ndryshme të historisë. Kërkojini
që t’u dëgjojnë me kujdes dhe të vendosin se cili përfundim është më i mirë.

Përfundimi 1

Laura qe e emocionuar për ditëlindjen dhe dhuratat e saj. Ajo i hapi të gjitha ato
me shpejtësi. Kur mbërriti tek dhurata e gjyshes, e hapi pakon, e pa kukullën vetëm
për një çast dhe pastaj e hodhi kukullën mënjanë dhe u zgjat për tek dhurata tjetër.

• A mendoni se e pëlqeu kukullën Laura?

• Si mendoni se u ndie gjyshja e Laurës?

Përfundimi 2

Laura qe e emocionuar për ditëlindjen e dhuratat e saj; dhe e hapi secilën dhu-
ratë me kujdes. Teksa hapi pakon nga gjyshja e vet, e pushtoi një ndjenjë e ngro-
htë. Ajo preku butësisht flokët e bërë gërshet me kujdes, fytyrën e qëndisur dhe
fustanin dantellë të kukullës. Pastaj vrapoi te gjyshja e vet dhe e përqafoi fort.
“Oh, faleminderit gjyshe”, pëshpëriti ajo.

• A mendoni se e pëlqeu kukullën Laura?

• Si mendoni se u ndie gjyshja e Laurës?

• Në cilin përfundim, Laura tregoi dashuri për gjyshen e vet dhe vlerësim për orët
e shumta që gjyshja e saj harxhoi duke bërë kukullën?

Diskutim Shkruani fjalën mirënjohje në tabelë dhe shqiptojeni me fëmijët. Shpjegoni se
mirënjohja është një ndjenjë e të qenit falënderues. Kur jemi mirënjohës për diçka
që dikush ka bërë për ne ose na ka dhënë, ne duhet të tregojmë mirënjohjen tonë.

• Si e tregoi Laura mirënjohjen e vet për kukullën në përfundimin e dytë të historisë?

Shpjegoni se kur ndiejmë e tregojmë mirënjohje, ne jemi të lumtur dhe personi që
falënderojmë është gjithashtu i lumtur. Diskutoni ndjenjat e dashurisë dhe lumturisë
që ndanë Laura dhe gjyshja e saj për shkak se Laura ndieu dhe tregoi mirënjohje.

Histori nga 
shkrimi i shenjtë
dhe diskutim

Tregoni figurën 2-45, Dhjetë Lebrozët, dhe tregoni historinë që gjendet tek Lluka
17:11–19.

Shpjegoni se lebra është sëmundje e lëkurës që shkatërron pjesë të trupit.
Njerëzit kishin frikë nga lebrozët pasi mendonin se do t’u ngjitej sëmundja e 
lebrës, kështu që lebrozët duhet të qëndronin larg familjeve e miqve të tyre.

Theksoni se kur lebrozët bënë atë që u tha Jezu Krishti të bënin, ata u shëruan prej
lebrës së tyre. Ata qenë në gjendje të jetonin përsëri me familjet e miqtë e tyre.

• Si do të ndiheshit nëse Jezu Krishti do të kishte bërë këtë mrekulli të madhe për ju?
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Nxitini fëmijët t’ju dëgjojnë teksa lexoni me zë të lartë vargjet te Lluka 17:15–17
që të zbulojnë se si e treguan mirënjohjen e tyre lebrozët.

• Sa lebrozë u shëruan?

U thoni fëmijëve të ngrenë lart dhjetë gishta.

• Sa lebrozë u kthyen që të falënderonin Jezusin?

U thoni fëmijëve që të ulin nëntë gishta. Theksoni se vetëm një njeri nga dhjetë ia
tregoi mirënjohjen e tij Jezusit për këtë mrekulli të madhe.

• Përse mendoni se vetëm një prej burrave u kthye të falënderonte Jezusin?

Ne Mund ta Falënderojmë Atin Qiellor në Lutjet Tona

Diskutim mbi
shkrimin e shenjtë

Lexojuani me zë të lartë fëmijëve vargun te 1 Thesalonikasve 5:18.

• Çfarë thotë shkrimi i shenjtë që duhet të bëjmë ne?

Kujtojuni fëmijëve se Ati Qiellor i ka dhënë secilit prej nesh shumë bekime. 
Ai është i lumtur kur e falënderojmë për bekimet tona.

• Si mund ta falënderojmë Atin Qiellor për bekimet e shumta që na jep?

Këngë Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Fëmij’ Kudo Nëpër Bot’”.

Në fund të ditës kudo nëpër bot’,
Fëmij’t e Atit Qiellor gjunj’zohen e luten fort’,
“Faleminderit”, n’mënyrën e vet t’veçant’ secili thot’,
“Faleminderit, faleminderit”, n’mënyrën e vet t’veçant’ thot’,
“Gracias.” “Mālō.” “Wir danken dir.”
Zëra t’but’ dëgjohen kudo nëpër bot’.
Disa thon’: “Tak”, të tjer’, “Merci”,
“Kansha shimasu”, t’falënderojm’ ty.
Ati yn’ Qiellor ato i dëgjon;
Çdo gjuh’ Ai e kupton.
Ati yn’ Qiellor ata i njeh;
Ai i do ata, i do ata, cilindo.

Diskutim • Kur lutemi ne?

Diskutoni oraret e ndryshme kur bëjmë lutje dhe gjërat për të cilat mund ta falë-
nderojmë Atin Qiellor në secilën lutje. Për shembull, kur lutemi para ushqimit, ne
mund ta falënderojmë Atin Qiellor që na jep ushqim për të ngrënë. Theksoni
rëndësinë që ka të kujtojmë ta falënderojmë Atin Qiellor në lutjet tona.

Ne Mund të Tregojmë Mirënjohjen Tonë përmes Veprimeve Tona

Veprimtari diskutimi Shpjegoni se ne mund të tregojmë mirënjohjen tonë edhe përmes veprimeve tona.
Kur u bindemi urdhërimeve dhe bëjmë gjërat që na ka kërkuar Ati Qiellor që të
bëjmë, ne tregojmë se e duam Atin Qiellor dhe e vlerësojmë atë që na ka dhënë.

Përshkruani disa situata në të cilat një person mund të tregojë mirënjohje për
veprimet e tij apo të saj. Kërkojuni fëmijëve që të tregojnë se si mund të tregojë
çdo person mirënjohje duke qenë i bindur ndaj Atit Qiellor. Përdorni situatat në
vijim ose krijoni vetë disa:
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1. Meri është fëmija e madhe në familjen e saj. Ajo ka dy vëllezër më të vegjël dhe
dy motra më të vogla. Ajo është mirënjohëse për familjen e saj.

• Si mund t’i tregojë Meri Atit Qiellor që është mirënjohëse për familjen e saj?
(Duke i treguar dashuri e mirësi secilit anëtar të familjes.)

2. Xhoni kryen porosi të vogla për fqinjin e tij që të fitojë para shtesë. Ai është
mirënjohës që Ati Qiellor e ndihmoi të gjente punë.

• Si mund t’ia tregojë Xhoni Atit Qiellor mirënjohjen e tij? (Përmes pagimit të së
dhjetës së parave që fitoi.)

3. Kimit i pëlqen të luajë futboll. Ajo është mirënjohëse që Ati Qiellor i ka dhënë një
trup të fortë e të shëndetshëm.

• Çfarë mund të bëjë Kimi që t’i tregojë mirënjohjen e vet Atit Qiellor për trupin
e saj? (T’i bindet Fjalës së Urtësisë; të hajë ushqime të mira dhe të kujdeset
për trupin e saj.)

4. Misionarët i mësuan ungjillin familjes së Lisë; dhe familja u pagëzua. Lija është
shumë mirënjohës për misionarët.

• Çfarë mund të bëjë Lija që t’i tregojë Atit Qiellor mirënjohjen e tij? (Të
përgatitet që të shërbejë një mision kur të jetë më i rritur.)

5. Ana mezi e pret çdo të diel. Asaj i pëlqen të shkojë në Fillore. Ajo është
mirënjohëse për Kishën.

• Çfarë mund të bëjë Ana që t’i tregojë Atit Qiellor se sa mirënjohëse është?
(Të marrë pjesë në të gjitha mbledhjet e saj; të tregojë nderim në kishë.)

Përmbledhje

Veprimtari artistike Jepuni fëmijëve letër e ngjyra dylli dhe vërini të vizatojnë figura të gjërave për të
cilat janë mirënjohës. Ftojini fëmijët që t’u tregojnë anëtarëve të tjerë të klasës
rreth figurave të tyre.

Dëshmi Tregojuni fëmijëve se sa mirënjohës ndiheni që jeni mësuesi i tyre. Shpjegoni se
si ia tregoni Atit Qiellor mirënjohjen tuaj për këtë bekim. Dëshmoni se Ati Qiellor
na ka dhënë shumë bekime dhe është i lumtur kur ne ndiejmë mirënjohje dhe e
falënderojmë atë për bekimet tona.

Nxitini fëmijët që të kujtohen ta falënderojnë Atin Qiellor për bekimet e tyre për-
mes lutjeve të tyre dhe veprimeve të tyre gjatë javës në vijim.

Teksa fëmijët përgatiten për lutjen e mbylljes, pyetini për gjërat për të cilat mund
ta falënderojnë Atin Qiellor në lutjen si klasë. Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e
mbylljes.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje 
apo përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.
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1. Kërkojuni fëmijëve të tregojnë se cilat janë kafshët, perimet dhe frutat e tyre të
parapëlqyera. Theksoni se Ati Qiellor i planifikoi dhe Jezu Krishti i krijoi të gjitha
gjërat që t’i gëzojmë ne. Ne duhet të kujtohemi që të tregojmë mirënjohjen tonë
për këto gjëra.

2. Tregoni disa figura kafshësh. Diskutoni mbi kujdesin që u nevojitet kafshëve, 
të tilla si ujë, ushqim, grazhd dhe dashuri. Shpjegoni që përkujdesja ndaj
kafshëve dhe krijesave të tjera, i tregon Atit Qiellor se jemi mirënjohës për ta.

3. Nëse ju gjendet, tregoni pjesën “Reverence for God and Creation” [“Nderim për
Perëndinë dhe Krijimin”] tek Family Home Evening Video Supplement 2 (53277).
Theksoni se Ati Qiellor planifikoi dhe Jezu Krishti krijoi çdo gjë që na duhet që
të jetojmë dhe të jemi të lumtur. Ne duhet t’u tregojmë Atyre se sa mirënjohës
jemi për bekimet tona të shumta.

4. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Fal’ Atit ton’” (Children’s Songbook, f. 20), “A
Mund një F’mij’ i Vogël si Un’?” (Children’s Songbook, f. 9) ose “Të Falënderoj,
At’ i Dashur” (Himne dhe Këngë të Fëmijëve, f. 61). Fjalët e “Të Falënderoj, At’ i
Dashur” janë përfshirë në fund të manualit.

Tregojuni fëmijëve se ne mund ta falënderojmë Atin Qiellor edhe përmes këndimit.
Shpjegoni se këngët e lëvdimit janë si lutje ndaj Atit Qiellor (shihni DeB 25:12).

Fal’ Atit Ton’

Fal’ Atit ton’ ne bindje do tregojm’,
Se ai çdo gjë na dhuron.

Sytë e veshë dhe duar e këmbë,
Rroba për t’veshur e ushqim për t’ngrën’;

Babin, mamin, t’vog’lin beb’,
Ati Qiellor t’gjitha na i jep.

Fal’ Atit ton’ ne bindje do tregojm’,
Se Ai çdo gjë na dhuron.

A Mund një F’mij’ i Vogël si Un’?

A mund një f’mij’ i vogël si un’
Si duhet Atin ta falënderoj’?
Po, ah po! T’jesh i dashur e i vërtet’,
I duruar, i mir’ në çdo gjë që t’bësh n’jet’!
Pjesën tënde t’bësh e Zotin ta duash;
M’so me gjith’ zemër të thuash:
At’, t’falënderojm’ ty!
At’, t’falënderojm’ ty!
At’ në Qiell, t’falënderojm’ ty!
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Qëllimi Të nxisë secilin fëmijë që të falënderojë të tjerët për veprat e tyre të mirësisë dhe
dashurisë.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Lluka 17:11–19 dhe Doktrina e Besëlidhje 78:19.

2. Përgatisni një pusullë falënderimi siç tregohet:

3. Materiale të nevojshme:
a. Bibël dhe Doktrina e Besëlidhje.
b. Lapsa ose ngjyra dylli dhe një copë letër për secilin fëmijë.
c. Tabelë, shkumës dhe fshirëse.
d. Figura 2-45, Dhjetë Lebrozët (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit 221; 62150).

4. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Shënim: Gjatë këtij mësimi bëni një përpjekje të veçantë për t’u thënë fëmijëve:
“Faleminderit”, kur është e përshtatshme.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Ne Mund të Përdorim Dy Fjalë të Veçanta

Veprimtari
vëmendjeje

Tregojuni fëmijëve se ka dy fjalë të veçanta që ju dëshironi t’i ndani me të gjithë
ata. Këto fjalë të veçanta mund të përdoren nga kushdo, por ato nuk përdoren aq
shpesh sa duhet. Pëshpëritini njërit prej fëmijëve: “Ju faleminderit”, dhe kërkojini
atij ose asaj t’i pëshpëritë një fëmije tjetër: “Ju faleminderit”. Vazhdoni derisa secili
fëmijë t’i ketë dëgjuar fjalët. I thoni fëmijës së fundit që të ngrihet dhe t’i thotë fja-
lët me zë të lartë.

• Kur themi: “Ju faleminderit”?

Shpjegoni se ne të gjithëve na pëlqen që të tjerët të bëjnë gjëra të mira për ne,
por ndonjëherë ne harrojmë që t’i falënderojmë ata.

Ju faleminderit. Jam mirënjohëse që jeni

mësuesi im.

Me dashuri,

Rebeka

Kujtohuni që të Thoni 
“Ju Faleminderit”

Mësimi 
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Histori nga 
shkrimi i shenjtë

Tregoni figurën 2-45, Dhjetë Lebrozët, dhe kërkojuni fëmijëve që t’u tregojnë atë
që u kujtohet rreth figurës nga mësimi i mëparshëm. Ju mund të dëshironi t’i vini
fëmijët që të interpretojnë historinë e dhjetë lebrozëve (shihni Lluka 17:11–19).

Duke iu drejtuar figurës, tregojuni lebrozin që falënderon Krishtin.

• Përse u kthye ky njeri te Jezusi?

• Çfarë bënë burrat e tjerë?

Kujtojuni fëmijëve se Jezu Krishti i shëroi që të dhjetë lebrozët, por vetëm njëri u
kujtua që ta falënderonte. Jezusi duhet të ketë qenë i lumtur që një person u kuj-
tua, por i trishtuar që të tjerët nuk u kujtuan.

Diskutim • Për çfarë duhet ta falënderojmë ne Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin?

• Kë tjetër duhet të falënderojmë ne? (Familjet tona, mësuesit e miqtë tanë dhe
këdo që bën diçka të mirë për ne.)

Ne Mund t’i Falënderojmë të Tjerët

Histori dhe
diskutim

Tregoni historinë në vijim me vetë fjalët tuaja, duke e ilustruar me vizatime të
thjeshta në tabelë (të tilla si shkop peshkimi, peshk dhe ëmbëlsirë):

Karlosit i pëlqente të shkonte në kamp e të peshkonte; dhe i pëlqente që ta ka-
lonte pothuaj çdo të diel duke peshkuar në lumin aty pranë. Por më pas i ati vdiq
dhe shumë gjëra ndryshuan për Karlosin. Ai nuk kishte më dikë që ta çonte për
të peshkuar.

Karlosi u ndie i trishtuar dhe i vetmuar. Mësuesi i tij i Fillores, Vëllai Tejlor, vuri re
se sa i trishtuar ishte dhe dëshironte që ta bënte të lumtur. Vëllai Tejlor e ftoi
Karlosin që të shkonin për peshkim.

Karlosi qe shumë i lumtur që shkoi përsëri për peshkim. Ai ishte gati dhe priti
derisa Vëllai Tejlor erdhi që ta merrte. Karlosi dhe Vëllai Tejlor kaluan një ditë të
mrekullueshme në lumë. Ata kapën disa peshq dhe atë natë e hëngrën peshkun
për darkë me nënën dhe motrat e vëllezërit e Karlosit.

Karlosi dëshironte ta falënderonte Vëllanë Tejlor që e mori për peshkim.

• Çfarë mund të bëjë Karlosi që ta falënderojë Vëllanë Tejlor?

Pasi fëmijët të jenë përgjigjur, falënderojini për sugjerimet e tyre dhe tregojuni atë
që vendosi të bënte Karlosi:

Karlosi vendosi që, për të falënderuar Vëllanë Tejlor, do të bënte diçka të mirë për
të. Karlosi e ndihmoi të ëmën që të bënte një ëmbëlsirë, dhe ditën tjetër e çoi
ëmbëlsirën në shtëpinë e Vëllait Tejlor. Karlosi ia dha ëmbëlsirën Vëllait Tejlor dhe
i tha: “Ju faleminderit që më morët për peshkim”.

• Si mendoni se u ndie Vëllai Tejlor kur Karlosi i solli ëmbëlsirën?

• Si mendoni se u ndie Karlosi?

Shkrim i shenjtë Lexoni me zë të lartë tek Doktrina e Besëlidhje 78:19. Shpjegoni se ky shkrim i
shenjtë thotë që, nëse jemi falënderues, ne do të jemi të lumtur.

• Si ndiheni kur i thoni dikujt: “Ju faleminderit”?

• Si ndiheni kur dikush ju thotë: “Ju faleminderit”?
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Pjesëmarrja e
fëmijëve

Ftojini fëmijët që të tregojnë rreth rasteve kur dikush i falënderoi për diçka që
bënë dhe të shpjegojnë se si u ndien që dikush i falënderoi. Ju mund të dëshironi
që të tregoni vetë një përvojë vetjake tuajën.

Ne Mund të Themi “Ju Faleminderit” në Shumë Mënyra

Histori Tregoni historinë në vijim me vetë fjalët tuaja:

Motra Uells qe mësuesja e Fillores. Asaj i pëlqente të jepte mësim dhe i donte
fëmijët në klasën e vet. Ajo përpiqej që, çdo të diel, të kishte gati një mësim të
mirë. Ajo e donte Atin Qiellor e Jezu Krishtin; dhe u tregonte fëmijëve për
dëshminë e vet dhe se sa shumë Jezusi e donte secilin prej tyre. Ajo tregonte
dashuri e vëmendje për fëmijët në klasën e vet. Ajo gjithmonë i mbante mend
ditëlindjet e tyre dhe raste të tjera të veçanta.

Një të diel, pas kishe, dikush trokiti në derën e Motrës Uells. Ishte Rebeka, një
prej vajzave nga klasa e vet. Rebeka i dha Motrës Uells diçka në një zarf të bukur
ngjyrë rozë.

• A mund ta gjeni se çfarë kishte në zarf?

Nxirrni pusullën e falënderimit që keni përgatitur dhe lexojani klasës.

• Si mendoni se u ndie Motra Uells kur e lexoi këtë pusullë?

Diskutim • Si i tha Rebeka: “Ju faleminderit”, mësueses së vet?

• Cilat janë disa mënyra të tjera se si mund të shprehim falënderime?

• Kush bën gjëra të mira për ju?

Renditini përgjigjet e fëmijëve ndaj pyetjes së fundit në tabelë. Pasi të gjithë fëmi-
jët të kenë pasur mundësi të përgjigjen, referojuni listës në tabelë dhe pyetini fëmi-
jët se për çfarë mund ta falënderojnë secilin person. Për shembull, pyetini fëmijët:

• Për çfarë mund t’i falënderoni anëtarët e këshillit të peshkopit?

• Për çfarë mund ta falënderoni drejtuesen e korit apo pianisten e Fillores?

Veprimtari artistike Jepuni fëmijëve lapsa ose ngjyra dylli dhe letra që të bëjnë pusulla falënderimi.
Shkruani me shkronja shtypi ose ndihmojini që të shkruajnë me shkronja shtypi
Ju faleminderit në pusullat e tyre dhe lërini që t’i zbukurojnë pusullat me lapsa
ose ngjyra dylli.

Shpjegoni që ata mund t’ia japin këtë pusullë dikujt që duan ta falënderojnë.
Lërini fëmijët që të tregojnë se kujt do ia japin pusullat e tyre. Kujtojuni fëmijëve
se falënderimi i të tjerëve nuk i bën të lumtur vetëm ata që falënderojmë, ai na
bën edhe ne të lumtur.

Përmbledhje

Paraqitja e
mësuesit

Pak para fundit të orës së mësimit, falënderojeni secilin fëmijë për diçka të mirë
që ai apo ajo ka bërë gjatë Fillores. Jini i sinqertë dhe specifik. Ju mund ta falë-
nderoni një fëmijë që –

• Qëndroi me nderim gjatë orës së mësimit.

• Ia vuri veshin mësimit.

• Bëri lutjen e hapjes.

• I trajtoi të tjerët me dashuri.

• Këndoi gjatë veprimtarive të hapjes së orës mësimore.
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• Ngriti dorën para se të fliste.

• Iu përgjigj një pyetjeje.

• Kishte një pamje të lumtur gjatë orës së mësimit.

Dëshmi Shprehni mirënjohjen tuaj për secilin fëmijë që keni në klasën tuaj. Kujtojuni fëmi-
jëve se sa të lumtur mund ta bëjë që të ndihet dikë thjesht një: “Ju faleminderit”.

Nxitini fëmijët që të kenë parasysh se sa herë mund t’i përdorin fjalët e veçanta:
“Ju faleminderit”, gjatë javës me familjet e miqtë e tyre.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Kërkojuni fëmijëve që të ngrihen dhe t’i largojnë karriget e tyre nga njëra-tjetra
që të kenë hapësirë për të ecur rreth karrigeve të veta.

Ndihmojini fëmijët që të këndojnë ose të thonë fjalët e strofës së parë dhe të
korit të këngës “Dy Vesh’ Kam” (Children’s Songbook, f. 269), duke bërë vepri-
met e treguara më poshtë.

Dy vesh’ kam që t’vërtetën t’dëgjoj (tregoni me gisht veshët),
Dy sy që t’mirën t’shikoj (tregoni me gisht sytë).
Dy këmb’ kam që t’më çojn’
Në vende ku duhet t’më çojn’ (ecni përreth karriges).

Kori:
Do përpiqem t’i përdor me urt’si
Në punën e lojën time (bëni sikur po përplasni topin në dysheme si basketbollistët).
Atin tim Qiellor e fal’nderoj
Që kështu më krijoi (uluni, mblidhni krahët dhe përkulni kokën).

2. Kaloni nëpër një kopsë ose unazë një copë spango ose fije që të jetë e gjatë sa
duhet që të gjithë fëmijët ta mbajnë; dhe lidhini skajet e spangos me njëra-
tjetrën. U thoni fëmijëve që të ulen në rreth dhe të kapin spangon me duart e
tyre duke i mbledhur. U thoni ta kalojnë kopsën ose unazën nga njëri fëmijë te
tjetri derisa ju të thoni: “Ndal”. Fëmija që ka kopsën ose unazën në atë çast
thotë: “I jam mirënjohës (emrin e personit) për (diçka)”. Vazhdoni lojën derisa
secili fëmijë të ketë pasur të paktën një mundësi të përgjigjet.

3. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Jam Mir’njohës që Jam Ky që Jam”
(Children’s Songbook, f. 11).

Natën, kur vetëm në shtrat qëndroj,
Sytë e mi mbyll e shikoj
Gjërat e shumta për t’cilat jam mir’njohës
Që Per’ndia mua m’ka dhën’ gjith’ kohës.
Edhe shikoj miqtë e m’suesit e mi,
Dhe të tjerët që m’duan.
Këto bekime t’shumta m’bëjn’ t’ndihem
Kaq mir’njohës që jam ky që jam.
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4. Përgatisni brumë me kripë që fëmijët t’i japin formën e diçkaje për të cilën janë
mirënjohës (receta e gatimit të brumit me kripë mund të gjendet në faqen 43).
Kërkojuni që t’i marrin krijimet e tyre në shtëpi dhe t’i vendosin pranë vendit ku
bëjnë lutjet e tyre. Atëherë do të kujtohen që ta falënderojnë Atin Qiellor në lutje
për bekimet e tyre.

5. Tregoni historinë e jareditëve në maunet e tyre, siç gjendet tek Ethëri 2:16–18
dhe 6:4–11. Ju mund të dëshironi t’i ilustroni maunet duke puthitur përgjatë
buzëve dy tasa që puthiten.

Kërkojuni fëmijëve që të përfytyrojnë sikur Zoti u ka thënë atyre e familjeve të
tyre që të ndërtojnë maune si të jareditëve. Kërkojuni që të sillen sikur kanë
qenë jashtë në oqean brenda këtyre mauneve të vogla për afro një vit. Ata janë
shtyrë në oqean dhe nganjëherë janë zhytur plotësisht. Në maune ka edhe
shumë kafshë.

• Si do të ndiheshit rreth ndërmarrjes së një udhëtimi si ky?

Lexoni me zë të lartë Ethërin 6:9 që të kuptoni si u ndien jareditët rreth udhëti-
mit të tyre. Ndihmojini fëmijët që të kuptojnë se edhe kur kalojmë përmes
periudhash të vështira, ne kemi shumë gjëra për të qenë mirënjohës. Nëse
jemi sëmurë, ne, për shembull, mund të jemi mirënjohës për njerëzit që kujde-
sen për ne. Nëse gjithmonë kërkojmë të gjejmë gjëra për të cilët të jemi mirë-
njohës, ne do të shikojmë bekimet tona të shumta.

6. Gjatë javës në vijim, dërgojuni pusulla falënderimi fëmijëve në klasën tuaj, duke
i thënë secilit se sa shumë e çmoni që e keni atë në klasën tuaj. Përmendni
diçka të veçantë, që ka bërë secili fëmijë në ndihmë të orës së mësimit.
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të kuptojë që të vepruarit drejt na bën të lumtur kurse
të vepruarit gabim na bën të trishtuar.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Lluka 15:11–24.

2. Përgatituni të këndoni ose të thoni fjalët e këngës “Buz’qeshje” (Children’s
Songbook, f. 267) dhe “Rrugën e Drejt’ Zgjidh” (Children’s Songbook, f. 160).
Fjalët e këtyre këngëve janë përfshirë në fund të manualit.

3. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Një gur ose kokërr të vogël për secilin fëmijë.
c. Fytyrën buzëqeshëse/të vrenjtur nga mësimi 22.
d. Një laps ose një ngjyrë dylli për secilin fëmijë.
e. Një rreth të madh letre për secilin fëmijë.
f. Figura 2-46, Biri Plangprishës (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit 220;

62155).

4. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Shënim: Kujtoni që fëmijët më të vegjël se tetë vjeç nuk janë ende të përgjegj-
shëm dhe nuk u duhet të pendohen për mëkatin. Nxitini fëmijët të bëjnë atë që
është e drejtë, por mos i bëni të ndihen fajtorë për gjëra që kanë bërë.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Të Vepruarit Gabim Na Vë në Siklet

Veprimtari
vëmendjeje

I thoni një fëmije të heqë një këpucë dhe të vendosë një gur ose kokërr të vogël
brenda saj. I thoni fëmijës ta veshë sërish këpucën dhe të hedhë disa hapa nëpër
dhomë. Kërkojini fëmijës që t’u tregojë fëmijëve të tjerë atë që ndien në këmbën
e tij ose të saj.

Vini në dukje që kur gjërat nuk janë si duhet, ne ndihemi në siklet e të trishtuar
dhe mendojmë shumë për atë që është e gabuar.

Kërkojini fëmijës ta heqë objektin dhe të ecë përsëri nëpër dhomë. Lëreni fëmijën
t’i tregojë klasës se sa më mirë ndihet në këmbën e vet.

Jepini një gur ose kokërr secilit fëmijë dhe lërini ata që dëshirojnë të marrin pjesë,
të vendosin gurë ose kokrra në këpucët e tyre. U thoni të ngrihen dhe të bëjnë
disa hapa që të ndiejnë se sa i parehatshëm është objekti. Mblidhini gurët ose
kokrrat dhe u thoni fëmijëve të ngrihen përsëri që të shohin se sa rehat i kanë
këmbët kur objekti nuk është më.

Zgjedhja e së Drejtës më Jep
një Ndjenjë të Lumtur

Mësimi 
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Krahasojeni gurin ose kokrrën me një veprim të gabuar. Kur kemi bërë diçka
gabim, ne jemi në siklet dhe të palumtur. Por kur na vjen keq që kemi vepruar
gabim dhe përpiqemi të korrigjojmë zgjedhjen tonë të gabuar, është njësoj si
heqja e gurit ose kokrrës nga këpuca jonë: ndjenja e sikletit largohet dhe ne
mund të jemi përsëri të lumtur.

Shpjegoni që mësimi i sotëm do të jetë rreth zëvendësimit të ndjenjave të sikletit
me ndjenja të lumtura.

Ne Mund t’i Zëvendësojmë Ndjenjat e Trishtuara me Ndjenja të Lumtura

• Si ndiheni kur bëni diçka të gabuar?

Histori dhe
diskutim

Tregoni me vetë fjalët tuaja historinë në vijim rreth një vajze që bëri diçka gabim
dhe u ndie e trishtuar. Kërkojuni fëmijëve të dëgjojnë që të gjejnë atë që bëri ajo
për të zëvendësuar ndjenjën e saj të trishtimit me ndjenjë të lumtur.

Shoqja e Anxhelës, Maria, kishte një grup të mrekullueshëm lodrash ushqimore
me fruta e perime të vockëla. Anxhelës i pëlqente të luante me këta artikuj ushqi-
morë dhe dëshironte që të ishin të sajët. Një ditë kur Maria nuk e kishte mendjen,
Anxhela futi në xhepin e vet një grusht nga frutat e perimet e vockëla. Anxhela i
mori këta artikuj ushqimorë në shtëpi, pa i treguar askujt rreth kësaj.

• A mendoni që Anxhela u argëtua duke luajtur me ushqimet-lodra që kishte marrë?

Anxhela nuk mund të luante hapur me ushqimet-lodra pasi ajo nuk dëshironte që
e ëma të dinte se ajo i kishte marrë ato. Ajo i fshehu frutat e perimet nën shtratin
e saj dhe i duhej të zvarritej nën krevat kur dëshironte të luante me to. Anxhela u
ndie e trishtuar përbrenda megjithëse tashmë kishte lodrat që i pati dëshiruar.

• Çfarë mund të bëjë Anxhela që të ndryshojë ndjenjën e saj të trishtuar?

Përgëzojini fëmijët për sugjerimet e tyre të duhura dhe shpjegoni atë që bëri Anxhela:

Mamaja e Anxhelës e vuri re që po luante poshtë shtratit dhe e pyeti se çfarë po
bënte. Anxhela i tregoi të ëmës ushqimet-lodra dhe i shpjegoi se sa e trishtuar ndi-
hej. Mamaja e Anxhelës e ndihmoi të kuptonte atë që duhej të bënte që të ndihej
përsëri e lumtur. Anxhela ia ktheu ushqimet-lodra Maries dhe i tregoi se sa e trish-
tuar ndihej që i kishte marrë. Pasi i ktheu ushqimet-lodra, Anxhela u ndie e lumtur
dhe e lehtësuar. Ajo qe e lumtur që mundi të korrigjonte zgjedhjen e saj të gabuar.

• Çfarë bëri Anxhela që qe e gabuar?

Diskutim Paraqisni vizatimin e fytyrës së buzëqeshur/të vrenjtur. Tregoni fytyrën e trishtuar
dhe pastaj fytyrën e lumtur.

• Cila fytyrë tregon se si u ndie Anxhela pasi mori ushqimet-lodra? (Ftoni një
fëmijë që ta kthejë vizatimin nga fytyra e trishtuar.)

• Çfarë bëri Anxhela që të korrigjonte zgjedhjen e saj të gabuar?

• Cila fytyrë tregon se si u ndie Anxhela pasi i ktheu ushqimet? (Ftoni një fëmijë
që ta kthejë vizatimin nga fytyra e lumtur.)

U thoni fëmijëve se të gjithë ne ndonjëherë bëjmë gjëra që janë të gabuara. Bërja
e gjërave të gabuara na bën të trishtuar. Por kur themi se na vjen keq dhe përpi-
qemi të korrigjojmë zgjedhjet tona të gabuara, ne mund të ndihemi përsëri të
lumtur.
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Jezu Krishti Dëshiron që Ne të Ndihemi të Lumtur

Paraqitja e
mësuesit

Shpjegoni se të thuash që na vjen keq dhe përpjekja për të korrigjuar zgjedhjet
tona të gabuara janë dy prej hapave të pendimit.

U thoni fëmijëve që të përsërisin disa herë fjalën pendim.

Shpjegoni se Jezu Krishti dëshiron që ne të zgjedhim të drejtën, por Ai e di se ne
ndonjëherë do bëjmë gjëra të gabuara. Ai ka bërë të mundur që ne të pendohemi
kur bëjmë gjëra të gabuara. Ai ka premtuar që, nëse pendohemi, ne do të falemi
për gabimet tona dhe do të ndihemi përsëri të lumtur. Pendimi është një pjesë e
rëndësishme e të qenit anëtar i Kishës së Jezusit.

Kujtojuni fëmijëve se kur bëjmë diçka gabim është si të kemi një gur në këpucën
tonë. Ne nuk ndihemi rehat. Pendimi është si heqja e gurit nga këpuca. Ndihesh
mirë kur problemi kalon.

Histori nga 
shkrimi i shenjtë

Tregoni Biblën dhe shpjegoni se, në këtë libër shkrimesh të shenjta, Shpëtimtari
tregon një histori rreth një djali që zgjodhi të bënte diçka të gabuar dhe pastaj u
pendua dhe bëri atë që ishte e drejtë. Kërkojuni fëmijëve të dëgjojnë atë që bëri
djali dhe si e ndihmoi i ati.

Tregoni historinë që gjendet tek Lluka 15:11–24 me vetë fjalët tuaja. Tregoni në
kohën e duhur figurën 2-46, Biri Plangprishës.

Shpjegoni se ndonjëherë kjo histori titullohet “Biri Plangprishës”. Tregojuni fëmi-
jëve se fjala plangprishës do të thotë shpërdorues. Shpjegoni se biri më i ri donte
paratë e tij pasi nuk dëshironte që të punonte më aq fort. Ai donte të bënte çfa-
rëdo që dëshironte. Kur i mori paratë, ai i shpërdoroi ato. Ai i harxhoi për gjëra që
nuk ishin të mira.

Shpjegoni se, kur djalit i mbaruan paratë, ai e kuptoi se kishte qenë i pamend
dhe se kishte bërë gjëra të gabuara. Ai vendosi të kthehej tek i ati dhe t’i thoshte
se i vinte keq. Ai ndiente se nuk ishte më aq i mirë sa duhej që të quhej biri i atit
të vet, por vendosi të kthehej në shtëpi dhe të kërkonte që të bëhej një prej shër-
bëtorëve të të atit.

• Si mendoni se u ndie djali kur kuptoi se kishte bërë gjëra të gabuara?

Lexoni me zë të lartë tek Lluka 15:20–24.

• Çfarë bëri ati kur i biri u kthye në shtëpi?

• Si mendoni se u ndie djali kur i ati e përshëndeti?

Shpjegoni se ashtu si i ati i këtij të riu qe i lumtur që i riu ndryshoi nga bërja e
gjërave të gabuara në bërjen e gjërave të drejta, prindërit tanë dhe Ati ynë Qiellor
janë të lumtur kur përpiqemi të korrigjojmë zgjedhjet tona të gabuara. Ne gjith-
ashtu, jemi të lumtur kur zgjedhim të bëjmë atë që është e drejtë.

Ne Mund të Kemi Ndjenja të Lumtura Kur i Korrigjojmë Zgjedhjet Tona
të Gabuara

Veprimtari Jepini secilit fëmijë një rreth letre e një ngjyrë dylli ose laps. Lërini fëmijët të viza-
tojnë për vete fytyrat e buzëqeshura/të vrenjtura. Tregojuni fytyrën e buzëqeshur/të
vrenjtur të përfunduar që ata të mund ta kopjojnë dhe ndihmojini sipas nevojës.

Përshkruani disa rrethana në të cilat dikush ka bërë një zgjedhje të gabuar. U
thoni fëmijëve që të ngrenë lart fytyrat e tyre prej letre që të tregojnë se si u ndie
secili person pasi bëri zgjedhjen e gabuar. Pastaj pyesni se si mund ta korrigjojë
zgjedhjen e gabuar personi; dhe nxitini fëmijët që të përdorin fytyrat prej letre për
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të treguar se si do të ndihej secili person pasi të kishte vepruar ashtu. Përdorni
shembujt në vijim ose krijoni disa nga vetja:

1. Nga shkolla rrugës për në shtëpi, Tomasi hipi mbi një gardh dhe grisi
pantallonat e tij më të mira. Ai e dinte se e ëma do të mërzitej pasi ajo i kishte
thënë shumë herë që të mos ngjitej në gardh me pantallonat e tij të shkollës.

• Çfarë duhet të bëjë Tomasi?

2. E ëma i dha Kerinit dy copë ëmbëlsire, një për të dhe një për motrën e saj. Kur
e motra ishte larguar, Kerini i hëngri të dyja copat e ëmbëlsirës.

• Çfarë duhet të bëjë Kerini?

3. Beni shkoi që të luante tek shtëpia e shokut të tij, por shoku i tij nuk qe në
shtëpi. Teksa Beni po largohej, pa një nga lodrat e shokut të tij në kopsht. Beni
e mori lodrën në shtëpi dhe luajti me të.

• Çfarë duhet të bëjë Beni?

4. Rrugës për në shkollë, Rejçëlli gjeti një kuletë. Më vonë, kur një vajzë e pyeti
nëse e kishte parë kuletën, Rejçëlli tha: “Jo”.

• Çfarë duhet të bëjë Rejçëlli?

5. Filipi po luante në kopshtin e pasmë me vëllanë e tij. I vëllai bëri diçka që Filipit
nuk i pëlqeu dhe Filipi e goditi dhe e bëri të qante.

• Çfarë duhet të bëjë Filipi tani?

Këngë Nxitini fëmijët të ngrenë lart fytyrat e tyre të buzëqeshura/të vrenjtura dhe të kën-
dojnë ose të thonë fjalët e këngës “Buz’qeshje”, duke i kthyer fytyrat prej letre në
çastin e duhur.

Përmbledhje

Dëshmi Jepuni dëshmi fëmijëve se ne mund të kemi ndjenja të lumtura kur zgjedhim të
drejtën. Ne gjithashtu, mund të kemi ndjenja të lumtura kur korrigjojmë zgjedhjet
tona të gabuara. Shpjegoni se teksa mësojmë të ndjekim më nga afër mësimet e
Jezu Krishtit, ne do të bëjmë më pak zgjedhje të gabuara.

Sugjeroni që fëmijët t’i marrin në shtëpi fytyrat e tyre prej letre dhe t’u tregojnë
familjeve të tyre atë që kanë mësuar rreth ndjenjave të lumtura dhe të trishtuara.

Këngë Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Rrugën e Drejt’ Zgjidh” me fëmijët.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes. Kujtojeni fëmijën që t’i kërkojë Atit Qiellor
t’i ndihmojë fëmijët të kuptojnë dhe të korrigjojnë zgjedhjet e tyre të gabuara.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Duke përdorur situatat e përshkruara në pjesën “Ne Mund të Kemi Ndjenja të
Lumtura Kur Korrigjojmë Zgjedhjet Tona të Gabuara”, ndihmojini fëmijët të
mendojnë se si mund të parandalohen ose të shmangen zgjedhjet e gabuara.
Lërini të interpretojnë zgjidhjet e tyre ndaj situatave.
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2. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Nëse i Lumtur Je” (Children’s Songbook,
f. 266), duke i ndihmuar fëmijët të krijojnë vargje dhe veprime të reja për
zgjedhjet e lumtura.

Për shembull:

Nëse i lumtur je dhe e di, miqt’ e tu ndihmo (duartrokit)!
Nëse i lumtur je dhe e di, miqt’ e tu ndihmo (duartrokit)!
Nëse i lumtur je dhe e di, at’her’ t’drejtën zgjidh e shembullin trego’.
Nëse i lumtur je dhe e di, miqt’ e tu ndihmo (duartrokit)!

Mundësi të tjera:

t’vërtetën trego (prekni dy herë gojën)
lodrat me t’tjerët nda (shtrini një dorë, pastaj tjetrën)
lutjet e tua bëj (mblidhni krahët dhe përkulni kokën)

Ju mund të dëshironi ta mbyllni duke kënduar një strofë të fundit me të gjitha
mendimet tuaja të bashkuara:

Nëse i lumtur je dhe e di, miqt’ e tu ndihmo (duartrokit), t’vërtetën trego (prekni
dy herë gojën), lodrat me t’tjerët nda (shtrini një dorë, pastaj tjetrën) dhe lutjet e
tua bëj (mblidhni krahët dhe përkulni kokën)!

3. Vërini fëmijët të ulen në rreth. Bëni një pyetje për përsëritje dhe pastaj hidhini
një qese lecke ose objekt tjetër të butë fëmijës të cilin dëshironi që t’i përgjigjet
pyetjes. Pasi fëmija të jetë përgjigjur, i thoni atij ose asaj që t’ua hedhë prapë
juve qesen e leckës. Vazhdoni derisa secili fëmijë t’i jetë përgjigjur të paktën një
pyetjeje.

Pyetje të mundshme:

• Çfarë ndiet në këmbë me gurin ose kokrrën në këpucën tuaj?

• Si ndihemi kur bëjmë diçka të gabuar?

• Përse nuk u gëzua Anxhela nga loja me ushqimet-lodra të vjedhura?

• Çfarë bëri Anxhela për të ndryshuar ndjenjën e saj të trishtuar?

• Si ndihemi kur përpiqemi të korrigjojmë një zgjedhje të gabuar?
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Qëllimi Të nxisë fëmijët që të ndihmojnë të tjerët të ndihen të lumtur duke ndarë me ta.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Marku 6:30–44 dhe Gjoni 6:1–13.

2. Përgatisni një qerasje të vogël për secilin fëmijë dhe veten. Nëse është e diela e
agjërimit, zgjidhni diçka tjetër në vend të ushqimit si qerasje dhe përshtateni
mësimin si të jetë e nevojshme.

3. Përgatituni që të këndoni ose të thoni fjalët e strofës së tretë të këngës “P’rroi i
Vogël Tha: ‘Jep’” (Children’s Songbook, f. 236). Fjalët e kësaj kënge janë përfshirë
në fund të manualit.

4. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Sende të ndryshme që mund të bashkëpërdoren, të tilla si top, libër dhe

portokall. Vendosini këta artikuj në një çantë letre ose cope.
c. Figura 2-47, Ushqyerja e Pesë Mijë Njerëzve (62143); figura 2-48, Kërcimi në

Litar (62523); figura 2-49, Djemtë Duke Ndarë Ëmbëlsirë; figura 2-50, Fëmijët
Duke Ndarë Blloqet.

5. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Ne Mund të Ndajmë

Veprimtari
vëmendjeje

Me radhë, tregoni secilin prej sendeve që keni sjellë në çantën prej letre ose
cope; dhe diskutoni rreth secilit duke përdorur pyetjet në vijim:

• Sa njerëz mund ta gëzojnë këtë (emrin e sendit) nëse e përdor vetëm për vete?

• Sa njerëz mund ta gëzojnë nëse e ndaj atë me të tjerët?

• Cilat janë mënyrat që mund ta ndaj atë me të tjerët?

Diskutim Pasi t’i keni diskutuar të gjitha sendet me fëmijët, pyesni:

• Çfarë keni që mund ta ndani me dikë tjetër? Si mund ta ndani atë?

Nxitini fëmijët që të përmendin sende specifike dhe të tregojnë se me kë mund t’i
ndajnë ato dhe si mund t’i ndajnë ato.

Nëse fëmijët nuk i kanë përmendur tashmë këto gjëra, sugjeroni se ne mund të
ndajmë edhe kohën tonë, talentet tona dhe ungjillin.

Unë Mund t’i Ndihmoj 
të Tjerët të Jenë të Lumtur
përmes Bashkëndarjes

Mësimi 
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• Si mund ta ndajmë ne kohën tonë me të tjerët?

• Si mund t’i ndajmë talentet tona me të tjerët?

• Si mund ta ndajmë ungjillin me të tjerët?

Jezu Krishti Na Mësoi të Ndajmë me të Tjerët

Histori nga shkrimi i
shenjtë dhe
diskutim

Tregoni Biblën dhe shpjegoni se përmban histori rreth një të riu që ndihmoi Jezu
Krishtin dhe shumë njerëz të tjerë përmes ndarjes. Tregoni historinë që gjendet
tek Gjoni 6:1–13 (shihni edhe Marku 6:30–44). Në kohën e duhur, tregoni figurën
2-47, Ushqyerja e Pesë Mijë Njerëzve.

• Sa bukë e peshq kishte djaloshi? (Shihni Gjoni 6:9.)

• Si mendoni, sa njerëz mund të ushqejnë pesë bukë e dy peshq?

• Sa njerëz ushqeu Jezu Krishti? (Shihni Gjoni 6:10.)

Ndihmojini fëmijët të kuptojnë se ky është një numër i madh njerëzish. Krahasoni
njerëzit që u ushqyen me një grup prej rreth pesë mijë vetësh që është më i njo-
hur për fëmijët (për shembull, “Jezusi ushqeu aq njerëz sa janë në qytetin tonë”,
ose “Jezusi ushqeu aq njerëz sa do të mbante stadiumi vendor”).

Shpjegoni se djali mund ta kishte ngrënë vetë ushqimin. Por ngaqë qe i gatshëm
të ndante, Shpëtimtari kreu një mrekulli që ndihmoi mijëra njerëz.

• Si mendoni se u ndien njerëzit kur djali ndau?

• Si mendoni se u ndie djaloshi që ndau?

Këngë Këndoni ose thoni fjalët e strofës së tretë të këngës “P’rroi i Vogël Tha: ‘Jep’”.

Kujtojuni fëmijëve se Jezu Krishti ka ndarë shumë gjëra me ne dhe dëshiron që
të ndajmë me njerëzit e tjerë.

Ne Mund të Bëjmë Veten dhe të Tjerët të Lumtur përmes Bashkëndarjes

Diskutim mbi
figurën

Tregojuni fëmijëve se ashtu si djaloshi në kohën e Jezusit gjeti një mënyrë për të
ndarë, edhe ne mund të gjejmë shumë mënyra për të ndarë dhe për t’i ndihmuar
të tjerët të jenë të lumtur. Tregoni, një e nga një, figurat e fëmijëve duke ndarë me
të tjerët (2-48, 2-49 dhe 2-50) dhe bëni pyetjet në vijim për secilën figurë:

• Çfarë po bëjnë fëmijët në këtë figurë?

• Çfarë po ndajnë ata?

• Si mendoni, si ndihen ata rreth bashkëndarjes? Përse?

Pjesëmarrja e
fëmijëve

Lërini fëmijët të flasin rreth rasteve kur kanë ndarë gjëra me të tjerët dhe si ndihen
kur ndajnë me të tjerët.

Vini në dukje se kur i ndajmë gjërat me të tjerët, jo vetëm që i ndihmojmë të tjerët
të ndihen të lumtur, por edhe ne ndihemi të lumtur.

Lëvdojini fëmijët nëse kanë treguar gatishmëri për të ndarë, pastaj diskutoni me
ta ndjenjat e mira që mund t’i japë kujtdo bashkëndarja. Theksoni që bashkë-
ndarja mund të na japë ndjenja të lumtura.

Histori Tregoni histori për një fëmijë që ishte i apo e lumtur dhe i bëri të tjerët të lumtur
ngaqë ai apo ajo i ndau gjërat me të tjerët. Ju mund të dëshironi që të përdorni
historinë në vijim:
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Dejvidi kishte një kuti të re me ngjyra dylli dhe po ngjyroste një figurë të bukur kur e
ëma solli motrën e tij të vogël në dhomë. Mamaja i kërkoi Dejvidit që të ndante ngjy-
rat e tij të dyllit me Ellisonin dhe ta ndihmonte të ngjyroste. Dejvidi nuk dëshironte 
t’i ndante. Ellisoni nuk ngjyroste aq mirë dhe ai kishte frikë se ajo mund të thyente
një prej ngjyrave të tij të dyllit. Ai i dha asaj një ngjyrë që nuk i pëlqente dhe aq.

Shpejt, Dejvidit iu desh ngjyra e dyllit që i kishte dhënë Ellisonit, kështu që u për-
poq t’ia merrte. Ellisoni filloi të qante. Dejvidi u ndie keq që e bëri motrën e vet të
qante dhe e kuptoi se edhe asaj i pëlqente të ngjyroste, edhe pse nuk e bënte
akoma aq mirë. Dejvidi shikoi ngjyrat e tij të dyllit dhe vendosi që kishte plot për
të dy ata që t’i përdornin. Ai e la Ellisonin të zgjidhte një ngjyrë dhe ajo ngjyrosi
me gëzim në copën e letrës së saj. Edhe Dejvidi ishte i lumtur. (Përshtatur nga
Marjorie A. Parker, “Inside the Lines”, Friend, shkurt 1993, f. 28–29.)

• Përse ishte e lumtur Ellisoni?

• Përse ishte Dejvidi i lumtur?

Përmbledhje

Veprimtari Tregoni qerasjet që keni sjellë.

• Si do të ndiheshit nëse do t’i mbaja këto qerasje të gjitha për vete?

• Çfarë do të dëshironte Jezusi që të bëja me qerasjet?

Ndajini qerasjet mes dy fëmijëve dhe pyetini:

• Çfarë do të dëshironte Jezusi që të bënit me qerasjet tuaja?

Nxitini dy fëmijët të ndajnë atë që kanë me të gjithë të tjerët në klasë. Tregojini
klasës se si ndiheni rreth bashkëndarjes dhe si do të ishit ndier po t’i kishit mbaj-
tur qerasjet të gjitha për vete.

Kërkojuni dy fëmijëve, që ndanë qerasjet, që të tregojnë se si u ndien rreth ndar-
jes së qerasjeve me të tjerët dhe pastaj ftoni pjesën tjetër të fëmijëve të tregojnë
se si u ndien që qerasjet u ndanë me ta.

Dëshmi U dëshmoni fëmijëve se bashkëndarja sjell lumturi. Ju mund të doni të tregoni
rreth një rasti kur bashkëndarja ju bëri të lumtur.

Nxiteni secilin fëmijë që këtë javë të ndajë diçka me dikë.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes. Kujtojeni fëmijën që t’i kërkojë Atit
Qiellor t’i ndihmojë fëmijët të jenë të gatshëm të ndajnë.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Tregojuni fëmijëve se si Kishë ne kemi një nen të besimit që thotë se ne besojmë
në të qenit mirëdashës. Të jesh mirëdashës do të thotë që ne ndajmë me njerëzit
e tjerë dhe bëjmë veprime të tjera të mira që tregojnë dashurinë tonë për ta.
Ndihmojini fëmijët të mësojnë përmendsh një pjesë të nenit të trembëdhjetë të
besimit: “Ne besojmë në qenien … mirëdashës”.
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2. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Një Lutje” (Children’s Songbook, f. 22).
Kujtojuni fëmijëve se Ati Qiellor na ka dhënë shumë bekime të mrekullueshme
dhe se ai është i lumtur kur ne i ndajmë me të tjerët bekimet tona.

At’ Qiellor, tek luaj në k’të dit’ t’bukur
T’lutem, m’ndihmo t’jem i dashur e i lumtur.
M’ndihmo i ndershëm e i drejt’ t’jem përher’.
M’ndihmo me ‘tjerët bekimet e mia t’ndaj nga her’.

3. Sillni brumë me kripë për fëmijët dhe ndihmojeni secilin prej tyre të bëjë një gjë
që u pëlqen ta ndajnë me miqtë e tyre ose anëtarët e tyre të familjes (receta e
brumit me kripë mund të gjendet në faqen 43).

4. Tregoni një mbajtëse lapsash ose ngjyrash dylli. Shpjegoni se keni vetëm një
mbajtëse lapsash ose ngjyrash dylli, por ju do të donit që të gjithë fëmijët të
vizatojnë figura. Jepjani mbajtësen një fëmije.

• Çfarë mund të bëjë (emri i fëmijës) me ngjyrat e dyllit (ose lapsat) në mënyrë
që të gjithë të mund të vizatojnë?

Jepini një copë letër secilit fëmijë dhe nxitini fëmijët të ndajnë ngjyrat e dyllit
ose lapsat dhe të vizatojnë figura të vetes duke ndarë me të tjerët.

5. U thoni fëmijëve që me gjeste e pa fjalë të bëjnë sikur janë misionarë (duke
trokitur në dyer, duke lexuar shkrimet e shenjta, duke dhënë mësim e duke bërë
veprimtari të tjera misionare).

• Çfarë ndajnë misionarët?

• Si mendoni se ndihen misionarët kur ndajnë ungjillin me të tjerët?
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Qëllimi Të nxisë secilin fëmijë që të jetë i mirë me të tjerët.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Lluka 10:25–37 dhe Gjoni 13:34–35, 15:12. Shihni
edhe Mateu 22:36–40 dhe Parimet e Ungjillit (31110), kapitulli 30.

2. Përgatituni të këndoni ose të thoni fjalët e këngës “Jezusi Tha: ‘T’Gjith’ t’i Doni’”
(Children’s Songbook, f. 61). Fjalët e kësaj kënge janë përfshirë në fund të manualit.

3. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Figura e prerë 2-1, burri i plagosur; figura e prerë 2-2, prifti; figura e prerë 2-3,

leviti; figura e prerë 2-4, samaritani.

4. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, që
dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës. Ju
mund të dëshironi që t’i nxisni t’ju tregojnë rreth mënyrave si i ndanë gjërat me të
tjerët gjatë javës.

Jezu Krishti Na Mësoi të Jemi të Mirë me Këdo

Veprimtari
vëmendjeje

Tregojuni fëmijëve hartën e Tokës së Shenjtë që gjendet në fund të mësimit.

• Çfarë është kjo? (Hartë.)

Nëse fëmijët nuk i njohin hartat, shpjegoni se harta është vizatimi i një zone, për
shembull vendi ose qyteti. Njerëzit i përdorin hartat që t’u tregojnë se si të
shkojnë nga një vend te tjetri. Vini në dukje disa nga karakteristikat e hartës, të
tilla si toka, deti dhe lumenjtë.

Shpjegoni që kjo hartë tregon Tokën e Shenjtë, ku jetoi Jezu Krishti kur qe në tokë.

Tregoni me gisht Judenë. Shpjegoni se njerëzit që jetuan në këtë pjesë të Tokës
së Shenjtë quheshin judenj.

Tregoni me gisht Samarinë. Shpjegoni se njerëzit që jetonin në Samari quheshin
samaritanë.

Shpjegoni se gjatë kohës së Jezusit, judenjtë dhe samaritanët nuk e kuptonin
apo pëlqenin njëri-tjetrin. Judenjtë mendonin se ishin më të mirë se samaritanët.
Judenjtë nuk hanin në shtëpinë e një samaritani, as nuk hanin ushqim të përgati-
tur nga samaritanët. Aq shumë nuk i pëlqenin judenjtë samaritanët saqë, nëse u
duhej të udhëtonin për në Galile (tregoni me gisht Galilenë), ata do të shkonin
rreth e rrotull gjithë Samarisë megjithëse ishte më shkurt të shkoje mes përmes
Samarisë. Tregoni se sa më larg ishte të shkoje përreth Samarisë se mes përmes
saj për të shkuar në Galile.

Unë Mund të Jem i Mirë Mësimi 
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Histori nga shkrimi 
i shenjtë me figura
të prera

Shpjegoni se kur Jezu Krishti qe në tokë, Ai shpesh tregoi histori që t’i ndihmonte
njerëzit të kuptonin mësimet e Tij. Një nga historitë që tregoi qe rreth një samaritani.

Tregoni historinë e Samaritanit të Mirë, siç gjendet tek Lluka 10:30–37. Ftoni disa
fëmijë që t’ju ndihmojnë duke ngritur lart figurat e prera në çastet e duhura.

Theksoni pikat në vijim teksa tregoni historinë:

1. Burri i plagosur po udhëtonte nga Jeruzalemi për në Jeriko (tregoni me gisht dy
qytetet në hartë).

2. Burri i parë që kaloi pa ndalur që ta ndihmonte, qe një prift jude. Priftërinjtë
punonin në tempull dhe mendohej që ishin njerëz të drejtë e të shenjtë.

3. Burri i dytë që i kaloi pranë pa dhënë ndihmë, qe një levit. Edhe levitët punonin
në tempull dhe qenë të rëndësishëm në fenë judease.

4. Burri i tretë qe një samaritan. Ai ndaloi që ta ndihmonte burrin e plagosur.

Shpjegoni se ngaqë ky samaritan ishte aq i mirë, ai quhet Samaritani i Mirë.

U thoni fëmijëve që t’ua kthejnë figurat e prera.

Veprimtari
dramatizimi

Vërini disa fëmijë të interpretojnë historinë e Samaritanit të Mirë ose lërini të gjithë
fëmijët të luajnë lojën “Më Ndiqni për në Jeriko” duke bërë sa më poshtë:

I thoni një fëmije që të shtrihet në dysheme ose të ulet në karrige, duke bërë sikur
është plagosur. Ju dhe fëmijë të tjerë bëni sikur po udhëtoni rrugës për në Jeriko.
Nxitini fëmijët që t’u ndjekin dhe të veprojnë si ju.

Së pari, bëni sikur jeni prifti që ecën gjatë rrugës. Filloni të ecni nëpër dhomë.
Papritmas shihni dikë të shtrirë në anë të rrugës. Ai është lënduar keq.

• Çfarë bëri prifti?

Kaloni në anën tjetër të rrugës, duke treguar kështu se nuk do ta ndihmoni njeriun
e plagosur.

Pastaj bëni sikur jeni leviti. Ecni nëpër dhomë. Ju shihni dikë të shtrirë anash rrugës.
Rrobat e tij janë vjedhur dhe është lënduar keqas.

• Çfarë bëri leviti?

Ndaloni dhe shikoni personin e dëmtuar. Pastaj vazhdoni me udhëtimin tuaj pa e
ndihmuar atë.

Tani bëni sikur jeni samaritani. Ecni nëpër dhomë. Ju shihni dikë, që është
lënduar keqas, të shtrirë në anë të rrugës.

• Çfarë bëri samaritani?

Interpretoni veprimet e mira të samaritanit. (Nëse klasa juaj ka shumë fëmijë, ju
mund të dëshironi të caktoni fëmijë që të bëjnë me gjeste e pa fjalë veprat e
ndryshme të shërbimit.) Bëni sikur pastroni plagët e burrit, sikur e vini mbi gomar,
e merrni në një han dhe i premtoni hanxhiut që do ta paguani për çdo gjë tjetër
që ka nevojë njeriu.

U thoni fëmijëve se tani që janë kujdesur për njeriun e dëmtuar, ata duhet të kthe-
hen në vendet e tyre. Pastaj duhet të ulen dhe të vendosin duart e tyre me qetësi
në prehrin e tyre.

Diskutim • Cili burrë qe i mirë?

• Cili burrë bëri atë që Shpëtimtari dëshironte që ai të bënte?
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Shpjegoni se pasi Jezusi e tregoi këtë histori, Ai tha se duhet të veprojmë siç
veproi Samaritani i Mirë dhe të jemi të mirë me këdo.

Ne Mund t’i Trajtojmë të Tjerët me Mirësi

Shpjegoni se të qenit i mirë me këdo nuk është gjithmonë e lehtë, veçanërisht
nëse dikush na bën të ndihemi keq ose na trajton me rreptësi.

Histori Me vetë fjalët tuaja, tregoni historinë në vijim rreth një vajze që mori një mësim të
madh kur një fëmijë tjetër e trajtoi me ashpërsi. Kërkojuni fëmijëve që të dëgjojnë
për zgjidhjen e saj ndaj problemit të vet.

Luiza dhe Todi ishin shokë dhe u pëlqente të luanin së bashku. Megjithatë, një
pasdite, mes tyre plasi një zënkë. Luiza e shau Todin dhe Todi e rrëzoi Luizën.
Kur ajo filloi të qante, ai e përqeshi atë.

• Çfarë do të bënit nëse do të ishit Luiza?

Luiza shkoi të gjente të atin. Ajo e dinte se ai do ta ndihmonte. Luiza i tha të atit
se si Todi e kishte rrëzuar dhe ishte treguar i keq me të. Ajo i kërkoi të atit që të
dilte jashtë dhe ta ndëshkonte Todin.

I ati i Luizës i tha se ndëshkimi i Todit mund të mos ishte gjëja më e mirë për t’u
bërë. Ai i tha Luizës që, në vend të kësaj, të shkonte në kuzhinë dhe të lyente dy
copa bukë me ca reçel. Pastaj i tha që t’ia çonte një prej copave të bukës Todit. 
I ati i Luizës tha se nëse ajo do ta bënte këtë, ajo do të kishte një mik në vend të
një armiku.

Luiza bëri si i tha i ati. Kur ajo u kthye jashtë dhe i ofroi Todit bukën dhe reçelin, ai
e pa për një çast dhe pastaj e mori dhuratën. Todi dhe Luiza i buzëqeshën njëri-
tjetrit dhe u ulën që të gëzonin në bukën e reçelin e tyre. Ata ishin sërish shokë.
(Përshtatur nga Lucile C. Reading, “A Piece of Bread and Jam”, Children’s Friend,
prill 1967, f. 13.)

Diskutim • Çfarë donte të bënte Luiza pasi e shtyu Todi?

• Cili është reagimi ynë i parë kur dikush është i pasjellshëm me ne?

• Çfarë ndodhi kur Luiza qe e sjellshme me Todin?

• Çfarë do të kishte ndodhur nëse Luiza nuk do të kishte qenë e sjellshme me
Todin?

Kujtojuni fëmijëve se Jezusi dëshiron që ne të jemi të mirë edhe kur të tjerët nuk
janë të mirë me ne.

Shkrim i shenjtë Tregoni Biblën dhe lexoni me zë të lartë Gjonin 15:12. Shpjegoni se këto janë 
fjalët e Jezu Krishtit. Ai na urdhëroi që ta duam njëri-tjetrin. Kur jemi të mirë me
njëri-tjetrin, ne tregojmë dashurinë tonë.

Këngë Këndoni ose thoni me fëmijët fjalët e këngës “Jezusi Tha: ‘T’Gjith’ t’i Doni’”.
Shpjegoni se kjo këngë mund të na kujtojë të jemi të mirë dhe të bëjmë atë që
Jezusi do të dëshironte që të bënim.

Diskutim Përshkruani disa situata në të cilat fëmijët mund të zgjedhin të jenë të mirë dhe
pyetini fëmijët për atë që do të bënin në secilën situatë. Kujtojuni që të mendojnë
për fjalët e këngës nëse kanë nevojë për ndihmë që të vendosin si të veprojnë.
Përdorni situatat në vijim ose krijoni vetë disa:
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1. Teksa po ecni tatëpjetë rrugës, shikoni që dikush ka bërë aksident me biçikletë.
Teksa afroheni, shikoni se është një djalë që ju ngacmon gjithmonë. Këmba e tij ka
ngecur nga pantallona te zinxhiri i biçikletës së tij. Ai nuk mund të lëvizë pa ndihmë.

• Çfarë mund të bëni që të jeni të dashur me djalin?

2. Keni planifikuar një festë të veçantë për ditëlindjen tuaj javën që vjen dhe
dëshironi të ftoni të gjithë fëmijët në lagjen tuaj përveç njërës. Ajo është e re në
lagje. Ajo nuk buzëqesh kurrë dhe nuk është aq argëtuese të luash me të.

• Çfarë mund të bëni që të jeni të mirë me këtë vajzë?

3. Teksa luani me shokët tuaj, rrëzoheni. Një prej shokëve tuaj ju quajti i ngathët dhe
qeshi me ju. Tani shoku juaj është rrëzuar dhe po qan.

• Çfarë mund të bëni që të jeni i mirë me shokun tuaj?

4. Një djalë në klasën tuaj në shkollë, përdor mbajtëse si ndihmë për të ecur. Kur të
gjithë fëmijët dalin që të luajnë, ai mbetet prapa sepse ecën ngadalë. Shpesh ai
ulet vetëm, duke parë të gjithë të tjerët të luajnë me top.

• Çfarë mund të bëni që të jeni të mirë me këtë djalë?

Përmbledhje

Përsëritje Nxitini fëmijët që të përsërisin mësimin duke iu përgjigjur pyetjeve në vijim:

• Çfarë kemi mësuar në mësimin e sotëm?

• Përse është e rëndësishme të jesh i mirë?

• Shembullin e kujt ndjekim kur tregojmë mirësi?

Shkrim i shenjtë Lexoni me zë të lartë Gjonin 13:34–35. Shpjegojuni fëmijëve se kur i duam të tje-
rët dhe jemi të mirë me ta, ne tregojmë se jemi dishepuj (pasues) të Jezu Krishtit.

Dëshmi U dëshmoni fëmijëve se Jezusi dëshiron që ne të tregojmë dashuri për të tjerët
duke qenë të mirë. Kujtojuni fëmijëve se duhet të jemi të mirë me këdo, edhe
ndaj atyre që nuk na trajtojnë gjithmonë me mirësi. Jepni dëshminë tuaj rreth
rëndësisë së ndjekjes së Jezusit nëpërmjet zgjedhjes për të qenë të mirë.

Nxitini fëmijët të bëjnë një përpjekje të veçantë që të jenë të mirë ndaj të tjerëve
gjatë javës që vjen. Kujtojuni të mendojnë për fjalët e këngës “Jezusi Tha: ‘T’Gjith’
t’i Doni’” kur kanë nevojë të kujtojnë se si të trajtojnë dikë. Kërkojuni të vënë re
atë që ndodh kur zgjedhin të jenë të mirë. Sugjeroni që javës tjetër të vijnë gati
për të treguar për përvojat e tyre.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Jepuni fëmijëve letër e ngjyra dylli ose lapsa dhe lërini të vizatojnë figura të
mënyrave si mund të tregojnë dashuri për të tjerët duke qenë të mirë. Titullojeni
vizatimin e secilit fëmijë me fjalët Unë mund të jem i mirë me të tjerët.
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2. Ndihmojini fëmijët të këndojnë ose të thonë fjalët e këngës “Mirësia Fillon tek
Unë” (Himne dhe Këngë të Fëmijëve, f. 63).

I mir’ me të gjith’ dua të jem,
Kjo ësht’ e drejt’, e di.
Ndaj vetes sime gjithmon’ i them:
“Mir’sia fillon te ti”.

Ndihmojini fëmijët të mendojnë për njerëz me të cilët mund të jenë të mirë (si
për shembull anëtarë të familjes, miq ose shokë klase) dhe për mënyra si
mund të tregojnë mirësi ndaj këtyre njerëzve. Ndihmojini fëmijët të kuptojnë
rëndësinë e të qenit të mirë me ata që nuk janë të mirë me ne apo që duken
ndryshe nga ne.

3. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Dhurat’ e Veçant’ Ësht’ Mir’sia” (Children’s
Songbook, f. 145) me fëmijët.

Dhurat’ e veçant’ ësht’ mir’sia.
Prej saj vjen lumturia;
Kur i mir’ me të tjerët jam,
Zemra malet me këngë i merr.

Pasi të këndoni ose të thoni fjalët e këngës, lidhni një copë spango ose fije
rreth gishtit ose kyçit të secilit fëmijë. Shpjegojuni fëmijëve se spangoja është
që t’u kujtojë të jenë të mirë me këdo; dhe sugjeroni që ta mbajnë spangon
ose fijen për pjesën e mbetur të Fillores.
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Qëllimi Të nxisë fëmijët që ta lenë dritën e tyre të ndriçojë si pasues të Jezu Krishtit.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Mateu 5:14–16.

2. Kopjoni dhe pritni katër qirinj prej letre dhe katër kosha prej letre, duke përdorur
modelet në fund të mësimit. Shkruani emrat e mëposhtëm mbi qirinjtë prej letre:

Suzana

Hozéja

Eriku dhe Pitëri

?

Para se të fillojë klasa, paraqisni tre qirinjtë me emrat dhe mbulojeni secilin qiri me
një kosh letre. Ruajeni qiriun dhe koshin e katërt (“?”) që ta përdorni më vonë.

3. Përdorni dizenjon e qiriut që të bëni qirinj letre për secilin fëmijë.

4. Përgatituni që të këndoni ose të thoni fjalët e këngës “Rrugën e Drejt’ Zgjidh”
(Children’s Songbook, f. 160) dhe “Jezusi si Rreze Dielli Do që t’Jem” (Children’s
Songbook, f. 60). Fjalët e këtyre këngëve janë përfshirë në fund të manualit.

5. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Qiri dhe shandan ose mbajtëse.
c. Kosh ose kuti që do ta mbulojë plotësisht qiriun.
d. Skica ZTD (shihni mësimin 1).
e. Lapsa ose ngjyra dylli.

6. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Shënim: Mos e ndizni qiriun që përdorni gjatë mësimit. Është kundër rregullores 
së Kishës të ndezësh qirinj në shtëpinë e mbledhjeve.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës. Ju
mund të dëshironi që të bëni që ata të ndajnë përvojat e tyre me të shfaqurit e
mirësisë. Pëshpëritni teksa flisni me fëmijët.

Jezu Krishti na Mësoi: “Le të Shndritë Drita Juaj”

Veprimtari
vëmendjeje

Vazhdoni t’u pëshpëritni fëmijëve, duke i pyetur për atë që bënë këtë javë ose atë
që u pëlqen rreth Fillores, derisa disa prej fëmijëve të fillojnë t’u pëshpëritin juve.
Pas pak minutash, shpjegoni se ju po pëshpëritnit si pjesë e një prove për të tre-
guar se sa shpesh njerëzit bëjnë atë që bëjnë njerëzit e tjerë rreth tyre. Vini në
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dukje që fëmijët filluan të pëshpëritnin pasi ju po u pëshpëritnit atyre. Ata ndoqën
shembullin tuaj.

Tregojuni fëmijëve se ashtu si ata ndoqën shembullin tuaj, miqtë e tyre shpesh
ndjekin shembujt e tyre. Jezu Krishti dëshiron që ne të jemi shembuj të mirë.

• Çfarë do të thotë të jesh shembull i mirë?

Shpjegoni se shokët tanë shpesh do të bëjnë atë që na shikojnë ne të bëjmë.
Nëse na shohin duke bërë gjëra të mira e duke zgjedhur të drejtën, do të jetë më
e lehtë për ta që të zgjedhin të drejtën gjithashtu.

Gjëegjëzë Ftojini fëmijët të zgjidhin gjëegjëzën në vijim:

Prej dylli jam.
Brenda një fitil kam.
Qëllimi im është dritë të jap.
Një shkrepëse mund t’më ndezë fap.
Çfarë jam unë?

Pasi fëmijët ta gjejnë gjëegjëzën, tregoni qiriun që keni sjellë dhe diskutoni se për
çfarë përdoren qirinjtë.

Histori nga 
shkrimi i shenjtë

Shpjegoni se kur jetoi Jezu Krishti në tokë, nuk kishte drita elektrike. Pasi binte
dielli dhe errësohej, njerëzit ndonjëherë ndiznin qirinj në shtëpitë e tyre në mënyrë
që të kishin dritë për të parë.

Tregojuni fëmijëve se një ditë Jezusi po u mësonte dishepujve të tij një mësim
rreth të qenit shembull i mirë për të tjerët (shihni Mateu 5:14–16). Jezusi i krahasoi
veprimet me dritën e qiriut, që t’i ndihmonte dishepujt të kuptonin se si veprimet e
tyre mund t’i ndihmonin të tjerët. Lexoni me zë të lartë atë që Jezusi u tha dishe-
pujve të tij, siç gjendet tek Mateu 5:15.

Mësim me objekte Vendoseni qiriun nën një kosh ose kuti.

• Çfarë do të ndodhte nëse do të ishte errësirë dhe ne do të ndiznim qiriun, por pastaj
do ta mbulonim me një kosh (kuti)? (Askush nuk do të mund ta shihte dritën.)

Hiqeni koshin ose kutinë dhe vendoseni qiriun mbi shandan.

• Çfarë do të ndodhte nëse do të ishte errësirë dhe e vendosim qiriun mbi
shandan dhe pastaj e ndezim qiriun? (Qiriu do t’i jepte dritë dhomës dhe të
gjithë do të ishin në gjendje të shihnin.)

Shpjegoni se Jezusi dëshironte që dishepujt e tij të ishin si qiriu dhe t’u jepnin
dritë të tjerëve. Nëse dishepujt ndiqnin mësimet e Jezusit dhe ishin shembuj të
mirë, atëherë njerëz të tjerë do të kuptonin atë që duhej të bënin.

Diskutim Lexoni me zë të lartë tek Mateu 5:16 atë që Jezusi u tha dishepujve të Tij.
Shpjegoni se Jezusi dëshiron që edhe ne të ndjekim këtë udhëzim.

• Çfarë kuptimi ka në këtë shkrim të shenjtë ashtu le të shndritë drita juaj? (Jini
shembull i mirë.)

• Çfarë mund të ndodhë kur jemi shembuj të mirë për shokët tanë dhe ata
përreth nesh?

Fëmijët Mund të Jenë Shembuj të Mirë

U thoni fëmijëve se ne të gjithë mund të ndjekim udhëzimin e Jezu Krishtit për të lënë
dritën tonë që të ndriçojë, duke qenë shembuj të mirë për të tjerët. Kur zgjedhim të
ndjekim Jezusin, njerëz të tjerë mund të mësojnë rreth Tij kur na vështrojnë ne.
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Kërkojini një fëmije të zbulojë një qiri letre duke hequr koshin e letrës që e mbu-
lon atë. Lexoni emrin ose emrat në qiri. Pastaj tregoni historinë që shkon me atë
qiri. Përsëriteni këtë me dy koshat dhe qirinjtë e tjerë përmes tregimit të dy histo-
rive të tjera.

Histori rreth
Suzanës

Suzana qe ftuar në një festë ditëlindjeje të shoqes së saj, Kerëllin. Ajo qe e emo-
cionuar për vajtjen në festë dhe qe e sigurt se do ja kalonte mirë. Mirëpo kur
erdhi në shtëpi, ajo nuk dukej aq e emocionuar sa kur u largua. E ëma e Suzanës
e pyeti se si ishte festa.

Suzana shpjegoi se në festë shërbyen çaj të ftohtë. Mamaja e Kerëllinit kishte
thënë se ishte njësoj si festë që do të bënin të rriturit.

• Si mendoni, çfarë bëri Suzana kur iu ofrua çaj i ftohtë?

Suzana i tha mamasë së Kerëllinit se nuk pinte çaj dhe shpjegoi se prindërit dhe
mësuesit e Fillores e kishin mësuar që çaji nuk ishte i mirë për trupin e saj.

Mamaja e Suzanës qe krenare për Suzanën që nuk kishte pirë aspak çaj. Ajo
shpjegoi se Kerëllin dhe mamaja e saj nuk ishin anëtare të Kishës dhe nuk be-
sonin të njëjtat gjëra që besonte familja e Suzanës.

Pak muaj më vonë Suzana dhe e ëma morën një letër nga mamaja e Kerëllinit.
Mamaja e Kerëllinit shpjegonte se pasi Suzana mbështeti atë që besonte në
festë, familja e Kerëllinit vendosi të mësonte më shumë rreth Kishës. Ato po merr-
nin mësime nga misionarët. Mamaja e Kerëllinit tha se shpresonte se mund të
ishte shembull i mirë për dikë tjetër ashtu si Suzana qe për të.

• Si e la Suzana dritën e saj të shndriste?

Histori rreth Hozésë Hozéja dhe familja e tij sapo ishin zhvendosur në një lagje të re. Shoku i parë i
Hozésë qe një djalë i quajtur Paolo, që nuk ishte anëtar i Kishës. Hozé dhe Paolo,
që të dy, e pëlqenin futbollin amerikan. Një ditë, Paolo e ftoi Hozénë të shkonin në
një ndeshje futbolli amerikan të dielën tjetër. Hozéja e dinte se nuk duhej të shko-
nte në lojëra futbolli të dielën, por qe i shqetësuar se nëse nuk do të shkonte,
ndjenjat e Paolos do të lëndoheshin.

• Çfarë do të bënit nëse do të ishit në vend të Hozésë?

Hozé vendosi të shkonte në kishë në vend që të shkonte tek ndeshja e futbollit
amerikan dhe e ftoi Paolon që të vinte në kishë me të. Paolo pranoi që të shkonte
në kishë me Hozénë.

• Si ishte një shembull i mirë Hozéja?

Histori për Erikun
dhe Pitërin

Një ditë, një grua erdhi të takonte disa misionare në Holandë. Ajo u kërkoi motrave
që ta mësonin si të lutej. Gruaja shpjegoi se bijtë e saj, Eriku dhe Pitëri, kishin
marrë pjesë në Fillore dhe u pëlqente shumë. Në Fillore mësuan si të luteshin.

Gruaja u shpjegoi se pak ditë më parë vajza e saj foshnje kishte qenë shumë
sëmurë. Ajo u largua nga dhoma për pak minuta dhe kur u kthye, Eriku dhe Pitëri
ishin gjunjëzuar pranë krevatit të foshnjës. Pitëri po i kërkonte Atit Qiellor që ta
bekonte foshnjën dhe ta shëronte atë. Mamaja qe e lumtur që bijtë e saj kishin
mësuar si të luteshin në Fillore dhe dëshironte që misionaret ta mësonin edhe atë
si të lutej. Misionaret e mësuan gruan si të lutej. Ato qenë të lumtura që Eriku dhe
Pitëri ishin shembuj të mirë për mamanë e tyre.

• Si e lanë dritën e tyre të shndriste Eriku dhe Pitëri?
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Pjesëmarrja e
fëmijëve

Kur të keni treguar të gjitha historitë, shfaqni qiriun me “?”, të mbuluar me kosh
letre. Kërkojini një fëmije të heqë koshin. Shpjegoni se “?” në qiri përfaqëson çdo
fëmijë që ka qenë shembull i mirë. Ftojini fëmijët që të tregojnë për rastet kur
kanë qenë shembuj të mirë.

Ne Mund ta Lëmë Dritën Tonë të Shndritë

Shkrim i shenjtë Lexoni përsëri me zë të lartë Mateun 5:16. Kujtojuni fëmijëve se Jezusi po na
thotë ta lemë të shndritë dritën tonë. Theksoni rëndësinë e lënies së dritës sonë
që të shndritë përmes të qenit shembuj të mirë. Vini në dukje se, si anëtarë të
Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, ne duhet të ndje-
kim mësimet e Jezu Krishtit dhe të ndihmojnë edhe të tjerët të ndjekin mësimet e
Jezusit.

Këngë Këndoni ose thoni me fëmijët fjalët e këngës “Jezusi si Rreze Dielli Do që t’Jem”.
Ndihmojini të kuptojnë se të qenit “si rreze dielli” për Jezusin do të thotë të lemë
të shndrisë drita jonë, siç thotë shkrimi i shenjtë.

Veprimtari Tregojuni fëmijëve se ju do të përshkruani disa situata dhe do t’u jepni dy zgjedh-
je që mund të bëjnë në secilën situatë. Kërkojuni fëmijëve që ta dëgjojnë me 
kujdes secilën zgjedhje. Nëse zgjedhja është e mirë, çdo fëmijë duhet të ngrejë
lart në ajër një gisht si përfaqësim i qirinjve të tyre mbi shandan. Nëse zgjedhja
nuk është e mirë, secili prej tyre duhet ta mbulojë gishtin me dorën tjetër, si përfa-
qësim i fshehjes së dritës së tyre nën babunë. Pas secilës situatë, diskutoni se
cila zgjedhje është më e mirë dhe arsyen pse është një shembull i lënies së dri-
tës sonë që të shndrisë.

Përdorni situatat në vijim ose krijoni disa nga vetja:

1. Ju keni luajtur gjithë mëngjesin me disa shokë në lagjen tuaj dhe jeni argëtuar
shumë. Pas dreke, një vajzë, që po viziton familjen matanë rrugës, del jashtë
dhe duket sikur dëshiron të luajë me ju. Çfarë bëni ju?

a. Meqë ju dhe shokët tuaj nuk e njihni vajzën dhe ajo nuk e njeh lojën që jeni
duke luajtur, ju nuk e ftoni që të luajë me ju.

b. Ju u thoni shokëve tuaj: “Le ta ftojmë atë vajzën e re që të vijë e të luajë me
ne. Duket sikur ajo dëshiron të luajë.”

2. Ju po luani me top me shokët tuaj. Ju e qëlloni fort topin dhe ai godet dritaren e
fqinjit tuaj dhe e kris. Çfarë bëni ju?

a. Ju i tregoni fqinjit se po luanit me top dhe e goditët aq fort topin sa e goditi
dritaren dhe e krisi. Ju shpjegoni se ju vjen keq dhe se jeni i gatshëm që të
paguani për dritaren e thyer.

b. Ju shkoni të shikoni dritaren e krisur. Meqë nuk është krisur aq keq, u thoni
shokëve tuaj se askush nuk do ta vërë re ndonjëherë. Ju vazhdoni të luani
me top dhe përpiqeni të jeni më i kujdesshëm.

3. Ju po prisni në radhë për drekën në shkollë (ose po prisni të shkoni në klasën
tuaj të Fillores). Disa nga fëmijët në radhë bëhen të paduruar dhe fillojnë të
luajnë. Fëmija prapa jush ju shtyn. Çfarë bëni ju?

a. Qëndroni në radhë pa shtyrë askënd.
b. Shtyni personin që ju shtyu.

Kujtojuni fëmijëve se sa e rëndësishme është të jesh shembull i mirë përmes
zgjedhjes të së drejtës.
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Përmbledhje

Skica ZTD Tregoni me gisht skicën ZTD dhe kujtojuni fëmijëve se e ndjekim të drejtën nëse
ndjekim mësimet e Shpëtimtarit.

Nxitini fëmijët që të jenë shembuj të mirë për të tjerët, ashtu si Suzana, Hozéja
dhe Eriku e Pitëri ishin shembuj të mirë.

Veprimtari me qiri Jepini secilit fëmijë një qiri letre. Shkruani ose u thoni fëmijëve të shkruajnë emrat
e tyre mbi qirinjtë e tyre.

Ndihmojini fëmijët që të mendojnë për mënyra se si mund ta lenë dritën e tyre të
shndritë duke qenë shembuj të mirë në shtëpi, shkollë e kishë.

Nxiteni secilin fëmijë të tregojë një mënyrë si ai apo ajo do të jetë shembull i mirë
këtë javë.

Lërini fëmijët t’i marrin në shtëpi qirinjtë e tyre që t’u kujtojnë që ta lenë dritën e
tyre të shndritë duke qenë shembuj të mirë.

Dëshmi U dëshmoni fëmijëve mbi rëndësinë e të qenit shembull i mirë. Ju mund të dëshi-
roni të ndani një përvojë vetjake kur ishit shembull i mirë ose kur shembulli i dikujt
tjetër ju ndihmoi që të mësonit rreth Jezu Krishtit.

Këngë Këndoni ose thoni me fëmijët fjalët e këngës “Rrugën e Drejt’ Zgjidh”.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes dhe t’i kërkojë Atit Qiellor që t’i ndih-
mojë fëmijët të jenë shembuj të mirë për të tjerët.

Teksa fëmijët largohen nga klasa juaj, ftojini që të ecin me qetësi duke mbajtur
përpara vetes qirinjtë e tyre prej letre. (Nëse fëmijët duhet të presin dikë që të vijë
t’i marrë nga klasa, ftojini t’ua tregojnë qirinjtë e tyre personit që do t’i marrë ata.)

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Nxitini fëmijët të interpretojnë zgjedhjet e mira të situatave që diskutuan në
pjesën “Ne Mund ta Lëmë Dritën Tonë të Shndritë”. Fëmijët mund të
interpretojnë edhe historitë e Suzanës, Hozésë dhe Erikut e Pitërit.

2. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Bëni Siç Bëj Unë” (Children’s Songbook, f. 276).
Fjalët e kësaj kënge janë përfshirë në fund të manualit. Lërini fëmijët që ta drejtojnë
këngën me radhë duke treguar një veprim që fëmijët e tjerë ta kopjojnë.

Ose lërini fëmijët të luajnë “Ndiqni Udhëheqësin”, duke i dhënë radhë secilit
fëmijë që të jetë udhëheqësi.

Vini në dukje se në këtë këngë ose lojë, gjithkush ndjek shembullin e udhëhe-
qësit. Kujtojuni fëmijëve se kur zgjedhin të drejtën, ata janë shembuj të mirë
për ata rreth vetes.
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3. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Shndrit’” (Children’s Songbook, f. 144).

Drita ime ësht’ thjesht e vogël,
Drita ime e lutjes dhe besimit;
Por shiko! Shkëlqen si dielli i madh i Per’ndis’,
Pasi atje u ndez ajo prej fillimit.

Kori:
Shndrit, shndrit, shndrit fort e qart’;
Shndrit, shndrit, tani dita ka ardh’.

“Mos e fsheh drit’n tënde t’vogël”;
Zoti ma ka thënë këtë.
Më është dhën’ të di,
Që t’gjith’ ta shohin t’shndrij’.

Kori

4. Bëjini secilit fëmijë një pyetje për përsëritje, duke u pëshpëritur siç bëtë në
veprimtarinë e vëmendjes. Nxitini fëmijët t’u përgjigjen me pëshpëritje.
Përgëzojini që dëgjuan dhe menduan me kujdes.
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Qëllimi Të nxisë secilin fëmijë që të ndjekë shembullin e Jezu Krishtit përmes të qenit të
bindur.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Eksodi 20:12, Mateu 26:36–46, Gjoni 8:28–29 dhe
Kolosianëve 3:20. Shihni edhe Parimet e Ungjillit (31110), kapitulli 35.

2. Bëni shiritin e shkruar të mëposhtëm:

3. Për secilin fëmijë shtypni mbi një distinktiv letre Unë Mund të Bindem. Merrni
letër ngjitëse ose gjilpëra me kokë që të vendosni një distinktiv në këmishën
ose fustanin e secilit fëmijë, ose sillni fije që t’i varni distinktivët rreth qafës së
fëmijëve.

4. Përgatituni që të këndoni ose të thoni fjalët e komplet të tre strofave të këngës
“Do t’Bindem Shpejt” (Children’s Songbook, f. 197). Fjalët e kësaj kënge janë
përfshirë në fund të manualit.

5. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Figura 2-51, Pata me Bibat; figura 2-52, Jezusi Lutet në Gjetsemani (Paketa e

Figurave Artistike të Ungjillit 227; 62175)

6. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Shënim për mësuesit e fëmijëve më të mëdhenj: Ju mund të dëshironi të përdorni
veprimtarinë nr. 1 për pasurimin e mësimit në vend të veprimtarisë së vëmendjes.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës. Ju
mund të dëshironi t’i nxitni fëmijët të tregojnë rreth mënyrave si ishin shembuj të
mirë gjatë javës.

Bindja Sjell Lumturi

Veprimtari
vëmendjeje

Tregoni figurën 2-51, Pata dhe Bibat. Kërkojini një fëmije ta mbajë figurën teksa
tregoni me vetë fjalët tuaja historinë në vijim rreth Plakut Teodor M. Burton, që
ishte Autoritet i Përgjithshëm i Kishës:

Kur Teodor M. Burton qe vetëm pesë vjeç, ai vizitoi gjyshen e tij në fermën e saj.
Teodorit i pëlqente të luante jashtë në fermë. Në këtë vizitë, gjyshja e Teodorit e
paralajmëroi që të mos i afrohej shumë afër pulës me zogjtë e vegjël pasi pula
mund të mendonte se ai po përpiqej të lëndonte foshnjat e saj. Teodori premtoi
se nuk do t’u afrohej shumë.

Të bindur

Unë Mund të Jem i Bindur Mësimi 
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Por kur Teodori pa zogjtë me push të verdhë, ai nuk rezistoi dhe e preku një. Zogu
iku me vrap, por pula nënë vrapoi drejt Teodorit dhe e çukiti dorën e tij me sqepin
e saj të fortë. Teodori vrapoi duke qarë drejt gjyshes së tij.

Gjyshja e Teodorit e përqafoi atë derisa ai pushoi së qari dhe pastaj i shpjegoi se
pula nënë mendoi se Teodori do të lëndonte foshnjat e saj. Ajo po përpiqej të
mbronte zogjtë e saj kur e çukiti atë.

Gjyshja e dërgoi përsëri jashtë Teodorin, duke i kujtuar t’i qëndronte larg pulës. Ajo e
paralajmëroi të mos i afrohej së tepërmi as patës nënë pasi edhe ajo kishte foshnja.
Pata nënë ishte më e madhe se pula, kështu që ajo me të vërtetë mund ta lëndonte
dikë që prekte foshnjat e saj. Teodori premtoi se nuk do t’i prekte bibat.

Teodori i qëndroi larg pulës nënë. Por kur pa patën nënë dhe bibat e saj, ai iu
afrua që t’i shihte më mirë. Duke hapur krahët e saj dhe duke shtrirë qafën e saj,
pata nënë i fërshëlleu fort atij. Teodori u frikësua dhe u kthye me vrap në shtëpi.
(Shihni Theodore M. Burton, “Friend to Friend: Grandmother’s Lesson”, Friend,
tetor 1973, f. 18–19.)

Diskutim • Përse gjyshja e vet i tha Teodorit që të mos i afrohej pulës ose patës?

• Si u ndie Teodori kur nuk iu bind gjyshes së tij?

• Përse u ndie në këtë mënyrë ai?

• Si mendoni, çfarë mësoi Teodori nga kjo përvojë?

Tregojuni fëmijëve se gjyshja i tha Teodorit se ai kishte njerëz që e mbronin atë,
njësoj si pula dhe pata mbronin foshnjat e tyre. Shpjegoni se prindërit e familjet
tona dhe Ati Qiellor e Jezu Krishti na ruajnë e na mbrojnë ne. Ata do të na tre-
gojnë atë që duhet të bëjmë që të jemi të sigurt dhe të lumtur. Është e rëndësi-
shme që të mësojmë t’u bindemi atyre.

Shirit i shkruar Paraqisni shiritin me fjalën “Të bindur”. Nxitini fëmijët që ta thonë disa herë fjalën
me zë të lartë bashkë me ju. Shpjegoni se jemi të bindur kur bëjmë atë që Ati
Qiellor, prindërit tanë dhe udhëheqësit tanë dëshirojnë që ne të bëjmë.

Thoni fjalën bindem dhe nxiteni klasën ta përsërisë. Shpjegoni se të bindesh ka të
njëjtin kuptim si të qenit të bindur.

Ne Mund t’i Bindemi Atit Qiellor Siç Bëri Jezu Krishti

Shkrim i shenjtë Shpjegoni se në Bibël, Jezu Krishti dha mësim se është e rëndësishme t’i bindesh
Atit Qiellor. Lexoni me zë të lartë thëniet në vijim tek Gjoni 8:28–29: “Nuk bëj asgjë
prej vetvetes, por … ashtu si Ati më ka mësuar. … Sepse bëj vazhdimisht gjërat
që i pëlqejnë.”

Shpjegoni se këto janë fjalët e Jezu Krishtit dhe ato do të thonë se Jezusi bëri
gjithmonë atë që Ati Qiellor dëshironte që Ai të bënte. Ai bëri vetëm gjërat që e
dinte se do ta bënin të lumtur Atin Qiellor.

Histori nga shkrimi i
shenjtë

Paraqisni figurën 2-52, Jezusi Lutet në Gjetsemani, dhe tregoni shkurtimisht histo-
rinë që gjendet tek Mateu 26:36–39.

Lexoni me zë të lartë atë që tha Jezu Krishti në lutjen e Tij: “Ati im, në qoftë se
është e mundur, largoje prej meje këtë kupë” (Mateu 26:39). Shpjegoni se Jezusi
nuk dëshironte të vuante e të vdiste nëse do të kishte një rrugë tjetër për të na
ndihmuar të ktheheshim tek Ati Qiellor.

Lexoni me zë të lartë atë që tha Jezusi në vijim: “Megjithatë, jo si dua unë, por si
do ti” (Mateu 26:39). Shpjegoni se kjo do të thotë që Jezusi qe i gatshëm të bënte
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atë që dëshironte Ati Qiellor, megjithëse nuk ishte e lehtë. Shpjegoni se ne nuk do
të na kërkohet të bëjmë diçka po aq të vështirë si ajo që bëri Jezusi; megjithatë,
ne duhet t’i bindemi Atit Qiellor për çfarëdo që Ai dëshiron që ne të bëjmë.

• Cilat janë disa gjëra që Ati Qiellor na ka kërkuar që të bëjmë? (Përgjigjet mund
të përfshijnë të lutemi, të duam njëri-tjetrin, të pagëzohemi e konfirmohemi dhe
të jemi të ndershëm.)

Ne Mund t’u Bindemi Prindërve Tanë

Diskutim mbi
shkrimin e shenjtë

Shpjegoni se nëse i bindemi Atit Qiellor, ne do t’u bindemi edhe prindërve tanë.
(Nëse disa prej fëmijëve në klasën tuaj nuk jetojnë me prindërit e tyre, përshtateni
këtë diskutim sipas nevojës. Për shembull, fëmijët duhet t’u binden edhe gjy-
shërve të tyre.) Vini në dukje se një prej Dhjetë Urdhërimeve na thotë t’u bindemi
prindërve tanë. Lexoni me zë të lartë pjesën e parë të Eksodit 20:12: “Do të nde-
rosh atin tënd dhe nënën tënde”. Shpjegoni që bindja ndaj prindërve tanë është
një mënyrë për t’i nderuar ata.

• Përse duhet t’u bindemi prindërve tanë?

Lexoni me zë të lartë vargun te Kolosianëve 3:20 (kujtojini fëmijët se emri Zoti
është një emër tjetër për Jezu Krishtin). Ndihmojini fëmijët të mësojnë për-
mendësh pjesën e parë të vargut: “Ju bij, binduni prindërve në çdo gjë”.

• Si ndiheni kur u bindeni prindërve tuaj?

• Si ndihen prindërit tuaj kur u bindeni atyre?

Këngë U thoni fëmijëve që të ngrihen dhe të këndojnë ose të thonë fjalët e të tri strofave
të këngës “Do t’Bindem Shpejt”.

Nxitini fëmijët të vendosin tani që do t’u binden Atit Qiellor dhe prindërve të tyre.

Histori Tregoni një histori rreth një fëmije që qe i lumtur ngaqë ai apo ajo iu bind prin-
dërve të vet. Ju mund të dëshironi që të përdorni historinë në vijim:

Kethrinës i pëlqente të luante në shtëpinë e shoqes së saj, Ejprill. Mamaja e
Kethrinës i kishte thënë Kethrinës se mund të luante për një orë. Kur mamaja e
Ejprillit tha se ora kishte mbaruar, qe e vështirë për Kethrinën që të largohej. Ajo
dëshironte të mbaronte lojën që po luanin ajo dhe Ejprill. Kethrina mendoi për një
çast dhe vendosi që do të shkonte në shtëpi siç i kishte thënë e ëma që të ve-
pronte. Me shpejtësi, ajo i tha mirupafshim Ejprillit dhe vrapoi për në shtëpi.

Kur Kethrina mbërriti në shtëpi, gjyshja e vet po e priste. Gjyshja dëshironte që
Kethrina të shkonte ta kalonte natën në shtëpinë e saj, por ajo e kishte me nxitim
vajtjen në shtëpi. Nëse Kethrina nuk do të kishte ardhur në shtëpi kur i kishte thënë
e ëma që të vinte, ajo do ta kishte humbur mundësinë që të vizitonte gjyshen e saj.

• Si mendoni se u ndie Kethrina?

Theksoni se nuk do të marrim gjithmonë një shpërblim emocionues kur jemi të
bindur, por ne do të kemi një ndjenjë të lumtur e të qetë. Kjo ndjenjë vjen nga dija
që kemi zgjedhur të bëjmë atë që është e drejtë.

Përmbledhje

Pjesëmarrja e
fëmijëve

Ftojini fëmijët, një e nga një, të tregojnë rreth një rasti kur qenë të bindur dhe si u
ndien, ose për një mënyrë si mund të jenë të bindur në të ardhmen (si për shem-
bull të mbajnë një prej urdhërimeve të Atit Qiellor, t’u kërkojnë leje prindërve para
se të dalin jashtë për të luajtur, të ndihmojnë në pastrimin e shtëpisë ose të
binden që herën e parë që prindi i thërret).
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Në fund të radhës së secilit fëmijë, jepini atij apo asaj një distinktiv “Unë Mund 
të Bindem”. Nxitini fëmijët t’i mbajnë distinktivët e tyre aty ku mund t’i shikojnë
shpesh, kështu që distinktivët do t’i ndihmojnë që të kujtojnë të binden. Sugjeroni
që fëmijët t’ua shpjegojnë distinktivët e tyre familjeve të tyre dhe të ndajnë atë që
mësuan nga mësimi sot.

Dëshmi Jepni dëshminë tuaj se si bindja ndaj Atit Qiellor dhe prindërve tuaj ka bekuar
jetën tuaj. Ju mund të dëshironi të tregoni rreth një rasti kur bindja ju bëri të
lumtur.

Nxitini fëmijët që t’u binden prindërve të tyre gjatë javës që vjen.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Vizatoni në tabelë një rreth të madh me dy rrathë më të vegjël në brendësi
(shihni ilustrimin).

Shpjegoni se qëllimi i këtij aktiviteti është që të bëni një X brenda rrethit më të
vogël teksa jeni me sy të lidhur. Kërkoni që një vullnetar ta provojë. Lidhjani sytë
vullnetarit dhe jepini atij apo asaj një copë shkumës. Rrotullojeni dy ose tre herë
fëmijën me sytë e lidhur dhe pastaj kthejeni përpara tabelës. I thoni fëmijës që
të bëjë një X në tabelë. Pastaj kërkojini fëmijës të bëjë një X tjetër pasi të marrë
udhëzime se ku ta vendosë X-in. Nxiteni një fëmijë të dytë që t’i japë udhëzime
fëmijës me sytë e lidhur, të tilla si “më lart”, “më poshtë”, “majtas”, “djathtas”.

Shikoni dy shenjat dhe diskutoni se sa më i mirë qe realizimi i fëmijës me sytë
e lidhur kur ai apo ajo iu bind udhëzimeve të fëmijës tjetër.

• Përse e realizoi më mirë (emri i fëmijës me sytë e lidhur) vendosjen e X-it kur
ajo (ai) iu bind udhëzimeve?

Lëreni çdo fëmijë, që dëshiron të marrë pjesë, t’i lidhen sytë dhe të përpiqet të
vendosë një X në rreth teksa një fëmijë tjetër jep udhëzime.
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Vini në dukje se fëmijët me sytë e lidhur qenë më të suksesshëm në vendosjen
e shenjave në rreth kur iu bindën udhëzimeve të dikujt që mund t’i shihte më
mirë rrathët. Shpjegoni se ndonjëherë Ati Qiellor dhe prindërit tanë mund t’i
shohin gjërat në jetën tonë më mirë se sa mund t’i shohim ne. Ata na japin
udhëzime që të na ndihmojnë. Kur u bindemi Atit Qiellor dhe prindërve tanë, 
ne do të jemi të lumtur.

2. Tregoni historinë në vijim me vetë fjalët tuaja:

Mateut i pëlqenin shkrepëset. Nëse kishte qirinj për t’u ndezur apo zjarr për t’u
ndezur, ai gjithmonë dëshironte të ndihmonte. Ndonjëherë prindërit e tij e linin
të ndizte një shkrepëse, por ata gjithmonë i qëndronin pranë që të sigurohe-
shin që ishte i kujdesshëm.

Një ditë kur prindërit e tij nuk ishin në dhomë, Mateu pa një kuti me shkrepëse
mbi tavolinë. Ai mendoi se sa argëtuese do të ishte që ta ndizte vetë secilën
prej shkrepëseve. Ai qe i sigurt se do të ishte i kujdesshëm.

Pastaj, Mateu mendoi se si e ëma i kishte thënë shumë herë që shkrepëset
nuk ishin lodra dhe se ai nuk duhej t’i përdorte kurrë pa leje. Me qetësi, Mateu
u largua nga shkrepëset dhe doli jashtë të luante.

Flisni me fëmijët për pasojat e mundshme nëse Mateu do t’i kishte marrë
shkrepëset. Theksoni se bindja e Mateut qe e dobishme për familjen megji-
thëse asnjë nuk qe në dijeni të saj.

Ju mund të dëshironi të vazhdoni diskutimin duke pyetur:

• Çfarë duhet të bëjë Mateu nëse vëllai i tij më i madh i thotë që t’i sjellë
shkrepëset në dhomën e tyre që të mund të luajnë me to?

Shpjegoni se kur dikush na thotë që të bëjmë diçka që e dimë se është e
gabuar, ne nuk duhet të bindemi. Ati Qiellor nuk pret prej nesh që të bindemi
kur na thuhet të bëjmë diçka të gabuar.

3. Përgatisni copa letre me udhëzime të thjeshta si këto në vijim:

• Fshini tabelën.

• Shtrëngoni duart me çdo anëtar të klasës.

• Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Bëni Siç Bëj Unë”.

• Thoni diçka të mirë për secilin anëtar të klasës.

• Thoni pesë gjëra për të cilat jeni mirënjohës.

• Interpretoni diçka që do të bëni për një anëtar të familjes gjatë javës.

Vendosni copat e letrës në një mbajtëse. Me radhë, u thoni fëmijëve të zgje-
dhin një letër nga mbajtësja dhe t’u binden udhëzimeve të shkruara në të.

4. Para orës së mësimit, përgatisni dhe fshihni të dhënat për një gjueti të vogël
thesari në klasën tuaj. Secila e dhënë duhet t’i drejtojë fëmijët tek e dhëna tjetër
derisa e dhëna përfundimtare t’i drejtojë tek thesari. Ju mund të dëshironi që të
keni një qerasje apo dhuratë të vogël si thesar për çdo fëmijë në fund të gjuetisë.

Diskutoni me fëmijët se si ata duhet t’u binden udhëzimeve në çdo të dhënë
që të gjejnë thesarin. Lexoni me zë të lartë të dhënën e parë që të filloni gjue-
tinë e thesarit.
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Pasi fëmijët të kenë mbaruar gjuetinë e thesarit, ndihmojini të kuptojnë se,
nëse i bindemi Atit Qiellor, Ai do të na japë thesarin më të madh mbi të gjitha:
Ai do të na lejojë që të jetojmë me Të përgjithmonë.

5. Përsërisni historinë e Noeut dhe arkës, siç gjendet tek Zanafilla 6–8. Shpjegoni
se ngaqë Noeu qe i bindur, ai dhe familja e tij u shpëtuan nga përmbytja. Nxitini
fëmijët që t’u binden urdhërimeve të Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit, siç bëri Noeu.

Jepini secilit fëmijë një kopje të fletushkës për shpërndarje në fund të mësimit.
Lërini fëmijët të ngjyrosin figurën e arkës dhe pastaj të vizatojnë një figurë që
tregon se si ata mund të jenë të bindur.
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë që të kuptojë rëndësinë e respektimit dhe të bindjes
ndaj ligjeve të vendit.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Mateu 22:15–22 dhe Nenet e Besimit 1:12.

2. Përgatisni mjaft brumë me kripë që secili fëmijë të ketë nga një pjesë. Receta e
një brumi me kripë mund të gjendet në faqen 43. (Nëse nuk ju gjendet brumi
me kripë, sillni ngjyra dylli dhe letër që t’i përdorin fëmijët.)

3. Në një fletë letre, renditni disa situata që përfshijnë ligje e rregulla të njohura për
fëmijët. Përshkruani të paktën një situatë për secilin fëmijë në klasë dhe vëruni
numër situatave. Përdorni situatat e mëposhtme ose krijoni të tjera më të
përshtatshme për fëmijët në klasën tuaj.

• Jeni pothuajse vonë për në shkollë. Nëse e kaloni rrugën në mes të saj, tek
pjesa pa vijat e bardha, në vend që ta kaloni tek pjesa me vijat e bardha të
këmbësorit, ju do të arrini më shpejt atje. Çfarë do të bëni nëse i bindeni ligjit?

• Po bëni pazar me babanë tuaj dhe i kërkoni një ëmbëlsirë. Babai ju thotë jo,
por teksa është i zënë me pagimin e ushqimeve, ju shikoni se mund ta fusni
sheqerkën në xhepin tuaj pa u vënë re nga askush. Çfarë do të bëni nëse i
bindeni ligjit?

• E keni nxjerrë qenin tuaj për një shëtitje me zinxhir. Arrini në një park dhe
dëshironi të ndaloni e të luani, por ka një shenjë që thotë “Nuk Lejohen
Qentë”. Ju nuk shihni ndonjë të rritur përreth dhe mund ta lidhni zinxhirin e
qenit në një pemë teksa luani. Çfarë do të bëni nëse i bindeni ligjit?

• Po kaloni rrugën në një kënd që ka semafor. Nuk po vijnë makina dhe nuk ka
asnjë përreth. Por drita juaj e këmbësorit ju tregon që të prisni. Çfarë do të
bëni nëse i bindeni ligjit?

• Jeni në bibliotekë dhe keni gjetur një libër që dëshironi ta shqyrtoni, por e
keni lënë kartën tuaj të anëtarësisë së bibliotekës në shtëpi. Bibliotekarja nuk
është në banakun e përparmë dhe nuk do t’ju shikonte nëse largoheshit me
librin. Çfarë do të bëni nëse i bindeni ligjit?

4. Përgatisni aq copa të vogla letre sa situata keni. Vëruni numër letrave dhe
vendosini në një tas ose shportë.

5. Bëni distinktiv letre për secilin fëmijë:

Unë Do T’i Bindem LigjitMësimi 
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6. Bëni shiritin e shkruar të mëposhtëm:

7. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Një monedhë (nëse është e mundur me figurën e një udhëheqësi kombëtar).
c. Gjilpëra me kokë, letër ngjitëse ose fije që t’i vini distinktivët në rrobat e

fëmijëve.
d. Figura 2-53, I Jepni Cezarit.

8. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Rregullat dhe Ligjet Mund të Na Ndihmojnë

Veprimtari
vëmendjeje

Jepuni fëmijëve pjesë nga brumi me kripë dhe vëreni secilin prej tyre që t’i japë
formën e një kafshe ferme. (Nëse nuk ju gjendet brumë me kripë ose kjo ve-
primtari është tepër e vështirë për fëmijët në klasën tuaj, jepuni fëmijëve ngjyra
dylli e letër dhe vëreni secilin të vizatojë një kafshë ferme. Në përputhje me këtë
përshtatni diskutimin.)

Nxirrini të gjitha kafshët mbi tavolinë ose dysheme. Shpjegoni që fermerët duhet të
kujdesen së tepërmi për kafshët e tyre dhe t’u japin atyre ushqim, ujë dhe mbrojtje.
Nëse kafshët enden larg, ato mund të humbasin ose të lëndohen.

• Çfarë mund të bëjmë që të mos i lejojmë këto kafshë të enden larg? (Të ndërtojmë
një gardh.)

Rrotulloni një copë brumi mes pëllëmbëve të duarve tuaja dhe tavolinës që të
formoni një rrip të gjatë. Rrethojini kafshët me të, që të formoni një gardh.
Shpjegoni se gardhet janë të mira pasi ndihmojnë në ruajtjen e kafshëve. (Lërini
kafshët të ekspozuara gjatë pjesës së mbetur të mësimit. Në fund të mësimit
lërini fëmijët që t’i marrin kafshët e tyre në shtëpi.)

Shpjegoni se edhe ne kemi gjëra që na ruajnë. Këto gjëra quhen ligje dhe rregulla.
Ligjet dhe rregullat janë si gardhe pasi ato na ndalojnë nga bërja e gjërave që
janë të rrezikshme apo që mund të na bëjnë ne apo njerëzit e tjerë të trishtuar. Kur
u bindemi ligjeve dhe rregullave, ato ndihmojnë që të jemi të sigurt dhe të lumtur.

Diskutim Zgjidhni një lojë të thjeshtë të njohur për çdo fëmijë në klasën tuaj, si për shem-
bull sylla-mbyllthi. Nxitini fëmijët që t’ju tregojnë rregullat e lojës dhe diskutoni për
atë që do të ndodhte nëse do të përpiqeshit ta luanit lojën pa iu bindur ligjeve.
Ndihmojini fëmijët të kuptojnë se rregullat janë të nevojshme që lojërat të jenë të
suksesshme dhe argëtuese për t’u luajtur.

• Çfarë lloje të tjera rregullash ka përveç rregullave të lojërave?

• Cilat janë disa rregulla në shtëpinë tuaj?

Ne besojmë në bindjen ndaj ligjit.
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Nxiteni secilin fëmijë të thotë një rregull që ndjek familja e tij apo e saj, të tillë si “Hiqni
lodrat kur keni mbaruar së luajturi”. Teksa çdo fëmijë përmend një rregull, pyesni:

• Si ju ndihmon ky rregull?

Kur çdo fëmijë të ketë treguar një rregull familjar, vini në dukje se kemi rregulla në
vende të tjera veç shtëpive tona.

• Cilat janë disa nga rregullat në shkollë? Po në Fillore?

• Si ju ndihmojnë këto rregulla?

Vendi Ynë Na Jep Ligje

Histori dhe
diskutim

Shpjegoni se njësoj siç kemi rregulla në shtëpi, në shkollë dhe në Fillore, ne kemi
rregulla për qytetin e vendin tonë. Këto rregulla quhen ligje. Ligjet na ndihmojnë e
mbrojnë njësoj siç bëjnë rregullat e shtëpisë sonë, shkollës dhe Fillores. Tregoni
një histori rreth një fëmije që mësoi se si ligjet na mbrojnë e na ndihmojnë kur u
bindemi atyre. Përdorni historinë në vijim ose krijoni vetë një:

Xherri gjithmonë kishte dashur një qen të vetin, kështu që qe i emocionuar kur i
dhanë për ditëlindje një kone të bukur. Ai e quajti qenin Pal. Xherri dhe Pali argë-
toheshin shumë së bashku.

Qyteti i Xherrit kishte një ligj që thoshte se të gjithë qentë duhet të jenë të lidhur
kur nuk janë në një oborr me gardh. Një ditë, Xherri vendosi ta merrte Palin me
vete në shtëpinë e një shoku. Ai nuk mund të gjente litarin e Palit dhe shoku i tij
jetonte vetëm pak shtëpi më tutje, kështu që Xherri vendosi ta merrte Palin pa litar.

Teksa ecnin teposhtë rrugës, Pali pa një mace në anën tjetër të rrugës. Para se
Xherri të kuptonte atë që po ndodhte, Pali vrapoi në rrugë dhe u godit nga një
makinë.

Me lot në sy, Xherri e mori qenin dhe e çoi në shtëpi. Mamaja e Xherrit i çoi tek
veterineri, i cili u kujdes për këmbën e thyer të Palit.

Kur arritën në shtëpi, mamaja e Xherrit i tha atij se Pali mund të ishte vrarë. Xherri
kuptoi se nëse do t’i ishte bindur ligjit dhe do ta kishte mbajtur qenin me litar, Pali
nuk do të ishte lënduar. Xherri e kuptoi se ligji ishte vendosur që të mbronte atë
dhe qenin e tij; dhe vendosi që kurrë më nuk do ta shkelte atë ligj.

• Si mendoni, përse qyteti i Xherrit kishte ligj për mbajtjen e qenve me litar?

• Si mund të ishte parandaluar aksidenti i Palit?

• Përse kemi ligje dhe rregulla që duhet t’i ndjekim?

Diskutim Shpjegoni se ligjet janë bërë që të na ndihmojnë e mbrojnë. Kërkojuni fëmijëve të
përmendin disa ligje bazë në zonën tuaj. Diskutoni mbi secilin ligj dhe arsyen pse
ishte krijuar. Ndihmojini fëmijët të kuptojnë se si secili ligj është ndihmues.

Ju mund të dëshironi të përdorni disa prej ideve në vijim nëse gjejnë zbatim në
zonën tuaj:

Ligjet e Qarkullimit

• Ndaloni para të gjitha sinjaleve të ndalimit. Kjo na ndihmon të shmangim
aksidente.

• Zbatoni kufijtë e shpejtësisë së lejuar. Kufijtë e shpejtësisë janë vendosur që
njerëzit të mund ta ngasin makinën pa rrezik dhe të jenë në gjendje të ndalojnë
shpejt në rast urgjence.
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Ligje në Lidhje me Kafshët Shtëpiake

• Mbajeni kafshën tuaj shtëpiake me litar kur është jashtë oborrit tuaj. Ligjet e
lidhjes me litar mund t’i mbrojnë kafshët nga lëndimi (si qeni i Xherrit, Pali) dhe
mbrojnë pasurinë e njerëzve nga dëmtimi i shkaktuar prej kafshëve.

• Mos u tregoni mizor me kafshët. Ky lloj ligji i mbron kafshët nga lëndimi.

Ligjet Lidhur me Pasurinë Vetjake

• Mos vidhni. Nëse marrim gjëra që i përkasin dikujt tjetër, gjithsecili do të jetë i
trishtuar.

• Mos flakni mbeturina. Nëse kushdo flak mbeturina, atëherë qyteti ose qyteza
jonë do të jetë e shëmtuar dhe e çrregullt. Prindërve tanë mund t’ju duhet të
paguajnë (përmes taksave) që të bëhet pastrimi i tij.

Jezu Krishti Dëshiron që Ne t’i Bindemi Ligjit

Diskutim • Çfarë janë taksat?

Shpjegoni që taksat janë para që ia japim shtetit apo vendit tonë që të ndih-
mojmë në pagimin e gjërave që janë në dobi të gjithsecilit, si për shembull ofi-
cerë policie, zjarrfikës, rrugë e shkolla. Diskutoni shkurtimisht si do të ishte po të
mos i kishim këto gjëra. Shpjegoni se kemi ligje taksash për të siguruar që gjith-
secili ndihmon në shlyerjen e detyrimit për këto gjëra.

Histori nga shkrimi i
shenjtë

Shpjegoni se edhe njerëzit, që jetuan në kohën e Jezu Krishtit, kishin ligje taksash.
Tregoni figurën 2-53, I Jepni Cezarit, dhe tregoni historinë që gjendet tek Mateu
22:15–22.

Shpjegoni se njerëzit e pyetën Jezusin nëse duhej t’ia paguanin vendit të tyre mone-
dhën e taksës. Monedha e taksës është diçka e ngjashme me paratë e taksës.

Tregoni monedhën që keni sjellë. Shpjegoni që Jezusi u kërkoi njerëzve t’i trego-
nin një monedhë. Ai vuri në dukje se monedha kishte figurën e Cezarit, udhëhe-
qësit të vendit. (Nëse monedha që keni sjellë ka figurën e një udhëheqësi
kombëtar, tregojeni atë.) Lexoni me zë të lartë atë që Jezusi u tha njerëzve, siç
gjendet tek Mateu 22:21 (duke filluar me Atëherë ai u tha). Shpjegoni se Jezusi u
tha njerëzve që ata duhej t’u bindeshin ligjeve të vendit të tyre dhe ligjeve të Atit
Qiellor. Jezusi u mësoi njerëzve se bindja ndaj ligjeve të vendit të tyre ishte e
rëndësishme.

Ne Besojmë në Bindjen Ndaj Ligjit

Shiriti i shkruar Lexoni me zë të lartë fjalinë në shiritin e shkruar. Shpjegoni se kjo është pjesë e
nenit të dymbëdhjetë të besimit, një prej pohimeve të besimit të Kishës.

I thoni klasës ta përsërisë disa herë fjalinë njëzëri.

Lojë Vendoseni listën e situatave dhe tasin ose koshin me numra mbi tavolinë ose
dysheme. I thoni klasës se, tani, ata mund të luajnë lojën “Bindja Ndaj Ligjit”. Pastaj
uluni dhe prisni për një çast ose pak më shumë. Nëse askush nuk përgjigjet, pyesni:

• Përse askush nuk po e luan lojën? (Askush nuk i njeh rregullat.)

Nëse fëmijët janë përpjekur ta kuptojnë situatën, ndoshta duke i vendosur letrat me
numra të renditura sipas radhës, përgëzojini që u përpoqën, dhe pastaj pyesni:

• A po e luani lojën “Bindja Ndaj Ligjit”?

• Përse jo?
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Vini në dukje se rregullat dhe ligjet ndihmojnë që të na udhëheqin dhe të na japin
drejtim. Shpjegoni rregullat e lojës:

1. Zgjidhni një numër nga tasi (ose shporta).

2. Mbajeni radhën me rregull, duke filluar me personin që zgjodhi numrin një.

3. Ngrihuni kur të keni radhën.

4. Jepjani numrin mësuesit dhe pastaj përgjigjiuni pyetjes së mësuesit pa ndihmë
nga fëmijët e tjerë.

5. Uluni me qetësi në karriget tuaja para dhe pasi të keni radhën.

Luajeni lojën, duke e lënë çdo fëmijë të zgjedhë një numër nga tasi ose shporta.

Lexojani secilit fëmijë situatën që i përgjigjet numrit të tij ose të saj.

Kur çdo fëmijë t’i jetë përgjigjur një pyetjeje, jepuni fëmijëve distinktivët. Lëvdojini
fëmijët për idetë dhe përgjigjet e tyre të mira.

Përmbledhje

Pjesëmarrja e
fëmijëve

Pyetini fëmijët se çfarë do të thonë kur familjet e tyre t’i pyesin rreth distinktivëve
të tyre. Teksa shprehin përgjigjet e tyre, theksoni rëndësinë e bindjes ndaj ligjeve
që të mund të jetojmë së bashku në lumturi.

Dëshmi Dëshmoni që ligjet janë krijuar për të mirën tonë. Ju mund të dëshironi të ndani
një përvojë vetjake kur qetë mirënjohës që iu bindët ligjit. Kujtojuni fëmijëve që t’u
binden ligjeve të Atit Qiellor dhe ligjeve të vendit të tyre.

Nxiteni secilin fëmijë që të zgjedhë një ligj të cilit t’i bindet me kujdes këtë javë.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes. Sugjeroni që fëmija t’i kërkojë Atit
Qiellor që të ndihmojë fëmijët të mbajnë mend dhe t’u binden ligjeve.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Ndihmojini fëmijët të mësojnë përmendsh nenin e dymbëdhjetë të besimit: 
“Ne besojmë në nënshtrimin ndaj mbretërve, presidentëve, sundimtarëve dhe
gjykatësve, në bindjen, nderimin dhe mbështetjen e ligjit”. Shpjegoni ndonjë
fjalë të panjohur për fëmijët.

Fëmijët më të vegjël mund të mësojnë përmendsh pjesën e nenit të besimit të
shkruar në distinktivët e tyre: “Ne besojmë në bindjen [ndaj] ligjit”.

2. Kërkojini klasës të mendojë për pesë rregulla që mund të kenë familjet, që
ndihmojnë për t’i bërë anëtarët e familjes të sigurt e të lumtur. I thoni secilit
fëmijë që të ngrejë një gisht teksa përmendet secili rregull. Kur të jenë
përmendur pesë rregulla dhe secili fëmijë ka zgjatur pesë gishta, nxirrni me
shkumës në tabelë gjurmën e dorës të secilit fëmijë. Emërtojeni secilën gjurmë
dore me emrin e fëmijës. Falënderojini fëmijët për duart e tyre ndihmëtare dhe
nxitini të kujtojnë e t’u binden rregullave të vetë familjeve të tyre.
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3. Bëni me fëmijët lojën me gishta si vijon:

Ndaloj (i ngrini të dyja duart lart me pëllëmbët përpara sikur po ndaloni diçka),
Shikoj (vendosni dorën sipër syve sikur po u bëni hije atyre),
Dëgjoj (mblidhni dorën si kupë prapa veshit),
Dhe pastaj jam i sigurt që e di (tundni gishtat sa prapa-para)
Se unë (bëni me gisht nga vetja) në rregull po veproj,
Pavarësisht ku shkoj (hapni krahët për nga jashtë që të tregoni hapësirë).
Rrugën vetëm në kryqëzim e kaloj (kryqëzoni krahët mbi kraharor),
Jo në gjysmë të rrugës (tundni kokën);
Më parë shikoj (vendosni dorën sipër syve sikur po u bëni hije atyre),
Më parë mendoj (trokisni mbi anën e kokës),
Dhe pastaj këmbët e mia shfrytëzoj (ecni në vend).

Kujtojuni fëmijëve rëndësinë e bindjes ndaj ligjeve të qarkullimit.
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Qëllimi Të ndihmojë fëmijët që të kuptojnë se mund të ndjekin shembullin e Jezu Krishtit
dhe të tregojnë dashuri duke ndihmuar të tjerët.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Marku 6:34–44; Lluka 17:11–19; Gjoni 13:15,
34–35 dhe 3 Nefi 17.

2. Për veprimtarinë e vëmendjes, prisni një zemër të madhe nga një letër.

3. Për secilin fëmijë, kopjoni në letër ose në kalk fletushkën për shpërndarje
“Sikurse Unë Ju Kam Dashur” dhe gjëzën formuese në formë zemre që gjendet
në fund të mësimit. Nëse është e mundur, kopjojini gjëzat formuese në letra me
ngjyra ose nxirrini në kalk me ngjyra. Pritini gjëzat formuese në copa gjatë
vizave me pika.

4. Përgatituni që të këndoni ose të thoni fjalët e këngës “Doni Njëri-Tjetrin”
(Children’s Songbook, f. 136) dhe “Jezusi Tha: ‘T’Gjith’ t’i Doni’” (Children’s
Songbook, f. 61). Fjalët e “Doni Njëri-Tjetrin” janë përfshirë në fund të manualit.

5. Materiale të nevojshme:
a. Bibël dhe Libër Mormoni.
b. Ngjitës ose vinovil.
c. Figura 2-36, Jezusi Bekon Fëmijët Nefitë; figura 2-45, Dhjetë Lebrozët

(Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit 221; 62150); figura 2-47, Ushqyerja e
Pesë Mijë Njerëzve (62143); figura 2-54, Darka e Fundit (Paketa e Figurave
Artistike të Ungjillit 225; 62174).

6. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Është e Rëndësishme Të Të Duan

Veprimtari
vëmendjeje

Tregojuni fëmijëve zemrën e madhe prej letre.

• Për çfarë mendoni kur shikoni një zemër? (Dashuri.)

• Si mund ta kuptoni nëse dikush ju do?

Lërini fëmijët të flasin për njerëzit që i duan (si për shembull anëtarë të familjes,
miq dhe mësues të Fillores) dhe si e tregojnë këta njerëz dashurinë e tyre.

• Si ndiheni kur njerëzit e shfaqin që ju duan?

• Si mendoni se ndihen njerëzit e tjerë kur ju u tregoni se i doni ata?

Vini në dukje se ne të gjithë kemi nevojë të dimë që na duan.

Duajeni Njëri-TjetrinMësimi 
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Jezu Krishti Na Mësoi të Duam Njëri-Tjetrin

Paraqitja e
mësuesit

Shpjegoni që përpara se Jezu Krishti të jetonte në tokë, njerëzit jetonin sipas rre-
gullit “sy për sy”. Kjo donte të thoshte se nëse njerëzit ishin të këqij ose armiqë-
sor ndaj jush, ju mund të ishit i keq ose armiqësor ndaj tyre. Shpjegoni se kur
Jezusi erdhi në tokë, Ai u mësoi njerëzve një mënyrë ndryshe të të jetuarit.

Histori nga 
shkrimi i shenjtë

Tregoni figurën 2-54, Darka e Fundit. Shpjegoni që pak përpara se Jezusi të kry-
qëzohej, Ai u takua me dishepujt e Vet dhe ata hëngrën darkën e tyre të fundit së
bashku. Ky vakt u bë i njohur si Darka e Fundit. Gjatë këtij vakti, Shpëtimtari u tha
dishepujve të Tij se Ai së shpejti do t’i linte ata dhe u dha disa udhëzime.

Tregoni Biblën dhe lexoni me zë të lartë Gjonin 13:34–35. Shpjegoni se këto janë
fjalët e Jezusit. Lexoni përsëri pjesën e parë të vargut 34 (deri ku përmendet për
herë të parë ta doni njëri-tjetrin).

• Çfarë është një urdhërim?

Vini në dukje se në këtë shkrim të shenjtë, Jezusi nuk bëri thjesht një sugjerim që
ta duam njëri-tjetrin; Ai na dha një urdhërim që ta duam njëri-tjetrin. Nëse e ndje-
kim Jezusin, ne do t’i duam të tjerët.

Këngë Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Jezusi Tha: ‘T’Gjith’ t’i Doni’”, duke përdorur
veprimet e treguara:

Jezusi tha: “T’gjith’ t’i doni” (shtrini krahët);
Edhe me mir’si t’i trajtoni (kthehuni nga fqinji dhe shtrëngoni duart e njëri-tjetrit

sikur takoheni).
Kur zemra me dashuri ju mbushet plot (vendosni duart mbi zemër),
Të tjerët do ju duan fort (përqafoni veten).

Jezu Krishti Tregoi Dashuri për të Tjerët Duke i Ndihmuar

Shkrim i shenjtë Lexoni me zë të lartë Gjonin 13:15.

• Çfarë do të thotë të jesh shembull?

• Kush ka dhënë një shembull të mirë për ne?

U thoni fëmijëve se Jezu Krishti tha fjalët e shkrimit të shenjtë që sapo lexuat.
Shpjegoni se një mënyrë si Jezusi dha shembullin për ne, ishte duke dashur nje-
rëzit e tjerë dhe duke bërë gjëra të mira për ta.

Histori nga
shkrimet e shenjta
dhe diskutim

Tregoni figurën 2-45, Dhjetë Lebrozët. Kërkojuni fëmijëve që të tregojnë historinë
e ilustruar nga figura (shihni Lluka 17:11–19).

• Çfarë bëri Jezusi që të ndihmonte dhjetë lebrozët?

• Përse i shëroi ata?

Tregoni figurën 2-47, Ushqyerja e Pesë Mijë Njerëzve, dhe kërkojuni fëmijëve që
të tregojnë historinë e ilustruar nga figura (shihni Marku 6:34–44). Ndihmojini
nëse është e nevojshme.

• Çfarë bëri Jezusi që të ndihmonte njerëzit?

• Përse i ndihmoi Ai ata?

Tregoni figurën 2-36, Jezusi Bekon Fëmijët Nefitë, dhe tregoni historinë që gjen-
det tek 3 Nefi 17. Shpjegoni se Jezusi qe gati të largohej nga nefitët në Amerikë
dhe të kthehej tek Ati Qiellor, por nefitët nuk donin që Ai të largohej (shihni 3 Nefi
17:4–5). Jezusi qëndroi pak më gjatë dhe shëroi të gjithë njerëzit e sëmurë dhe
bekoi të gjithë fëmijët.



• Përse qëndroi Jezusi me nefitët?

• Përse i shëroi të sëmurët dhe i bekoi fëmijët Jezusi?

Vini në dukje se në secilën prej këtyre historive, Jezu Krishti i ndihmoi njerëzit ngaqë
i donte. Edhe ne mund t’u tregojmë njerëzve se i duam, duke i ndihmuar ata.

Ne Mund të Ndjekim Shembullin e Jezu Krishti Duke Ndihmuar të Tjerët

Shkrim i shenjtë Lexoni përsëri Gjonin 13:35. Shpjegoni se teksa tregojmë dashurinë tonë për nje-
rëzit e tjerë, ata do ta dinë se ne ndjekim shembullin e Jezu Krishtit.

Këngë Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Doni Njëri-Tjetrin”.

Histori Shpjegoni se ne mund të ndjekim shembullin e Jezu Krishtit dhe të tregojmë
dashurinë tonë për të tjerët duke i ndihmuar. Tregoni një histori për një fëmijë që
bëri diçka të mirë për dikë që të tregonte dashuri për atë person. Ju mund të
dëshironi që të përdorni historinë në vijim:

Tomási u sëmurë rëndë dhe i duhej të qëndronte në shtrat për një kohë të gjatë.
Atë e merrte malli për të gjitha gjërat argëtuese të cilat i pëlqenin atij dhe miqve
të tij që të bënin. Ndërsa ishte sëmurë, disa prej miqve të tij erdhën që ta vizito-
nin një apo dy herë. Por shoku i tij Huani erdhi ta vizitonte shpesh. Shpesh herë
kur djemtë e tjerë ishin duke luajtur jashtë, Huani ishte pranë shtratit të Tomásit
duke folur e qeshur me Tomásin dhe duke e ndihmuar të ndihej më mirë.

• Çfarë bëri Huani që të tregonte se e donte Tomásin?

• Si mendoni se ndihej Tomási rreth Huanit? Si mendoni se ndihej Huani rreth
Tomásit?

Shpjegoni se ka shumë mënyra si mund të tregojmë dashurinë tonë për të tjerët
duke i ndihmuar. Ne mund të bëjmë gjëra të mira për familjet tona, miqtë tanë,
fqinjët tanë, njerëzit më të moshuar, ata që janë të sëmurë ose për këdo tjetër që
i duhet ndihma jonë.

Veprimtari Nxitini fëmijët t’ju dëgjojnë teksa u tregoni pjesën e parë të një situate që mund
t’u ndodhë atyre. Kërkojuni ta përfundojnë secilën situatë duke treguar atë që do
të bënin për të treguar dashuri. Ju mund të dëshironi t’i vini fëmijët të interpre-
tojnë një ose më shumë situata. Përdorni situatat në vijim ose krijoni vetë disa:

1. Ju dhe babai juaj jeni ulur në cep duke pritur që të vijë autobusi. Shihni një burrë
më të moshuar që nxiton të kapë autobusin. Ai ka një bastun si ndihmë që të
eci, por nuk mund të lëvizë shumë shpejt. Autobusi ndalon dhe hapet dera.
Teksa hipni shkallët, e kuptoni që ai ndoshta nuk do ta arrijë autobusin në kohë.

• Çfarë mund të bëni që të tregoni dashuri për këtë burrë?

2. Mëngjesin e së dielës po ecni drejt kishës. Shihni një nënë të re me foshnjën e
saj në njërin krahë dhe disa libra në krahun tjetër.

• Çfarë mund të bëni që të ndiqni shembullin e Shpëtimtarit dhe të tregoni
dashuri për këtë grua?

3. Kur mbërrini në shtëpi nga shkolla, mamaja juaj po përpiqet të qepë. Vëllai juaj i
vogël po bën rrëmujë e po qan pasi dëshiron që mamaja juaj t’i lexojë një histori.

• Çfarë mund të bëni që të tregoni dashuri për mamanë tuaj dhe vëllanë tuaj të
vogël?
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4. Një të diel, në Fillore, ju takoni një vajzë të re nga një vend tjetër. Ajo është
shumë e turpshme dhe nuk flet shumë. Më vonë e shihni në këmbë te dera e
jashtme e shtëpisë së mbledhjes duke qarë.

• Çfarë mund të bëni që të tregoni dashuri dhe ta ndihmoni vajzën e re?

Përmbledhje

Veprimtari me
gjëzën formuese

Jepini secilit fëmijë një fletushkë shpërndarëse me zemrën dhe një grup copash
të gjëzës formuese në formë zemre. Ndihmojeni secilin fëmijë të formojë gjëzën
formuese dhe pastaj ta ngjisë gjëzën tek fletushka e zemrës. Me fëmijët, thoni
me zë të lartë fjalët e gjëzës formuese dhe fletushkës.

Lërini fëmijët t’i marrin në shtëpi fletushkat e tyre. Nxitini fëmijët që t’u tregojnë
familjeve të tyre atë që mësuan sot rreth shfaqjes së dashurisë për të tjerët.

Nëse e lejon koha, kërkojini secilit fëmijë të përmendë një person që ai apo ajo
e do; dhe të tregojë një mënyrë se si ai apo ajo mund të tregojë dashuri për atë
person. Nxitini fëmijët të tregojnë dashuri për të tjerët duke i ndihmuar ata.

Dëshmi Dëshmoni se Ati Qiellor dhe Jezu Krishti dëshirojnë që ne ta duam njëri-tjetrin. 
U thoni fëmijëve se si ndiheni kur tregoni dashuri për të tjerët.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes. Sugjeroni që fëmija t’i kërkojë Atit
Qiellor që të ndihmojë fëmijët të tregojnë dashuri për të tjerët siç bëri Shpëtimtari.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Vëreni secilin fëmijë t’i shkruajë një letër dikujt që e do, duke shpjeguar se sa
shumë kujdeset për atë person. Fëmijët më të vegjël mund të vizatojnë figura
për njerëzit që duan. Nxitini fëmijët të ndajnë letrat ose vizatimet e tyre me
njerëzit për të cilët i bënë ato.

2. Tregoni historinë në vijim për një rast kur Xhon Tejlor, që u bë Presidenti i tretë i
Kishës, tregoi dashuri:

Kur Xhon Tejlori qe djalosh, shoku i tij Robert Uest vdiq nga një sëmundje e
rëndë. Më pas, babai i djalit, Elli Uest, u largua nga fshati për t’u bërë bari.
Xhoni e dinte se ndonjëherë Elli ishte i vetmuar, kështu që i pyeti prindërit nëse
mund ta vizitonte Ellin. Prindërit e Xhonit i dhanë lejen e tyre dhe përgatitën një
shportë me ushqime që Xhoni ta merrte me vete.

Xhonit i duhej e gjithë dita që të ecte për tek shtëpia e Ellit dhe që të kthehej,
kështu që ai u nis herët në mëngjes. Udhëtimi ishte i lodhshëm dhe kishte
shumë kodra për t’u kapërcyer. Një herë, teksa po pushonte, Xhoni u tundua të
hante ushqimin në shportë. Në vend të kësaj, ai u ngrit dhe eci gjithë pjesën
tjetër të rrugës sa më shpejt të ishte e mundur.

Elli u gëzua shumë kur pa Xhonin. Ata e hëngrën bashkë ushqimin dhe folën
për kohërat e vjetra. (Shihni Deta Petersen Neeley dhe Nathan Glen Neeley, 
A Child’s Story of the Prophet John Taylor [Salt Lake City: Deseret News Press,
1960], f. 12–18.)
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• Çfarë bëri Xhon Tejlori që të tregonte dashuri për babanë e shokut të tij?

• Si mendoni se u ndie Elli Uest rreth asaj që bëri Xhon Tejlori?

• Si mendoni se u ndie Xhon Tejlori?

Kujtojuni fëmijëve se kur tregojmë dashuri për të tjerët, njerëzit që ndihmojmë
janë të lumtur dhe ne jemi të lumtur gjithashtu.

3. Ndihmojini fëmijët që të thonë fjalët e të bëjnë veprimet për aktivitetin me vargje
në vijim:

Jezusi t’Gjith’ F’mijët i Do

Jezusi t’gjith’ f’mijët i do (mbajini krahët të shtrirë),
Vocërrakët, ende t’mitur (përdorni dorën për të treguar fëmijët me gjatësi deri

tek gjuri),
Beben në djep o (formoni një djep me krahët),
Të tjerët aq t’gjat’ e t’rritur (ngrini duart lart mbi kokë).
(Prej Finger Fun for Little Folk nga Thea Cannon. © 1949 nga Standard
Publishing Company, Cincinnati, Ohio. Përdorur me leje.)

Përsëriteni aq herë sa të dëshirojnë fëmijët.

4. Kërkojuni dy fëmijëve që të qëndrojnë përpara klasës. Diskutoni me klasën për
aspektet e shumta në të cilat këta dy fëmijë ngjajnë, si për shembull që kanë 
dy sy e dy veshë, që pëlqejnë të bëjnë të njëjtat gjëra ose që janë anëtarë të
Kishës. Pastaj diskutoni për aspektet e shumta në të cilat janë të ndryshëm, si
p.sh. që e kanë ngjyrën e flokëve të ndryshme, hobi të ndryshme ose familje
me madhësi të ndryshme. Vini në dukje se nuk ka dy njerëz që të jenë pikërisht
njësoj. Të gjithë ne, në një farë mënyre, jemi të ndryshëm nga kushdo tjetër.

Shpjegoni se ndonjëherë njerëzit janë ndryshe në drejtime që na bëjnë të pasi-
gurt për mënyrën si t’i trajtojmë ata. Ata mund të flasin një gjuhë tjetër, mund të
kenë një paaftësi ose mund të jenë ndryshe nga ne në ndonjë mënyrë tjetër.
Shpjegoni se Jezu Krishti i do të gjithë dhe dëshiron që edhe ne t’i duam të 
gjithë. Ne duhet t’i duam e t’i ndihmojmë ata që duken ndryshe nga ne, si
edhe ata që duken të ngjashëm me ne.

Ju mund të dëshironi t’i vini fëmijët të këndojnë ose të thonë fjalët e këngës
“Un’ Do Eci me Ty” (Children’s Songbook, f. 140) ose “T’Ndryshëm Jemi”
(Children’s Songbook, f. 263).

Unë Do Eci me Ty

Nëse si shumica e njerëzve nuk ecën ti,
Disa njerëz largohen nga ty, me siguri,
Por unë jo! Unë jo!
Nëse si shumica e njerëzve nuk flet,
Disa njerëz flasin e qeshin me ty krejt,
Por unë jo! Unë jo!
Unë do eci me ty. Unë do flas me ty.
Kështu do tregoj dashurinë time për ty.

Jezusi nga askush nuk u largua, asnjëher’.
Ai dashurinë e tij për t’gjith e dha, përher’.
Kështu do bëj edhe unë! Edhe unë!
Jezusi t’gjithë që shihte i bekonte,
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Pastaj: “Eja, më ndiq”, u kthye t’thoshte.

Dhe do ta ndjek Atë! Do ta ndjek!
Do ta ndjek Atë! Do ta ndjek!
Unë do eci me ty. Unë do flas me ty.
Kështu do tregoj dashurinë time për ty.

T’Ndryshëm Jemi
Unë t’njoh ty; dhe ti m’njeh mua.
T’ndryshëm jemi, sa dielli e deti vet’.
Unë t’njoh ty; dhe ti m’njeh mua,
Dhe kështu duhet të jet’.

Unë t’ndihmoj ty, dhe ti m’ndihmon mua.
Ne mësojm’ e nisim t’kuptojm’ nga problemet vet’.
Unë t’ndihmoj ty, dhe ti m’ndihmon mua,
Dhe kështu duhet të jet’.

Unë t’dua ty, dhe ti m’do mua.
Bashk’ më t’mirën e mundshme arrijm’ n’jet’.
Unë t’dua ty, dhe ti m’do mua,
Dhe kështu duhet të jet’.
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të kuptojë që ne tregojmë dashuri për Atin Qiellor dhe
Jezu Krishtin kur paguajmë të dhjetën.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Marku 12:41–44. Shihni edhe Parimet e Ungjillit
(31110), kapitulli 32; dhe faqet 561–562 të librit të James E. Talmage, Jesus the
Christ, bot. i 3-të [Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, 1916].

2. Përgatisni dy fletë duke përdorur copa të palosura letre, siç tregohet:

3. Bëni një kuti parash si ato të kursimit që të ilustroni historinë rreth Markut. Ju
mund të përdorni çfarëdo kutie të vogël me kapak, të ndarë në dy pjesë. Shihni
udhëzimet në vijim dhe ilustrimet që të bëni një ndarëse, nëse është e nevojshme.

Prisni një shirit prej kartoni me të njëjtën lartësi sa kutia, por tre centimetra më të
gjerë se kutia. Bëni nga një shenjë një centimetër e gjysmë në secilën anë dhe i
palosni anët që të bëni hallka. Hallkave vëruni ngjitës dhe futeni shiritin e karto-
nit në kuti që ta ndani në dy pjesë kutinë, njërën pjesë më të madhe se tjetrën.

Nga ana e përparme e kutisë ose mbi kapak, mbi pjesën e vogël shkruani me
shkronja shtypi “E Dhjeta” dhe mbi pjesën e madhe “Për Harxhim ose Kursim”. 

Unë Mund të 
Paguaj të Dhjetën

Mësimi 
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4. Nga një letër ngjyrë kafe, prisni dy rrathë në madhësinë e qindarkave të vogla
të quajtura monedha, siç ilustrohet:

5. Merrni një fletë të së Dhjetës dhe Ofertave të Tjera dhe një zarf të së dhjetës për
secilin fëmijë.

6. Përgatituni që të këndoni ose të thoni fjalët e këngës “Dua t’Dhjetën Time Zotit
t’i Jap” (Children’s Songbook, f. 150).

7. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Dhjetë monedha (ose kartëmonedha) me të njëjtën vlerë.
c. Figura 2-55, Monedha e të Vesë.

8. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

E Dhjeta Është Një e Dhjeta e Asaj që Fitojmë

Veprimtari
vëmendjeje

Mbani dhjetë monedhat në dorën tuaj dhe tregojuani fëmijëve.

• Çfarë do të bënit me këto monedha nëse do t’i kishit fituar?

Lëreni secilin fëmijë të përgjigjet dhe bëni komente pozitive rreth secilës përgji-
gje. Nuk ka përgjigje të drejta apo të gabuara. Pasi të jetë përgjigjur çdo fëmijë,
vazhdoni diskutimin.

Nëse një fëmijë përmendi pagimin e të dhjetës, thoni që dikush përmendi diçka
shumë të rëndësishme që duhet të bëjmë kur fitojmë para. Nëse askush nuk e për-
mendi pagimin e të dhjetës, u thoni fëmijëve se do të donit t’i ndihmonit që të mëso-
nin rreth diçkaje shumë të rëndësishme që ta bëjnë kurdoherë që fitojnë ca para.

Shpjegoni se Ati Qiellor na ka urdhëruar të paguajmë të dhjetën e parave që
fitojmë. Kur paguajmë të dhjetën, ne i japim Kishës disa prej parave që kemi
fituar që të ndihmojmë në pagimin e gjërave, që i ndihmojnë njerëzit të mësojnë
rreth Atit Qiellor e Jezu Krishtit dhe ungjillit, të tilla si tempujt, ndërtesat e kishës,
manualet mësimore dhe materiale të tjera.

Veprimtari U thoni fëmijëve që të numërojnë dhjetë monedhat me ju teksa i vendosni monedhat
në rresht mbi tavolinë apo dysheme. Vendosni fletën e titulluar “E Dhjeta” mbi tavo-
linë ose dysheme. Lexoni ose vërini fëmijët të lexojnë fjalën në fletë. Tregojuni fëmi-
jëve se një e dhjeta e parave që fitojmë është sasia e parave që paguajmë si të
dhjetë. Një monedhë nga dhjetë, që janë mbi tavolinë ose dysheme, do të ishte një
e dhjeta. Kërkojini një fëmije të vendosë një monedhë përpara fletës të së dhjetës.

Vendosni fletën e titulluar “Për Harxhim ose Kursim” pranë fletës “E Dhjeta”.
Lexoni ose vini fëmijët të lexojnë fjalët në fletë.

• Nëse këto do të ishin paratë që keni fituar, sa monedha do t’ju kishin mbetur
për harxhim ose kursim pas pagimit të së dhjetës?
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I thoni një fëmije që të vendosë nëntë monedhat para fletës “Për Harxhim ose
Kursim”, një e nga një, teksa klasa i numëron ato.

Tregoni me gisht nga monedhat para fletës “Për Harxhim ose Kursim” dhe shpjegoni
se paratë që paguajmë për të dhjetën janë një pjesë e vogël e parave që fitojmë.

Shpjegoni se duhet të paguajmë të dhjetën e të gjitha parave që fitojmë. Ju
mund të dëshironi të përdorni monedha ose kartëmonedha të ndryshme që t’i
ndihmoni fëmijët të kuptojnë më tej idenë e pagimit të një të dhjetës së parave që
fitojnë, si të dhjetë.

Ne Zgjedhim të Drejtën Kur Paguajmë të Dhjetën

Histori Vendosni nëntë monedha në anën “Për Harxhim ose Kursim” të kutisë së parave;
dhe tregoni me vetë fjalët tuaja historinë e Markut dhe zgjedhjes së tij që të
paguante të dhjetën. Ju mund të dëshironi të zëvendësoni fjalën monedhë me
emrin e monedhave që keni sjellë teksa tregoni historinë.

Herën e fundit që Marku ishte në dyqan kishte parë një lodër që dëshironte ta bli-
nte. Marku kishte punuar për të ëmën dhe kishte kursyer para që ta blinte lodrën.
Ai kishte fituar nëntë monedha. Atij i duhej vetëm një monedhë më shumë që të
blinte lodrën. E ëma i tha se ajo do ta paguante nëse do të bënte një punë për të.

Të shtunën, herët në mëngjes, Marku u ngrit dhe hëngri mëngjesin e tij, pastaj bëri
punën që e ëma dëshironte që ai të bënte. Kur mbaroi, e ëma i tha se ishte shumë e
kënaqur me punën që ai kishte bërë. Ajo i dha Markut një monedhë të re të shndrit-
shme. Marku ishte i emocionuar pasi tani kishte mjaftueshëm para që të blinte lodrën.

Marku shkoi që të merrte kutinë e tij të parave dhe e hodhi monedhën brenda.
(Vendosni një monedhë tjetër në anën “Për Harxhim ose Kursim” të kutisë.)
Pastaj ai dhe e ëma shkuan në dyqan.

Kur shkuan në dyqan, Marku gjeti lodrën. Ai qe i lumtur që nuk ishte shitur. Ai e
pa atë me shumë kujdes. Mezi priste që të luante me të.

Kur Marku shkoi që të paguante për lodrën, shitësi buzëqeshi dhe tha se do t’i
kushtonte dhjetë monedha. Marku hoqi kapakun nga kutia e tij e parave dhe filloi
të numëronte monedhat e tij. (Hiqni kapakun nga kutia e parave dhe numëroni
monedhat në anën “Për Harxhim ose Kursim”.) Kur arriti tek monedha e dhjetë u
kujtua: një monedhë nga dhjetë duhet të jetë e dhjeta.

Marku nuk dinte se çfarë të bënte. Ai e dëshironte me të vërtetë lodrën. Ai mund
ta merrte, por vetëm nëse i jepte shitësit paratë e tij të së dhjetës. Marku pa shi-
tësin, lodrën dhe pastaj monedhën e të dhjetës.

• Çfarë do të bënit nëse do të ishit Marku?

Marku e lëshoi monedhën e të dhjetës në anën e të dhjetës së kutisë. (Vendosni
një monedhë në anën e etiketuar “E Dhjeta” të kutisë.) Ai vendosi nëntë mone-
dhat përsëri në anën “Për Harxhim ose Kursim” të kutisë dhe eci mes radhëve të
rafteve që të kthente lodrën në raft.

Mamaja e Markut nuk tha gjë, por ajo i hodhi krahun Markut dhe i dha një të
shtrënguar të fortë. Marku e dinte se kishte bërë gjënë e duhur.

Ditën tjetër në kishë, Marku ia dha zarfin e tij të së dhjetës peshkopit. Peshkopi i
shtrëngoi dorën Markut dhe i tha Markut se Ati Qiellor ishte i lumtur që ai kishte
paguar të dhjetën e tij. Edhe Marku ishte i lumtur. Ai e dinte që kishte bërë zgjedhjen
e drejtë. (Përshtatur nga Marshall T. Burton, “The Little Red Car”, Instructor, prill
1966, f. 158–159.)
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Diskutim • Çfarë zgjedhjeje i duhej të bënte Markut?

• Përse ishte ajo një zgjedhje e vështirë për të?

• Si u ndie Marku rreth zgjedhjes që bëri? Përse?

• Kush tjetër u gëzua për zgjedhjen e Markut?

Pagimi i të Dhjetës Tregon Dashuri për Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin

Diskutim Shpjegoni se ne tregojmë dashurinë tonë për Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin kur
paguajmë të dhjetën.

• Çfarë bekimesh ju kanë dhënë Ati Qiellor dhe Jezu Krishti?

Vini në dukje se një monedhë nga dhjetë nuk është shumë për t’i dhënë falënde-
rim Atit Qiellor dhe Jezusit për bekimet e shumta që na kanë dhënë.

Histori nga 
shkrimi i shenjtë

Tregojuni fëmijëve rrathët prej letre ngjyrë kafe, duke vënë në dukje se sa të vegjël janë
rrathët. Shpjegoni se këta rrathë kanë të njëjtën madhësi si qindarkat e quajtura mone-
dha që përdoreshin kur Jezu Krishti ishte në tokë. Këto monedha nuk kishin aq vlerë.

Tregoni figurën 2-55, Monedha e të Vesë, dhe shpjegoni se megjithëse këto
monedha ishin shumë të vogla dhe jo me aq vlerë, një grua i përdori ato që të
tregonte dashuri për Atin Qiellor. Tregoni historinë që gjendet tek Marku 12:41–44.

Shpjegoni se në kohën e Jezu Krishtit, e dhjeta dhe oferta mblidheshin në tem-
pull në mbajtëse të mëdha me hapje në majë. (Tregoni mbajtësen në figurë.) Një
ditë, Jezusi vështronte njerëzit teksa vinin dhe vendosnin paratë e tyre në mbaj-
tëse. Kur Jezusi pa të venë të vendoste paratë e saj, Ai thirri dishepujt e Tij. Ai u
tha dishepujve se e veja kishte bërë një vepër të madhe pasi ajo e donte Atin
Qiellor aq sa të jepte, megjithëse nuk kishte dhe aq para.

Paraqitja e
mësuesit

Lexoni me zë të lartë te Marku 12:43 atë që Jezusi u tha dishepujve. Shpjegoni
se e veja kishte dhënë vetëm një sasi të vogël, krahasuar me sasitë që disa nje-
rëz të pasur paguanin, por Jezusi e dinte se ajo dha atë që kishte, ngaqë e donte
Atin Qiellor. Edhe ne mund të tregojmë dashurinë tonë për Atin Qiellor dhe Jezu
Krishtin duke paguar të dhjetën, edhe nëse është vetëm një sasi e vogël.

Kujtojuni fëmijëve se si Marku tregoi dashurinë e tij për Atin Qiellor dhe Jezusin
përmes zgjedhjes për të paguar të dhjetën e vet në vend që të blinte lodrën. Për
Markun ishte e vështirë, por ai u ndie i lumtur kur bëri zgjedhjen e drejtë.

Këngë Ndihmojini fëmijët të këndojnë ose të thonë fjalët e këngës “T’Dhjetën Time t’i Jap
Zotit, Dëshiroj”. Përsëriteni disa herë këngën që fëmijët të mund të mësojnë fjalët.

T’dhjetën time t’i jap Zotit, dëshiroj,
Se sa herë kështu veproj
Për t’gjitha dhuratat m’bën t’mendoj
Që mua e juve, Ai na dhuron.

Ai jetë na jep, këtë botë të bukur plot.
Edhe pse e vogël e dhjeta ime duket,
Mir’njohjen e besimin tim i tregon,
Atij, Zotit të t’gjithëve tok.

Kujtojuni fëmijëve se kur paguajmë të dhjetën tonë, ne tregojmë se sa shumë e
duam Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin.

179

Mësimi 33



Mënyra Si e Paguajmë të Dhjetën

Veprimtari Kujtojuni fëmijëve se kur Jezusi ishte në tokë, njerëzit i vendosnin të dhjetat e tyre
dhe ofertat e tyre në mbajtëse në tempull. Shpjegoni se sot ne ia paguajmë të
dhjetën tonë peshkopit (ose presidentit të degës) apo një prej këshilltarëve të tij.

Jepini secilit fëmijë një fletë të së Dhjetës dhe Ofertave të Tjera dhe një zarf të së
dhjetës. Shpjegoni që ne i përdorim këta formularë dhe zarfe kur paguajmë të
dhjetën tonë. Tregojuni fëmijëve mënyrën si ta plotësojnë formularin. Nëse fëmijët
janë të interesuar, shpjegoni shkurtimisht kategoritë e tjera të dhurimit të renditura
në formular. Shpjegoni se ne e vendosim formularin dhe paratë në zarf dhe ia
japim peshkopit tonë (ose presidentit të degës) apo një prej këshilltarëve të tij.

Përmbledhje

Përsëritje Paraqisni përsëri dhjetë monedhat.

• Nëse fituat këto dhjetë monedha, sa të dhjetë do të vendosnit në zarf?

I thoni një fëmije që të marrë sasinë e duhur dhe ta vendosë në zarf me formularin.

• Çfarë bëjmë me zarfin e të dhjetës?

Dëshmi Jepni dëshminë tuaj se si përmes pagimit të së dhjetës sonë, tregojmë dashuri
për Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin.

Nxitini fëmijët që të paguajnë të dhjetën për çdo para që fitojnë, pavarësisht se
sa e vogël sasia e parave.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Diskutoni me fëmijët rreth disa prej gjërave për të cilat përdoren paratë e së
dhjetës, si ndërtimi i tempujve dhe shtëpive të mbledhjes, bërja e punës
misionare dhe shtypja e manualeve mësimore. Diskutoni për mënyrën se si
këto gjëra janë në dobinë tonë dhe të të tjerëve.

Jepuni fëmijëve letër dhe ngjyra dylli e lapsa, dhe lëreni secilin fëmijë të viza-
tojë një figurë të një prej gjërave për të cilat keni diskutuar.

2. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “I Lumtur Jam që t’Dhjetën Paguaj”
(Children’s Songbook, f. 150).

Ati Qiellor plot gjëra t’mira e t’buk’ra m’dhuron:
Diellin që ndrit, shiun që bie, laureshën që këndon.

I lumtur jam që paguaj një t’dhjetën e gjith’çkaje që fitoj;
E vogël ësht’, kur për gjith’ gjërat që m’jep Zoti mendoj.

Flisni mbi rëndësinë e mbajtjes së qëndrimit të duhur kur i bindemi ligjit të së
dhjetës, si me çdo urdhërim tjetër që na jep Ati ynë Qiellor.

3. Lëreni secilin fëmijë të zbukurojë një mbajtëse për të dhjetën, si p.sh. një kuti,
kanoçe ose zarf. Sillini vetë mbajtëset ose flisni me fëmijët gjatë javës përpara
këtij mësimi që t’u kërkoni të sjellin vetë mbajtëset e tyre.
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Qëllimi Të forcojë dëshirën e secilit fëmijë për të treguar të vërtetën, edhe kur nuk është
e lehtë.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Marku 14:53–65 dhe Nenet e Besimit 1:13. Shihni
edhe Parimet e Ungjillit (31110), kapitulli 31.

2. Përgatituni të këndoni ose të thoni fjalët e këngës “Që të Tregoj se t’Drejtën
Zgjedh” (kënduar me muzikën e këngës “Nëse i Lumtur Je”, Children’s
Songbook, f. 266).

3. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Një shishe që fëmijët mund ta rrotullojnë, si për shembull shishe pijeje

joalkoolike.
c. Skica ZTD (shihni mësimin 1).
d. Figura 2-56, Gjykimi i Jezusit.

4. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Ne Mund të Themi të Vërtetën

Veprimtari
vëmendjeje

Tregoni historinë në vijim me vetë fjalët tuaja:

Një ditë Ana-Maria shkoi për peshkim me gjyshin e saj. Ana-Maria ia kaloi mirë
dhe qe veçanërisht e lumtur kur kapi një peshk.

Kur Ana-Maria mbërriti në shtëpi, shkoi të takonte shokun e saj Denin. Ai e ftoi
brenda dhe e çoi në kuzhinë, ku i tregoi një peshk që e kishte kapur vetë. Peshku
i Denit ishte shumë më i madh se peshku që kishte kapur Ana-Maria.

Ana-Maria ishte e lumtur për Denin, por ajo gjithashtu u ndie e zhgënjyer.
Krahasuar me peshkun e Denit, peshku i saj ishte shumë i vogël. Ajo nuk donte
që Deni të merrte vesh se sa keq po ndihej, kështu që i tha atij se kishte shkuar
për peshkim me gjyshin e saj dhe kishte kapur një peshk aq të madh sa asaj dhe
gjyshit iu desh të përdornin rrjetë që ta tërhiqnin. Ana-Maria i tha Denit se peshku
i saj ishte shumë më i madh se peshku i tij.

Diskutim • Çfarë bëri Ana-Maria që qe e gabuar?

• Çfarë duhet të kishte bërë Ana-Maria?

• Çfarë do të thotë: të thuash të vërtetën?

Thuaj Gjithmonë të Vërtetën Mësimi 
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Shpjegoni se të thuash të vërtetën është pjesë e të qenit të ndershëm. Kur tre-
gojmë të vërtetën, ne i tregojmë gjërat pikërisht siç ndodhën.

• Përse është e rëndësishme të thuash të vërtetën?

Ju mund të dëshironi t’u kërkoni fëmijëve që të tregojnë për rastet kur kanë thënë
të vërtetën.

Neni i besimit Kujtojuni fëmijëve se Nenet e Besimit janë pohime të asaj që besojnë anëtarët e
Kishës. Tregojuni fëmijëve atë pjesë të nenit të trembëdhjetë të besimit që thotë:
“Ne besojmë në qenien të ndershëm [dhe] të vërtetë”. Nxitini fëmijët që ta përsë-
risin disa herë frazën.

Jezu Krishti Tha të Vërtetën

Histori nga 
shkrimi i shenjtë

Paraqisni figurën 2-56, Gjykimi i Jezusit. Lëreni figurën lart për pjesën e mbetur të
mësimit. U thoni fëmijëve se Jezu Krishti thoshte gjithmonë të vërtetën dhe tre-
goni historinë që gjendet tek Marku 14:53–65.

Shpjegoni që ushtarët e morën Jezusin te shtëpia e kryepriftit jude, ku udhëheqë-
sit judenj i bënë shumë pyetje. Lexoni me zë të lartë te Marku 14:61, një prej
pyetjeve që i bënë: “A je ti Krishti?”

Shpjegoni se Jezusi e dinte se nëse do të thoshte që ishte Krishti, Biri i veçantë i
Atit Qiellor, udhëheqësit nuk do ta linin të lirë. Lexoni me zë të lartë te Marku 14:62,
atë që Jezusi tha kur iu përgjigj kryepriftit: “Dhe Jezusi tha: ‘Unë jam’”. Vini në
dukje që Jezusi tha gjithmonë të vërtetën, edhe kur jeta e Tij ishte në rrezik.

Shpjegoni se Jezusi dëshiron që ne të themi gjithmonë të vërtetën, edhe kur
është e vështirë që të themi të vërtetën.

Skica ZTD Tregoni me gisht skicën ZTD dhe nxitini fëmijët të përsërisin fjalët në të. Pastaj
nxitini fëmijët të përsërisin pas jush: “Unë do të ndjek Jezu Krishtin dhe do të
them të vërtetën”.

Këngë Ndihmojini fëmijët të këndojnë ose të thonë fjalët e këngës “Që t’Tregoj se
t’Drejtën Zgjedh”.

Që t’tregoj se t’drejtën zgjedh, un’ t’vërtetën them.
Që t’tregoj se t’drejtën zgjedh, un’ t’vërtetën them.
Udhën e Shpëtimtarit e di,
Dhe kjo duket në atë që them.
Që t’tregoj se t’drejtën zgjedh, un’ t’vërtetën them.

Këndojini ose i thoni fjalët disa herë që t’i ndihmoni fëmijët t’i mësojnë ato.

Ne Mund të Themi të Vërtetën Edhe Kur Nuk Është e Lehtë

Diskutim Vini në dukje se nuk është gjithmonë e lehtë të thuash të vërtetën. Ndonjëherë
është më e lehtë për ne që të themi diçka që nuk është e vërtetë ose të mos
themi gjë fare.

• Përse ndonjëherë është e vështirë të thuash të vërtetën? (Përgjigjet mund të
përfshijnë ngaqë nuk duam të zemërojmë dikë ose ngaqë mund të
ndëshkohemi.)

Histori Tregoni histori rreth një fëmije që nuk tha të vërtetën dhe u ndie keq për këtë. Ju
mund të dëshironi që të përdorni historinë në vijim:

Xhoana padashur kishte thyer gërshërët për qepje të mamasë së saj. Ajo i pati
fshehur në një sirtar që e ëma të mos e merrte vesh se kush i kishte thyer.
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Mamaja e Xhoanës po i kërkonte gërshërët dhe pyeti nëse i kishte parë ndonjëri.
Xhoana i tha të ëmës se nuk i kishte parë gërshërët.

Xhoana u ndie keq pasi tha këtë. Ajo e dinte se kishte vepruar gabim që luajti me
gërshërët kur në fakt nuk duhej të luante me to; dhe tani kishte bërë një gjë të
dytë të gabuar duke gënjyer për këtë. Xhoana u ndie keq.

Kur Xhoana erdhi për lutjen familjare, i mbylli sytë me shpejtësi. Ajo nuk donte të
shikonte të ëmën. Teksa i ati i Xhoanës bëri lutjen, Xhoana e dëgjoi të thoshte:
“Na jep guximin që të bëjmë atë që është e drejtë, që të mund të kemi paqe të
mendjes dhe gëzim përgjithmonë”. Xhoana e dinte se që të ishte përsëri e lumtur,
duhej t’i tregonte të ëmës të vërtetën rreth gërshërëve.

Xhoana ia solli gërshërët e thyera të ëmës dhe i tha të vërtetën të ëmës. Asaj i
vinte keq që kishte thyer gërshërët dhe që kishte gënjyer; dhe ajo dëshironte të
bënte gjënë e duhur. (Përshtatur nga Margery Cannon, “A Miss and a Mistake”,
Children’s Friend, mars 1962, f. 14.)

Diskutim • A tha të vërtetën Xhoana kur e ëma e pyeti në fillim për gërshërët?

• Si u ndie Xhoana kur nuk tha të vërtetën?

• Si mendoni se u ndie Xhoana kur i tha të ëmës të vërtetën?

• A ishte e lehtë për Xhoanën që të tregonte të vërtetën?

Shpjegoni se megjithëse ishte e vështirë për Xhoanën që të thoshte të vërtetën
pasi kishte frikë se do të ndëshkohej për thyerjen e gërshërëve, ajo qe më e
lumtur kur tregoi të vërtetën.

Lojë Luani me fëmijët lojën “Thuaj të Vërtetën”. U thoni fëmijëve që të ulen në rreth dhe
vendoseni shishen mbi dysheme, në qendër të rrethit. Shpjegoni se do ta rrotulloni
shishen dhe fëmija, për nga i cili tregon gryka e shishes, do të ketë mundësinë t’i
përgjigjet një pyetjeje rreth tregimit të së vërtetës. Pas përgjigjes, fëmija do ta rro-
tullojë shishen që të zgjidhet personi tjetër. (Nëse shishja tregon nga një fëmijë, 
i cili i është përgjigjur tashmë një pyetjeje, i thoni fëmijës ta rrotullojë përsëri.)

Përdorni situatat dhe pyetjet në vijim për lojën, ose krijoni disa rrethana më të
përshtatshme për fëmijët në klasën tuaj (nëse klasa juaj ka shumë fëmijë, mund
t’ju duhet të shtoni më shumë situata):

1. Po luani në shtëpinë tuaj dhe padashur thyeni një abazhur.

• Çfarë duhet të bëni?

2. Babai juaj ju kërkon të shkoni me nxitim në dyqan dhe të blini diçka që i duhet.
Ai ju kërkon të mos ndaloni e të mos luani rrugës. Teksa kaloni nga shtëpia e
fqinjës suaj, ajo ju jep disa letra që t’i postoni për të. Rrugës nga dyqani për në
shtëpi, ndaloni të shihni biçikletën e re të një shoku. Papritmas ju kujtohet që
babai juaj po ju pret dhe nxitoni për në shtëpi. Babai juaj është zemëruar dhe ju
doni t’i thoni që u vonuat pasi postuat disa letra për fqinjën.

• Çfarë duhet të thoni?

3. Shihni një pjatë me biskota në tavolinë. Ato duken aq të mira sa merrni një për
vete dhe i jepni një vëllait tuaj të vogël. Kur mamaja juaj vjen që t’i marrë
biskotat për te shoqja e vet, sheh vëllanë tuaj duke ngrënë një biskotë dhe fillon
ta qortojë.

• Çfarë duhet të bëni?
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4. Ju i merrni motrës suaj të vogël një prej lodrave të saj dhe ajo fillon të qajë. Kur
dëgjoni se po vjen gjyshja, ju ia ktheni me shpejtësi lodrën por motra juaj e
vogël nuk pushon së qari. Gjyshja juaj ju pyet për arsyen pse po qan motra juaj.

• Çfarë duhet të thoni?

5. Ju dhe shokët tuaj po luani me top para shtëpisë së fqinjit. Ju e gjuani topin;
dhe ai godet e thyen një vazo luleje pranë derës së fqinjit tuaj.

• Çfarë duhet të bëni?

Përmbledhje

Dëshmi Jepni dëshminë tuaj mbi rëndësinë e të qenit të vërtetë edhe kur është e vështirë.
Kujtojuni fëmijëve që Jezu Krishti thoshte gjithmonë të vërtetën dhe se Ai dëshiron
që ne të themi gjithmonë të vërtetën. Ju mund të dëshironi të tregoni për një rast
kur ishit i lumtur që thatë të vërtetën, megjithëse qe e vështirë për ju që ta bënit atë.

Kujtojuni fëmijëve se ata duhet të përpiqen gjithmonë që të zgjedhin të drejtën.
Kur thonë të vërtetën, ata zgjedhin të drejtën.

Nxitini fëmijët që t’u tregojnë familjeve të tyre atë që mësuan sot në Fillore.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes. Sugjeroni që fëmija t’i kërkojë Atit
Qiellor që të ndihmojë secilin anëtar të klasës që të tregojë të vërtetën, edhe kur
nuk është e lehtë.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmijët

në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te “Ndihma
për Mësuesin”.

1. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Ji i Drejtë” (Himne dhe Këngë të Fëmijëve, f. 64),
“Rrugën e Drejt’ Zgjidh” (Children’s Songbook, f. 160), ose “Në t’Qenit t’Ndershëm,
Besoj” (Children’s Songbook, f. 149). Fjalët e “Ji i Drejtë” dhe “Rrugën e Drejt’
Zgjidh” janë përfshirë në fund të manualit.

Në t’Qenit t’Ndershëm, Besoj

Në t’qenit t’ndershëm, besoj;
Në t’qenit t’vërtet’, besoj,
Ndershmëria me mua duhet t’filloj
Në gjithçka them, në gjithçka bëj.

N’rinin’ time zakone t’mira do fitoj,
Fjalën të mbaj, t’vërtetën tregoj,
Për t’mbrojt’ t’drejtën t’ngrihem e t’ligjëroj
Dhe emrin e nderin tim t’pastër ta mbaj.

Në t’qenit t’ndershëm, besoj;
Në t’qenit t’vërtet’, besoj,
Ndershmëria me mua duhet t’filloj
Në gjithçka them, në gjithçka bëj.
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2. Kërkojini një fëmije që të vijë para klasës dhe të ngrejë lart të dyja duart.
Mbështillni lirshëm një copë fije ose peri rreth kyçeve të fëmijës dhe mbajeni mirë.
Shpjegoni që fija ose peri është si një gënjeshtër e vogël. Kërkojini fëmijës ta lirojë
veten (mbajeni fijen ose perin mjaftueshëm lirshëm që fëmija të mund të çlirohet).

Pastaj mbështillini kyçet e duarve të fëmijës pak a shumë dhjetëra herë teksa
shpjegoni se një gënjeshtër mund të çojë në më shumë gënjeshtra teksa përpi-
qemi t’i mbulojmë gënjeshtrat tona. Kur gënjejmë, shpesh na duhet të themi 
më shumë gënjeshtra që të mos i lejojmë njerëzit të zbulojnë që gënjyem. Kur
themi shumë gënjeshtra, është më e vështirë ta lirojmë veten. Kërkojini fëmijës
që ta lirojë veten tani. Nëse fëmija ia arrin, ju mund të dëshironi ta provoni edhe
me më shumë shtresa fijeje ose peri. Shpjegoni se sa më shumë gënjejmë, 
aq më e vështirë bëhet që të zgjedhësh të drejtën dhe të tregosh të vërtetën.

• Si mund të liroheni nga këto gënjeshtra?

Përdorni një palë gërshërë që ta prisni fijen dhe të lironi duart e fëmijës.
Shpjegoni se ne duhet të themi gjithmonë të vërtetën, që të jemi të lirë prej
gënjeshtrave. Nëse e kemi thënë një gënjeshtër tashmë, duhet të pendohemi
duke i thënë të vërtetën personit të cilit i gënjyem. Kur themi të vërtetën, ne
mund të jemi të lumtur.

3. Përgatisni për secilin fëmijë kopje të “mesazhit të fshehtë”, që gjendet në fund
të mësimit. Jepini secilit fëmijë një kopje të mesazhit dhe laps. Shpjegoni se 
në mesazhin e fshehtë është një nga mësimet e Jezu Krishtit. U thoni fëmijëve
se ne mund ta zbulojmë mesazhin e fshehtë nëpërmjet gjetjes së germës 
që shkon me secilin simbol dhe shkrimin e germës te kutia nën simbol. Si
shembull shkruani në një letër dhe ndihmojini fëmijët sipas nevojës.

Kërkojuni fëmijëve të mbledhin krahët e të buzëqeshin kur ta marrin vesh se cili
është mesazhi i fshehtë. Kur të gjithë fëmijët ta kenë zbuluar mesazhin, u thoni
që të lexojnë fjalët e mesazhit të fshehtë së bashku me ju: “Trego të vërtetën”.

4. Vërini fëmijët të interpretojnë disa nga situatat e lojës “Thuaj të Vërtetën” të
përdorura në mësim, duke paraqitur zgjedhjen e drejtë në çdo situatë.
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të kuptojë që Ati Qiellor i ka dhënë talente secilit prej nesh.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Mateu 25:14–29. Shihni edhe Parimet e Ungjillit
(31110), kapitulli 34.

2. Gjatë javës, bisedoni me prindërit e çdo fëmije dhe pyetini për talentet që kanë
vënë re tek fëmija i tyre. Nëse është e nevojshme, sugjeroni disa talente më pak
të dukshme, si të qenit i dashur, gazmor, i bindur, ndihmues, falës, miqësor ose
plot lutje. Bëni një listë me talente për çdo fëmijë. Shtojuni listave talentet që ju i
keni vënë re tek secili fëmijë.

3. Duke përdorur listën tuaj, përgatisni një letër të ngjashme me këtë në vijim për
secilin fëmijë. Shkruani emrin e fëmijës në një copë letër. Paloseni letrën në
dysh. Në njërën gjysmë rendisni talentet e fëmijës që do të diskutoni gjatë
mësimit. Lëreni gjysmën tjetër të letrës bosh.

Sigurohuni që letra e secilit fëmijë ka të njëjtin numër talentesh të renditura 
dhe që lista e secilit fëmijë përmban të paktën një talent që mund të shfaqet, 
si këndimi, kërcimi me litar, ose leximi.

4. Përgatituni të shfaqni një prej talenteve tuaja, ose sillni një send që përfaqëson
një prej talenteve tuaja.

5. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Ngjyra dylli ose lapsa.
c. Figura 2-57, Hiber J. Grant.

6. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Unë Kam Talente Mësimi 
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(Emri i fëmijës)

Më pyet për talentet e mia:

1.

2.

3.

4.

5.



Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Talentet Janë Dhurata nga Ati Qiellor

Veprimtari
vëmendjeje

Shfaqni një prej talenteve tuaja, ose tregoni sendin që keni marrë dhe shpjegoni
se përfaqëson një prej talenteve tuaja.

• Çfarë është një talent?

Nëse sollët një send, flisni rreth sendit dhe shpjegoni arsyen pse është i rëndësi-
shëm për ju talenti që ky send përfaqëson. Nëse shfaqët një talent, shpjegoni
arsyen përse kënaqeni nga dobia e atij talenti.

Shpjegoni që Ati Qiellor i ka dhënë talente secilit prej fëmijëve të Tij. Përmendni
disa njerëz në lagjen ose degën tuaj, të cilët kanë talente që janë të njohura për
fëmijët, si këndimi, luajtja e një vegle muzikore ose dhënia e ndihmës që të tjerët
të ndihen të lumtur.

Kujtojuni fëmijëve që secili prej tyre është fëmijë i Atit Qiellor, kështu që secili prej
tyre ka talente gjithashtu. Shpjegoni që gjithsecili ka talente të ndryshme.

Secili prej Nesh Ka Shumë Talente të Ndryshme

Histori dhe
diskutim

Me vetë fjalët tuaja, tregoni historinë në vijim të një fëmije që zbuloi se ka talente:

Uendi pa motrën e saj, Shelli, të vizatonte një tablo të bukur të maleve prapa
shtëpisë së tyre. Uendi u shkurajua pasi nuk mund të vizatonte aq mirë sa Shelli.
Shelli luante edhe pianon dhe qe e shkathët në mësime në shkollë. Uendi mendoi
rreth të gjitha gjërave që Shelli mund t’i bënte fare mirë. Ajo pyeste veten për
arsyen përse nuk mund t’i bënte edhe ajo mirë ato gjëra.

• Si mendoni se u ndie Uendi kur mendoi rreth të gjitha talenteve të Shellit?

Një ditë, mësuesja e Uendit i kërkoi që të jepte një bisedë në Fillore. Ajo punoi fort
me të dhe dha një bisedë të mirë. Peshkopi e dëgjoi bisedën e Uendit dhe i tha se
sa shumë i pëlqeu biseda e saj. Ai i tha Uendit se ajo ishte shumë e talentuar.

Uendin e përshkoi një ndjenjë e ngrohtë. Fjalët e peshkopit e ndihmuan Uendin
të zbulonte diçka të rëndësishme rreth vetes.

• Çfarë zbuloi Uendi me ndihmën e peshkopit? (Ajo kishte talent që të jepte
biseda të mira.)

Uendi zbuloi shpejt që kishte edhe talente të tjera. Ajo bënte miq shpejt dhe fëmi-
jët e tjerë donin gjithmonë që të rrinin me të. Asaj i pëlqente që të lexonte e të
shkruante. Kur shkonte në kishë, ajo tregonte nderim dhe e dëgjonte mësuesin e
saj. Uendi kurrë nuk kishte menduar që këto ishin talente pasi ato nuk ishin si ta-
lentet e Shellit. Tani Uendi kuptoi se ajo vërtet kishte talente, por talentet e saj ishin
ndryshe nga të motrës së saj.

• Çfarë talentesh kishte Uendi?

Theksojuni fëmijëve që të gjithë kanë talente të ndryshme, por të gjitha talentet
janë të rëndësishme.
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Veprimtari U thoni fëmijëve se ata do të mësojnë rreth talenteve të shumta të ndryshme të
njerëzve në klasën e tyre të Fillores. Kërkojuni fëmijëve të dëgjojnë me kujdes
teksa lexoni secilën listë talentesh. U thoni fëmijëve që në çastin kur ta kuptojnë
personin që po përshkruani, ata duhet të ngrenë duart por të mos thonë gjë me
zë të lartë.

Duke filluar me: “Po mendoj për dikë që ka këto talente”, lexoni listën e talenteve
që keni përgatitur për secilin fëmijë.

Kur të keni përfunduar së lexuari secilën listë, lërini fëmijët të gjejnë fëmijën që
sapo keni përshkruar. Nëse fëmijët nuk mund ta gjejnë me saktësi, jepni disa të
dhëna të dukshme, si për shembull të përshkruani rrobat që ka veshur fëmija ose
të tregoni nëse fëmija është vajzë apo djalë.

Shfaqja e talentit Kujtojuni fëmijëve se këto talente ua ka dhënë Ati Qiellor. Ftoni secilin fëmijë që të
shfaqë një talent nga lista e tij ose e saj. (Vendosni që më parë talentet në listën
e secilit fëmijë që mund të shfaqen lehtësisht në klasë, të tilla si këndimi i këngës
së parapëlqyer, leximi, kërcimi ose kërcimi pupthi.)

Jezu Krishti Na Mësoi t’i Përdorim Talentet Tona

Histori nga 
shkrimi i shenjtë

U thoni fëmijëve se Jezu Krishti na mësoi se duhet t’i përdorim talentet tona.
Tregoni shkurtimisht historinë që gjendet tek Mateu 25:14–29. Shpjegoni që
Jezusi ua tregoi këtë histori dishepujve të Tij që t’i ndihmonte të kuptonin atë që
duhet të bënin që të jetonin përsëri me Të dhe Atin Qiellor pas kësaj jete në tokë.

Theksoni pikat në vijim teksa tregoni historinë:

1. Në kohën e Jezusit talentat ishin monedha parash.

2. Shërbëtori, që mori pesë talenta, i përdori ato me mençuri dhe shpejt fitoi edhe
pesë talenta të tjerë.

3. Shërbëtori, që mori dy talenta, i përdori ato me mençuri dhe shpejt fitoi edhe dy
talenta të tjerë.

4. Shërbëtori, që mori një talent, e fshehu atë dhe nuk e përdori fare.

5. Zotëria i shërbëtorëve u kthye dhe i pyeti shërbëtorët për atë që kishin bërë me
talentat e tyre.

Lexoni me zë të lartë te Mateu 25:21, atë që zotëria i tha shërbëtorit të cilit i ishin
dhënë pesë talenta dhe kishte fituar edhe pesë të tjerë.

Shpjegoni që zotëria i tha të njëjtën gjë shërbëtorit të cilit i ishin dhënë dy talenta
dhe kishte fituar edhe dy të tjerë. Zotëria ishte i kënaqur me këta dy shërbëtorë
që i kishin përdorur me mençuri talentat e tyre.

Shpjegoni që zotëria i tha shërbëtorit të tretë se ngaqë nuk e kishte përdorur
talentin e tij, ai do t’i merrej dhe nuk do ta kishte më atë (shihni Mateu 25:26–29).

Paraqitja e
mësuesit

Ndihmojini fëmijët të kuptojnë që ne duhet të jemi si dy shërbëtorët e parë në
shëmbëlltyrë. Megjithëse ne e përdorim fjalën talente që t’u referohemi gjërave,
që mund të bëjmë, më shumë se sa parave, përsëri ne duhet t’i përdorim me
mençuri talentet tona.

Shpjegoni që si fëmijë shpirtërorë të Atit tonë Qiellor ne kemi marrë secili talente
ose dhurata të veçanta që t’i përdorim e t’i zhvillojmë këtu në tokë. Kur i përdorim
talentet tona, ne i lumturojmë të tjerët dhe veten. Ashtu si zotëria në histori, Ati
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Qiellor nuk dëshiron që t’i fshehim talentet tona dhe ndoshta t’i humbasim ato. Ai
dëshiron që t’i përdorim talentet tona në mënyrë që të rriten. Atëherë ne mund të
përgatitemi që të jetojmë përsëri me Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin.

Ne i Zhvillojmë Talentet Tona përmes Ushtrimit

Histori dhe
diskutim

Tregoni figurën 2-57, Hiber J. Grant. Shpjegoni se do të tregoni një histori për
Hiber J. Grantin, i cili më vonë u bë profet dhe President i Kishës, dhe atë që bëri
që të zhvillonte talentet e tij:

Kur Hiber J. Granti qe djalë, ai dëshironte të luante me top. Por ai nuk qe në gjen-
dje ta hidhte topin aq larg. Djemtë e tjerë talleshin me të kur përpiqej ta hidhte.

Hiberi vendosi që do të mësonte të luante me top aq mirë sa do të zgjidhej të
luante në një skuadër kampionati. Dita-ditës ai ushtrohej në hedhjen e topit për-
kundër faqes së një hangari. Ndonjëherë i dhembte aq shumë krahu sa mezi 
gjendje natën. Por ai vazhdoi të ushtrohej. Pas disa vitesh, Hiberi vërtet luajti në
një skuadër që fitoi një kampionat.

• Çfarë talenti donte që të kishte Hiberi?

• Çfarë bëri Hiberi që ta zhvillonte këtë talent?

• Çfarë ndodhi ngaqë Hiberi u ushtrua në lojën me top?

Më vonë në jetë, Hiberi donte të punonte në bankë si llogaritar. Por shkrimi i llo-
garitarit duhet të ishte i qartë dhe lehtësisht i lexueshëm. Një nga shokët e Hiberit
i tha: “Shkrimi [yt] duket si këmbët e pulës”. Një shok tjetër tha: “Duket sikur
shkreptima ka goditur një shishe bojë shkrimi”.

Hiberi harxhoi shumë kohë që të ushtrohej në përmirësimin e shkrimit të tij të dorës.
Disa vite më vonë ai mori një çmim për shkrimin e dorës më të mirë në shtet. Ai 
flinte dha mësim në universitet mbi shkrimin e dorës dhe mbajtjen e llogarive.

• Çfarë talenti donte që të kishte Hiberi?

• Çfarë bëri Hiberi që ta zhvillonte këtë talent?

• Çfarë ndodhi ngaqë Hiberi u ushtrua në të shkruarin me shkrim dore?

Kur Hiberi qe i ri, e ëma dëshironte që ai të mësonte të këndonte. Kur qe dhjetë
vjeç, ai u fut në një klasë këndimi. Mësuesi u përpoq ta mësonte Hiberin që të
këndonte, por përfundimisht hoqi dorë dhe i tha Hiberit që nuk do të mësonte dot
kurrë të këndonte. Vite më vonë, Hiberi foli me një shok që jepte mësime kën-
dimi. Hiberi përmendi që do t’i pëlqente shumë të ishte në gjendje të këndonte
disa himne. Shoku i tha se do të duhej kohë dhe mundim, por që mund t’ia dilte.
Hiberi qe i gatshëm të bënte shumë punë dhe vërtet mësoi të këndonte himnet e
Kishës. (Shihni Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant: Highlights in the Life of a Great
Leader [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1951], f. 37–42, 45–49.)

• Çfarë talenti dëshironte që të kishte Hiberi?

• Çfarë bëri Hiberi që e ndihmoi të mësonte që të luante me top, të përmirësonte
shkrimin e tij të dorës dhe të këndonte?

Shpjegojuni fëmijëve se ne i zhvillojmë talentet tona përmes të ushtruarit, siç bëri
Hiberi. Sa më shumë e bëjmë diçka, aq më të zotë bëhemi në atë gjë. Hiberi u ush-
trua vazhdimisht në përdorimin e talenteve të tij, kështu që u bë më i zoti në to. Ati
Qiellor është i kënaqur kur ushtrohemi në përdorimin e talenteve që na ka dhënë.
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Përmbledhje

Veprimtari Përsërisni talentet e veçanta të secilit fëmijë, siç u diskutuan më parë në mësim.
Jepuni fëmijëve listat e tyre të talenteve dhe lapsa ose ngjyra dylli. Në anën bosh
të letrave të tyre, vërini fëmijët të vizatojnë figura të një talenti që kanë ose që do
t’u pëlqente ta kishin.

Lërini fëmijët t’i flasin njëri-tjetrit për figurat e tyre dhe të diskutojnë rreth mënyrës
se si mund të ndihmojnë në zhvillimin e talenteve të ilustruara.

Dëshmi Jepni dëshminë tuaj që Ati Qiellor i ka dhënë secilit prej nesh talente të ndryshme.
Kujtojuni fëmijëve që Jezu Krishti dhe Ati Qiellor dëshirojnë që ne t’i përdorim ta-
lentet tona. Kur i përdorim talentet tona, ne mund të lumturojmë veten dhe njerëzit
e tjerë dhe ne ndihmojmë në zhvillimin e talenteve tona.

Lexoni me zë të lartë ose u thoni fëmijëve të lexojnë fjalët në krye të listës së secilit
fëmijë: “Më pyet për talentet e mia”. Nxitini fëmijët që t’ua tregojnë listat e tyre fami-
ljeve të veta dhe t’u tregojnë familjeve të tyre atë që kanë mësuar rreth talenteve.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes. Sugjeroni që fëmija të falënderojë
Atin Qiellor për talentet e çdo anëtari të klasës dhe t’i kërkojë Atit Qiellor që t’i
ndihmojë fëmijët t’i përdorin mirë talentet e tyre.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. U thoni fëmijëve që të ulen në rreth. Këndoni nën zë e pa fjalë një melodi, ndizni
një muzikë të regjistruar ose këndoni teksa ata kalojnë nëpër rreth një qese
lecke ose një objekt tjetër të butë. Kur të ndalojë muzika, fëmija që mban qesen
e leckës ngrihet në qendër të rrethit dhe shfaq një talent. Talentet mund të
përfshijnë recitimin e një poezie, këndimin e një kënge, leximin e një shkrimi të
shenjtë, hedhjen me një këmbë apo vizatimin e një figure të thjeshtë në tabelë.
Fëmijët mund të bëjnë me gjeste e pa fjalë, talente që nuk mund të paraqiten
në klasë, si kryerja e një vepre mirësie ose gjuajta e topit. Kërkojuni fëmijëve të
duartrokasin lehtë pasi të interpretojë secili fëmijë.

Vazhdoni derisa çdo fëmijë të ketë pasur të paktën një mundësi që të interpretojë.

2. Jepini secilit fëmijë ngjyra dylli dhe një copë letër mbi të cilin keni vizatuar një yll
(një model ylli mund të gjendet në fund të mësimit). Kërkojuni fëmijëve t’i ngjyrosin
yjet e tyre në mënyra të pazakonshme. Kur të gjithë fëmijët të kenë mbaruar së
ngjyrosuri, nxitini që të paraqesin yjet e tyre dhe të këndojnë ose të thonë fjalët e
vargut të parë “Çdo Yll, i Ndryshëm Ësht’” (Children’s Songbook, f. 142).

Yjet, ndryshime nga njëri-tjetri kan’,
Ashtu dhe f’mijët t’ndryshëm jan’.
Disa t’mpreht’ jan’ e t’gëzuar,
Dhe disa të urtë e të duruar.
Pra, nevojitet gjithkush
Për atë që mund të përmbush’.
I vetmi njeri do t’jesh
Dhe si ti t’dyt’ kurr’ s’do kesh.

(© 1980 nga K. Newell Dayley. Përdorur me leje.)
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Ndihmojini fëmijët të kuptojnë se ashtu si yjet e tyre janë të gjithë të ndryshëm,
ata janë të gjithë të ndryshëm pasi kanë talente dhe aftësi të ndryshme.
Kujtojuni fëmijëve që talentet janë bekime nga Ati Qiellor.

3. Mësojuni fëmijëve një aftësi të thjeshtë që mund të kthehet në një talent, si
drejtimi i një kënge ose krijimi i një sendi zejtarie me dorë.
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të kuptojë që jemi të mençur kur u bindemi mësimeve
të Jezu Krishtit.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Mateu 7:24–27.

2. Përgatisni dy fletë duke përdorur copa të palosura letre, siç tregohet:

I Mençur I Pamend 3. Përgatituni të këndoni ose të thoni fjalët e këngës “Njeriu i Mençur dhe Njeriu i
Pamend” (Children’s Songbook, f. 281) dhe “Rrugën e Drejt’ Zgjidh” (Children’s
Songbook, f. 160). Fjalët e “Rrugën e Drejt’ Zgjidh” janë përfshirë në fund të
manualit.

4. Shkruani disa veprime të mençura dhe disa veprime të pamenda në copa të
vogla letre. Përdorni veprimet më poshtë dhe shtoni të tjera që janë të
përshtatshme për klasën tuaj. Vendosini copat e letrës në një mbajtëse të
vogël të tillë si kuti, tas ose çantë.

Bëni lutjet tuaja.
Bindjuni prindërve.
Tregoni nderim në Fillore.
Jini i mirë me të tjerët.
Ndajini gjërat me të tjerët.
Thoni të vërtetën.

Grinduni.
Thoni një fjalë të pahijshme.
Mendoni vetëm për vete.
Thoni gënjeshtra.
Jini të pasjellshëm.

5. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Kapele, një palë dorashka dhe një palë këpucë (ose tre artikuj të tjerë

veshmbathjeje që mund t’i veshin fëmijët në klasën tuaj).
c. Skica ZTD (shihni mësimin 1).

6. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Mësimi 

36

I Mençur I Pamend

Unë Jam i Mençur Kur
Zgjedh të Drejtën



Ne Mund të Marrim Vendime të Mençura

Veprimtari
vëmendjeje

Paraqisni dorashkat, kapelën dhe këpucët (përshtateni këtë veprimtari sipas nevo-
jës nëse përdorni artikuj të tjerë veshmbathjeje). Vërini dorashkat në majë të kokës.

• A është kjo mënyra si duhet të vëmë dorashkat? Përse?

• Për çfarë duhet t’i përdorim dorashkat?

Vini në dukje që do të ishte e pamend t’i vendosnit dorashkat në kokë pasi atë-
herë ato nuk do të mund të mbronin duart tuaja.

Ftoni një fëmijë të shfaqë mënyrën e mençur për të vënë dorashkat.

Vini kapelën në një prej këmbëve tuaja.

• A është kjo mënyra si duhet të vëmë një kapele? Përse?

• Për çfarë duhet t’i përdorim kapelat?

Vini në dukje që do të ishte gjë e pamend të vinit një kapelë në këmbë pasi atë-
herë nuk do të mund të mbronte kokën tuaj.

Ftoni një fëmijë tjetër të shfaqë mënyrën e mençur për të vënë kapelën.

Futini duart në këpucë.

• A është kjo mënyra si duhet të veshim këpucët? Përse?

• Për çfarë duhet t’i përdorim këpucët?

Vini në dukje që do të ishte e pamend t’i fusnit duart në këpucë pasi atëherë ato
nuk do të mund të mbronin këmbët tuaja.

Ftoni një fëmijë tjetër të shfaqë mënyrën e mençur për të veshur këpucët.

Vini në dukje që pak njerëz do t’i vishnin dorashkat, kapelet ose këpucët në pje-
sët e gabuara të trupit. Por edhe zgjedhjet për atë që veshim mund të jenë të
mençura ose të pamenda. Diskutoni shkurtimisht me fëmijët se kur do të ishte
gjë e mençur ose gjë e pamend të vishje artikuj të ndryshëm veshjeje (për shem-
bull, do të ishte gjë e mençur të vishnit dorashka kur dilni jashtë në mot të ftohtë,
por do të ishte gjë e pamend të vishnit këpucë kur bëni banjë).

Shpjegoni se ne bëjmë shumë zgjedhje çdo ditë. Zgjedhjet e pamenda mund të
na dëmtojnë e të na bëjnë të trishtuar. Zgjedhjet e mençura ndihmojnë që të
mbetemi të sigurt e të lumtur.

Jezu Krishti Dëshiron që të Jemi të Mençur dhe t’u Bindemi Mësimeve të Tij

Histori nga 
shkrimi i shenjtë

Shpjegoni se Jezu Krishti shpesh përdori historitë e quajtura shëmbëlltyra që të
mësonte njerëzit. Ai tregoi një shëmbëlltyrë rreth një njeriu që mori vendim të
pamend dhe një njeriu që mori vendim të mençur. U thoni fëmijëve se do ta
lexoni këtë shëmbëlltyrë nga Bibla. Lexoni me zë të lartë Mateun 7:24–27.

Diskutim • Si mendoni se u ndie njeriu që e ndërtoi shtëpinë e vet mbi rërë kur stuhia e
shembi shtëpinë e tij?

• Si mendoni se u ndie njeriu që e ndërtoi shtëpinë e vet mbi shkëmb kur stuhia
nuk e dëmtoi shtëpinë e tij?

Shpjegoni se Jezusi na krahasoi me njerëzit në shëmbëlltyrë. Nëse i ndjekim
mësimet e Jezusit, jemi si njeriu i mençur që e ndërtoi shtëpinë e vet mbi
shkëmb. Ne do të jemi të lumtur. Nëse nuk i ndjekim mësimet e Jezusit, jemi si
njeriu i pamend që e ndërtoi shtëpinë e vet mbi rërë. Ne do të jemi të trishtuar.
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Këngë Ndihmojeni klasën të këndojë ose të thonë fjalët e “Njeriu i Mençur dhe Njeriu i
Pamend”, duke përdorur veprimet e treguara në vijim:

Njeriu i mençur shtëpin’ e vet mbi shkëmb e ndërtoi (vendosni qëndrueshëm
grushtin e djathtë në pëllëmbën e dorës së majtë),

Njeriu i mençur shtëpin’ e vet mbi shkëmb e ndërtoi (vendosni qëndrueshëm
grushtin e djathtë në pëllëmbën e dorës së majtë),

Njeriu i mençur shtëpin’ e vet mbi shkëmb e ndërtoi (vendosni qëndrueshëm
grushtin e djathtë në pëllëmbën e dorës së majtë),

Dhe shirat erdhën rrënueshëm (ngrini duart lart në ajër; pastaj ulini poshtë, duke
tundur gishtat).

Shirat zbritën dhe përmbytjet u ngritën (ulini përsëri duart; pastaj i ngrini me 
pëllëmbët lart),

Shirat zbritën dhe përmbytjet u ngritën (ulini përsëri duart; pastaj i ngrini me 
pëllëmbët lart),

Shirat zbritën dhe përmbytjet u ngritën (ulini përsëri duart; pastaj i ngrini me 
pëllëmbët lart),

Dhe shtëpia mbi shkëmb e patundur qëndroi (vendosni grushtin e djathtë
qëndrueshëm në pëllëmbën e dorës së majtë).

Njeriu i pamend shtëpin’ e vet mbi rërë e ndërtoi (tundni gishtat dhe lëvizni krahët
poshtë e lart nga përpara trupit),

Njeriu i pamend shtëpin’ e vet mbi rërë e ndërtoi (tundni gishtat dhe lëvizni krahët
poshtë e lart nga përpara trupit),

Njeriu i pamend shtëpin’ e vet mbi rërë e ndërtoi (tundni gishtat dhe lëvizni krahët
poshtë e lart nga përpara trupit),

Dhe shirat erdhën rrënueshëm (ngrini duart lart në ajër; pastaj ulini poshtë, duke
tundur gishtat).

Shirat zbritën dhe përmbytjet u ngritën (ulini përsëri duart; pastaj i ngrini me 
pëllëmbët lart),

Shirat zbritën dhe përmbytjet u ngritën (ulini përsëri duart; pastaj i ngrini me 
pëllëmbët lart),

Shirat zbritën dhe përmbytjet u ngritën (ulini përsëri duart; pastaj i ngrini me 
pëllëmbët lart),

Dhe shtëpia mbi rërë u shemb (tundni gishtat dhe lëvizni krahët për nga jashtë,
larg trupit).

Ne Jemi të Mençur Kur Zgjedhim të Drejtën

Histori dhe
diskutim

Shpjegoni që të gjithë bëjmë zgjedhje çdo ditë. Ne mund të bëjmë zgjedhje të
mençura ose zgjedhje të pamenda. Tregoni me vetë fjalët tuaja historinë në vijim
rreth B. H. (Herri) Roberts, i cili kur u rrit, u bë Autoritet i Përgjithshëm. Nxitini fëmi-
jët të vendosin nëse zgjedhjet e Herrit në histori janë të mençura apo të pamenda.

Herri u lind në Angli, shumë kohë më parë. Familja e tij qe shumë e varfër, kështu
që Herri nuk pati mundësi të shkonte në shkollë. Ai dëshironte shumë që të mëso-
nte të lexonte e të shkruante. Ai mendonte se nëse do të kishte mundësi të mëso-
nte, ai jo vetëm që do të lexonte libra, por edhe do të shkruante libra.

Kur Herri qe dhjetë vjeç, ai erdhi në Amerikë dhe kaloi rrafshnaltat me motrën e
vet Pollin dhe pionierë të tjerë.

Herri pati shumë aventura. Një ditë ai dëgjoi që, të nesërmen, grupi i tij do të
kalonte një lumë të madh. Kjo i dukej emocionuese, kështu që, herët në mën-
gjesin tjetër, Herri iku vjedhurazi nga kampi dhe vendosi si qëllim që të shikonte
lumin. Kjo qe kundër rregullave të kampit.
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• A mendoni se vendimi i Herrit që të ikte tinëz nga kampi ishte i mençur apo i
pamend?

Lumi qe shumë më larg se sa mendoi Herri dhe kur më në fund arriti atje, qe i
lodhur. Ai u shtri dhe ra në gjumë të thellë mes disa thuprash.

Kur Herri u zgjua, të gjithë karrot e kishin kaluar lumin. Ai vrapoi te bregu i lumit
dhe bërtiti që të tërhiqte vëmendjen e dikujt. Atij iu tha që të notonte përmes
lumit, kështu që hoqi pallton e këpucët e tij dhe u hodh në lumë. Ai pothuaj ia
doli përmes lumit, por u lodh së tepërmi dhe kapitenit të kompanisë iu desh ta
merrte me kalin e tij gjatë pjesës së mbetur të distancës. Herri qe i lumtur që
ishte i sigurt, por nuk kishte asnjë mënyrë që të merrte prapë pallton e këpucët e
veta. Çdo natë ai dëshironte që ta kishte ende pallton e vet dhe çdo ditë dëshiro-
nte të kishte ende këpucët e veta.

Herrit iu desh të ecte zbathur nëntëqind milje (afro 1500 km). Kjo i dëmtoi shumë
këmbët e tij. Kaktuse me gjemba rriteshin pranë shtegut dhe Herri ishte aq i uritur
sa shpesh i mblidhte për ushqim. Gjemba të mprehtë nguleshin në këmbët e tij të
lënduara. Polli i hiqte gjembat teksa qanin që të dy. Herri qante ngaqë i dhembnin
këmbët dhe Polli qante ngaqë i vinte keq për Herrin.

• Përse zgjedhja e Herrit që të ikte tinëz nga kampi qe zgjedhje e pamend?

• Si u ndie më pas Herri rreth zgjedhjes së vet?

Pasi Herri arriti në Solt-Lejk-Siti, më në fund pati mundësi që të shkonte në shko-
llë. Kur qe njëmbëdhjetë vjeç, një mësuese e mori në shkollën e saj dhe i mësoi
alfabetin. I vetmi libër, që kishte Herri, qe Bibla dhe ai e lexoi vazhdimisht. Ai
mësoi shumë në shkollë dhe u bë nxënës shumë i mirë.

• Çfarë zgjedhjesh bëri Herri? (Ai zgjodhi që të mësonte të lexonte dhe zgjodhi të
studionte shkrimet e shenjta.)

• A qenë të mençura apo të pamenda këto zgjedhje?

Kur Herri u rrit, ai u bë njeri i mençur dhe i rëndësishëm në Kishë. Atij i pëlqente të
lexonte dhe kënaqej me leximin e shkrimeve të shenjta. Ai gjithashtu shkroi shumë
libra për Kishën. Shumë njerëz i kanë lexuar librat e tij dhe kanë mësuar më
shumë rreth Kishës. (Shihni Church News, 19 qershor 1980, f. 8–9; dhe Truman G.
Madsen, Defender of the Faith: The B. H. Roberts Story [Salt Lake City: Bookcraft,
1980], f. 19–21, 37–40, 56–57.)

Skica ZTD Paraqisni skicën ZTD dhe nxitini fëmijët të përsërisin fjalët me ju: “Unë do të
zgjedh të drejtën”. Shpjegojuni fëmijëve që kur zgjedhim të drejtën ne marrim
vendime të mençura.

Përmbledhje

Veprimtari Paraqisni mbi dysheme ose tavolinë, fletët e palosura, të titulluara “i mençur” dhe
“i pamend”. Nxitini fëmijët që, bashkë me ju, të thonë fjalën në secilën fletë. Vini
në dukje që te fleta “i mençur” ka një fytyrë të gëzuar pasi të qenit i mençur na
bën të lumtur. Vini në dukje që te fleta “i pamend” ka një fytyrë të trishtuar pasi të
qenit i pamend na bën të trishtuar.

Tregoni mbajtësen me copat e vogla të letrës dhe ftojini fëmijët që me radhë të
zgjedhin një letër nga mbajtësja. Teksa secili fëmijë zgjedh një letër, lexoni ose i
thoni fëmijës të lexojë veprimin e shkruar në të. I thoni fëmijës të vendosë nëse
veprimi është i mençur apo i pamend dhe ta vendosë letrën pranë fletës së duhur.

Nxitini fëmijët të bëjnë veprimet e përcaktuara si veprime të mençura.
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Diskutim
përmbledhës

• Çfarë lloj zgjedhjesh na bëjnë të lumtur?

• Në mënyrë që të jemi të mençur e të lumtur, mësimet e kujt duhet të ndjekim?

• Përse është e pamend që të mos i bindemi Jezu Krishtit dhe që të veprojmë
gabim?

Dëshmi U dëshmoni fëmijëve se do të jemi të lumtur kur bëjmë zgjedhje të mençura.
Shprehni mirënjohjen tuaj për Jezu Krishtin dhe për gjërat që dha mësim që na
ndihmojnë të jemi të lumtur.

Nxitini fëmijët të bëjnë një përpjekje të veçantë këtë javë që të mendojnë për ven-
dimet e tyre dhe të përpiqen të bëjnë zgjedhje të mençura.

Këngë Këndoni ose thoni me fëmijët fjalët e këngës “Rrugën e Drejt’ Zgjidh”.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes. Kërkojini fëmijës të lutet që çdo anë-
tar i klasës të jetë i mençur dhe të zgjedhë të drejtën.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Tregoni figurën 2-7, Dijetarët, dhe nxitini fëmijët t’ju flasin rreth figurës. Kujtojuni
fëmijëve se Dijetarët erdhën ta kërkonin Jezusin pasi Ai pati lindur (shihni Mateu
2:1–12). Shpjegoni se këta burra qenë të mençur, jo vetëm ngaqë kishin njohuri
të madhe por edhe ngaqë e kërkuan dhe e adhuruan Jezu Krishtin. Ata bënë
zgjedhje të mençura që të ndiqnin Jezusin.

Ju mund të dëshironi që t’i bëni fëmijët të interpretojnë historinë e Dijetarëve
që kërkojnë Jezusin.

2. Kërkojini secilit fëmijë që t’ju tregojë për një zgjedhje të mençur që ka bërë ai
apo ajo kohët e fundit (jepni sugjerime nëse është e nevojshme). Shkruani
përgjigjen e secilit fëmijë në një copë të veçantë letre dhe vërini fëmijët të
vizatojnë figura të vetes në letrat e tyre. Kujtojuni fëmijëve të vendosin
buzëqeshje në fytyrat e vizatimeve të tyre pasi bërja e zgjedhjeve të mençura
na bën të lumtur.

3. Paraqisni mësimin me objekte në vijim (ushtrohuni në shtëpi për këtë paraqitje
para se ta provoni në klasë).

Materiale të nevojshme:
a. Tetë ose dhjetë blloqe ndërtimi lodre për fëmijë që të ndërtoni dy shtëpi

të thjeshta e të njëjta, siç tregohet:
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b. Dy tava të thella me të njëjtën madhësi.
c. Një gur të sheshtë të madh që ta vendosni në një nga tavat.
d. Një pirg rëre që ta vendosni në tavën tjetër.
e. Ujë në një ujitëse ose kanë.

Hidheni rërën në pirg në një tavë dhe sheshojeni pirgun. Vendosni gurin e 
sheshtë në tavën tjetër.

Tregoni blloqet ndërtuese dhe shpjegoni se do t’i përdorni që të ndërtoni dy
shtëpi. Një shtëpi do të ndërtohet mbi rërë dhe tjetra mbi shkëmb.

Ju mund të dëshironi t’u kërkoni fëmijëve që t’ju ndihmojnë të ndërtoni shtë-
pinë mbi shkëmb. Shtëpia duhet të jetë njësoj me shtëpinë që ndërtuat mbi
rërë.

Pasi të jenë ndërtuar shtëpitë, nxitini fëmijët të përfytyrojnë që një stuhi vjen
dhe godet shtëpitë. Bie shumë shi dhe fryjnë erërat.

• Si mendoni, çfarë do t’u bënte një stuhi këtyre dy shtëpive?

Pasi fëmijët të kenë dhënë mendimet e tyre, mos jepni shpjegime. Me kujdes,
spërkasni ose hidhni ujë mbi shtëpinë e ndërtuar mbi rërë derisa rëra të rrësh-
qasë dhe shtëpia të bjerë. Hidhni të njëjtën sasi uji mbi shtëpinë e ndërtuar
mbi shkëmb dhe lërini fëmijët të vërejnë që shtëpia nuk bie.

Ndihmojini fëmijët të përcaktojnë që ndërtimi i shtëpisë mbi rërë ishte i
pamend, ndërsa ndërtimi i shtëpisë mbi shkëmb ishte i mençur.

Lexoni me zë të lartë pjesën e parë tek Helamani 5:12 (deri tek themelin tuaj).
Vini në dukje që ky shkrim i shenjtë e krahason Jezu Krishtin me një shkëmb.
Kujtojuni fëmijëve se ndjekja e mësimeve të Jezusit është si ndërtimi i një shtë-
pie mbi shkëmb. Është gjë e mençur.
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Qëllimi Të forcojë dëshirën e secilit fëmijë që të mbajë ditën e Shabatit të shenjtë.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Eksodi 20:8–11 dhe Mateu 12:10–13. Shihni edhe
Parimet e Ungjillit (31110), kapitulli 24.

2. Bëni një kopje në letër ose në kalk të kalendarit që gjendet në fund të mësimit.
Ngjyrosini me të kuqe ditët e Shabatit. Ju mund të dëshironi t’u vini numrat
ditëve sipas muajit të tanishëm.

3. Përgatisni shiritin e shkruar të mëposhtëm:

4. Bëni për secilin fëmijë një kopje në letër ose në kalk të të dy fletëve të aktiviteteve
të ditës së Shabatit (gjendet në fund të mësimit). Për fëmijët më të vegjël, pritini
fletët në copa tek vizat pika-pika. Për fëmijët më të mëdhenj, sillni disa palë
gërshërë që fëmijët të mund t’i presin vetë fletët në copa.

5. Përgatituni që të këndoni ose të thoni fjalët e këngës “E Shtuna” (Children’s
Songbook, f. 196).

6. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Ngjyra dylli.
c. Makinë kapëse ose mjete të tjera për lidhjen së bashku të fletëve të aktivitetit.
d. Figura 2-58, Jezusi Shëron një Burrë me Dorë të Tharë.

7. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Shabati Është Ditë e Veçantë

Veprimtari
vëmendjeje

Tregojuni fëmijëve kalendarin dhe shpjegoni se tregon të gjithë ditët e muajit.
Diskutoni shkurtimisht mbi qëllimet për të cilat mund të përdoren kalendarët.

• Çfarë është e pazakontë për këtë kalendar?

• Cila ditë është e ngjyrosur me të kuqe?

• Përse është ajo një ditë e veçantë? (Është dita e Shabatit.)

Paraqitja e 
mësuesit

Tregojuni fëmijëve se që prej fillimit të botës, një ditë, çdo javë, është veçuar që
të mësojmë e të mendojmë për Atin Qiellor e Jezu Krishtin dhe që t’u bëjmë të
mira të tjerëve. Kjo ditë është quajtur Shabat.

• Cila ditë e javës është dita e Shabatit?

“Mbaje mend ditën e [shabatit] për ta shenjtëruar”.

Unë Mund ta Mbaj të 
Shenjtë Ditën e Shabatit

Mësimi 
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Shkrim i shenjtë
dhe shirit i shkruar

Lexoni me zë të lartë Eksodin 20:8 dhe shfaqni shiritin e shkruar. Ndihmojini fëmi-
jët ta përsërisin njëzëri këtë shkrim të shenjtë. Tregojuni se ky është urdhërim.

Shpjegoni se mbajtja e ditës së Shabatit të shenjtë do të thotë që bëjmë gjëra që
na kujtojnë për Atin Qiellor e Jezu Krishtin, si për shembull shkojmë në kishë,
lexojmë shkrimet e shenjta dhe bëjmë gjëra të tjera që tregojnë nderim.

Ne Mund ta Mbajmë të Shenjtë Ditën e Shabatit

Diskutim Diskutoni me fëmijët për llojet e aktiviteteve që janë të përshtatshme për Shabatin.
Pyetini për gjërat që kanë bërë sot që ta mbajnë të shenjtë ditën e Shabatit.
Ndihmojini të kuptojnë që vajtja në kishë, lutja, të kënduarit, dhënia e bisedave në
mbledhjet e kishës, të mësuarit rreth mësimeve të Jezusit dhe marrja e sakramentit
janë disa prej gjërave që mund të bëjmë që ta mbajmë të shenjtë ditën e Shabatit.

Shpjegoni se, nëse është e mundur, ne nuk duhet të punojmë të dielën dhe nuk
duhet të bëjmë gjëra që na pengojnë të mendojmë për Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin.

Veprimtari Përshkruani disa aktivitete në të cilat mund të marrin pjesë fëmijët. Kërkojuni fëmi-
jëve të buzëqeshin nëse veprimi është diçka që duhet ta bëjmë në Shabat dhe të
vrenjtin fytyrën nëse veprimi nuk është diçka që duhet ta bëjmë në Shabat. Përdorni
shembujt në vijim ose të tjerë më të përshtatshëm për fëmijët në klasën tuaj.

• Vajtja në kishë.

• Pastrimi i shtëpisë.

• Vizitë tek të afërmit.

• Vajtja për pazar.

• Vajtja në kinema.

• Leximi i shkrimeve të shenjta ose i librave të tjerë të mirë.

• Lutja.

• Ndjekja ose pjesëmarrja në një lojë sportive.

• Shkrimi i letrave.

• Vajtja për shëtitje.

• Luajtja e lojërave mbi shkrimet e shenjta.

• Vizita te një personi të sëmurë.

Jezu Krishti e Mbajti të Shenjtë Ditën e Shabatit

U thoni fëmijëve se nuk është përherë e lehtë të dimë nëse një aktivitet është
diçka që duhet të bëjmë në Shabat. Mënyra më e mirë, që të dimë atë që të
bëjmë, është të ndjekim shembullin e Jezu Krishtit.

Histori nga 
shkrimi i shenjtë

Shfaqni figurën 2-58, Jezusi Shëron një Burrë me Dorë të Tharë, dhe tregoni
historinë që gjendet tek Mateu 12:10–13.

Shpjegoni se farisenjtë ishin njerëz që nuk e pëlqenin Jezu Krishtin dhe atë që
bënte Ai. Ata përpiqeshin ta fusnin në kurth që të thoshte gjëra që ishin të
gabuara ose kundër ligjit. Ata e pyetën nëse qe e gabuar të shëroje dikë ditën e
Shabatit. Ata dëshironin që Ai të thoshte se ishte e gabuar.

Tregojuni fëmijëve se Jezusi vuri në dukje se nëse farisenjve do t’u binte një dele
në një gropë në Shabat, ata do ta ndihmonin të dilte. Meqenëse njerëzit janë më
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të rëndësishëm se delet, dhënia e ndihmës ndaj njerëzve është gjë e mirë për t’u
bërë në Shabat. Lexoni me zë të lartë pjesën e dytë të vargut tek Mateu 12:12
(nga Është, pra, e).

Kujtojuni fëmijëve se nëse një veprim është diçka që Jezusi do ta bënte, si dhë-
nia e ndihmës ose të qenit i mirë me të tjerët, ai është një gjë e mirë për t’u bërë
ditën e Shabatit.

Mbajtja e Ditës së Shabatit të Shenjtë Kërkon Përgatitje

Diskutim Vini në dukje që të mbajmë ditën e Shabatit të shenjtë, ne duhet të bëjmë disa
gjëra përpara Shabatit që të jemi të përgatitur.

• Çfarë gjërash duhet të bëni ju dhe familja juaj që të jeni gati për Shabatin?
(Përgjigjet mund të përfshijnë larja dhe hekurosja e rrobave që do të vishen në
kishë, pastrimi i shtëpisë, përgatitja e ushqimeve për t’u ngrënë në Shabat dhe
gjetja e shkrimeve të shenjta e gjërave të tjera të nevojshme për kishë.)

• Kur duhet t’i bëni këto gjëra?

Këngë Këndoni ose thoni fjalët e këngës “E Shtuna”. Ndihmojini fëmijët të bëjnë me gjeste,
veprimet e përmendura në këngë. (Nëse Shabati është në një ditë tjetër nga e diela
në zonën tuaj, ndërrojini fjalët e shtuna, e diela dhe e hëna me ditët e duhura.)

E shtuna dit’ e veçantë ësht’.
Dita që për t’dielën përgatitemi, ësht’:
Ne shtëpin’ pastrojm’ dhe n’dyqan shkojm’,
K’shtu që deri t’hënën s’na duhet t’punojm’.
Ne rrobat fshijm’ dhe këpucët tona llustrojm’,
Dhe ditën e mbarimit të punëve e konsiderojm’.
Pastaj thonjt’ presim dhe flokët lajm’,
Që gati për t’dielën të jemi!

Nxitini fëmijët që të përgatiten javën tjetër që të jenë gati për ta mbajtur të shenjtë
ditën e Shabatit.

Përmbledhje

Veprimtari Jepini secilit fëmijë një kopje të fletëve të aktiviteteve të ditës së Shabatit. Ndihmojini
fëmijët që të lexojnë me ju titullin e fletëve: “Libri Im i Ditës së Shabatit”. Ndihmojini
fëmijët të presin në copa faqet nëse nuk i keni prerë më parë.

Lexoni fjalitë në vijim që përshkruajnë aktivitetet e përshtatshme në Shabat dhe
ndihmojini fëmijët që të zgjedhin figurën që tregon secilin aktivitet.

• Gjatë Shabatit ne shkojmë në kishë që të nderojmë Atin Qiellor e Jezu Krishtin
dhe të mësojmë rreth tyre.

• Dita e Shabatit është një ditë e mirë që të studiojmë ungjillin me familjet tona.
Ne mund të lexojmë shkrimet e shenjta dhe libra të tjerë të mirë.

• Dita e Shabatit është ditë lutjeje. Ne lutemi në kishë, me familjet tona dhe vetëm.

• Ditën e Shabatit ne mund të këndojmë himne dhe të dëgjojmë muzikë të mirë.

• Ditën e Shabatit mund të shkruajmë në ditarin tonë dhe të shkruajmë letra ose
të vizatojmë figura për të afërmit e miqtë tanë e misionarët.

• Dita e Shabatit është ditë e mirë që të vizitojmë anëtarët e familjes ose njerëzit
që janë të sëmurë apo vetëm.
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Jepuni fëmijëve ngjyra dylli dhe lërini të ngjyrosin figurat. Kërkojuni që të vizatojnë
në faqen bosh një figurë të diçkaje që do të bëjnë që ta mbajnë të shenjtë ditën
e Shabatit.

Ndihmojini fëmijët që të kapin ose të lidhin bashkë faqet e librave të tyre.

Dëshmi Jepni dëshminë tuaj mbi rëndësinë e mbajtjes së ditës së Shabatit të shenjtë. Ju
mund të dëshironi të përmendni një apo dy gjëra që ju pëlqen të bëni në Shabat
dhe të tregoni si ndiheni kur i bëni ato gjëra. Theksoni që Shabati duhet të jetë
një ditë e lumtur teksa mendojmë e mësojmë rreth Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit.

Nxitini fëmijët që librat e tyre t’ua tregojnë familjeve të tyre dhe të ndajnë atë që
kanë mësuar sot. Sugjeroni që fëmijët t’i mbajnë librat në një vend ku mund t’u
kujtojnë atyre që ta mbajnë të shenjtë ditën e Shabatit.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes. Sugjeroni që fëmija t’i kërkojë Atit
Qiellor të ndihmojë anëtarët e klasës që ta mbajnë të shenjtë ditën e Shabatit.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Këndoni ose thoni fjalët e vargut të parë të këngës “Kur në Kishë Shkoj”
(Children’s Songbook, f. 157). U thoni fëmijëve që të ngrihen e të bëjnë
veprimet e treguara në vijim teksa këndojnë:

Gjithmon’ një ndjenj’ e lumtur m’pushton
Kur në kishë shkoj (vendosni duart mbi zemër dhe buzëqeshni).
Organo aq butë e ëmbël tingëllon (mblidhini duart si kupë pas veshëve);
Lehtë në majë t’gishtërinjve tek vendi im kaloj (ecni në vend në majë të

gishtërinjve dhe vendosni gishtin në buzë).
Mësuesit e miqtë e mi përshëndes (shtrëngoni duart qetësisht me personin

pranë jush)
Kur në kishë shkoj (uluni në karrige).

2. Vizatoni një palë sy, një palë veshë, një gojë e dy duar në tabelë. Kërkojuni
fëmijëve t’ju tregojnë atë që mund të bëjë secila nga këto pjesë të trupit tonë 
që të mbajë të shenjtë ditën e Shabatit.

Shembuj:

Sytë – lexojnë shkrimet e shenjta, ndjekin folësit e mësuesit në kishë.
Veshët – dëgjojnë muzikë apo histori lartësuese, dëgjojnë mësimin e Fillores.
Goja – këndon himne apo këngë të Fillores, u thotë gjëra të dashura anëtarëve

të familjes e miqve.
Duart – bëjnë vizatime për anëtarët e familjes që jetojnë larg, shkruajnë në ditar.

3. Ndihmojini fëmijët të mësojnë përmendsh Eksodin 20:8: “Mbaje mend ditën e
[shabatit] për ta shenjtëruar”.

4. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Mbani Mend Ditën e Shabatit” (Children’s
Songbook, f. 155).

Mbani mend ditën e Shabatit,
Që gjithmon’ ta shenjtëroni.
Zoti e shenjtëroi dhe e bekoi,
Që Atë vet’ t’mund t’adhurojm’.
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Dita e Shabatit Është Ditë e Shenjtë

E Diel E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte E Shtunë



Libri Im i
Ditës së
Shabatit
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Qëllimi Të frymëzojë secilin fëmijë që të kujtojë Jezu Krishtin gjatë sakramentit.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Lluka 22:7–20 dhe Doktrina e Besëlidhje 20:75–79.
Shihni edhe Parimet e Ungjillit (31110), kapitulli 23.

2. Përgatituni që t’i ndihmoni fëmijët të këndojnë një ose dy këngë rreth Jezu Krishtit,
si p.sh. “Mendoj kur të Buk’rën Ngjarje Un’ Lexoj” (Himne dhe Këngë të Fëmijëve,
f. 60) dhe “Jezusi Tha: ‘T’Gjith’ t’i Doni’” (Children’s Songbook, f. 61). Fjalët e këtyre
këngëve dhe të tjerave rreth Jezusit janë përfshirë në fund të manualit.

3. Përgatituni të tregoni një prej historive tuaja të parapëlqyera rreth Jezu Krishtit,
duke përdorur një figurë nëse ju gjendet.

4. Materiale të nevojshme:
a. Bibël dhe Doktrina e Besëlidhje.
b. Tabaka sakramenti për bukën dhe ujin.
c. Figura 2-29, Shpërndarja e Sakramentit (62021); figura 2-54, Darka e Fundit

(Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit 225; 62174); figura 2-59, Christus-i.

5. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Jezu Krishti Na Dha Sakramentin

Veprimtari
vëmendjeje

Tregojuni fëmijëve tabakatë e sakramentit.

• Për çfarë përdoren këto?

Lërini fëmijët të tregojnë atë që dinë rreth tabakave të sakramentit dhe rreth sakra-
mentit. U thoni që mësimi i sotëm është rreth sakramentit.

Histori nga 
shkrimi i shenjtë
dhe diskutim

Paraqisni figurën 2-54, Darka e Fundit. Nëse fëmijët arrijnë ta njohin atë, kërkojuni
që t’ju tregojnë rreth asaj që po ndodh në figurë. Nëse nuk e njohin figurën, u
thoni që kjo është figurë e Jezu Krishtit dhe Apostujve të Tij. Kërkojuni fëmijëve
që të tregojnë Jezusin.

Tregoni historinë e Darkës së Fundit, siç gjendet tek Lluka 22:7–20.

Shpjegoni që Jezu Krishti dhe Apostujt e Tij po festonin një ditë të shenjtë e të
veçantë hebraike, e quajtur Pashka. Jezusi e dinte se kjo festë do të ishte vakti i
fundit që hante me Apostujt. U thoni fëmijëve se shpesh këtë vakt e quajmë
Darka e Fundit.

Do ta Kujtoj Jezu Krishtin
gjatë Sakramentit

Mësimi 
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Shpjegoni që Jezusi i donte Apostujt e Tij. Ai i zgjodhi këta burra që të udhëhiq-
nin anëtarët e Kishës së Tij pasi të kishte ikur. Ai u kishte mësuar atyre shumë
gjëra dhe dëshironte që ta kujtonin Atë dhe mësimet e Tij.

• Përse ishte e rëndësishme për Apostujt që ta kujtonin Jezusin?

• Çfarë u dha Jezusi Apostujve që t’i ndihmonte ta kujtonin Atë?

Lexoni me zë të lartë vargun te Lluka 22:19. Vini në dukje që ky shkrim i shenjtë
na tregon që Shpëtimtari ndau ca bukë në copa të vogla, e bekoi dhe ua dha
Apostujve që ta hanin. Ai u tha se buka kishte qëllim t’u kujtonte trupin e Tij dhe
që kur ta hanin, duhet të kujtonin Atë.

U thoni fëmijëve se pasi secili Apostull kishte ngrënë një copë bukë, Jezusi bekoi
një pije të bërë nga rrushi dhe ua dha Apostujve. Ai u tha se pija kishte qëllim t’u
kujtonte gjakun e Tij. Kur ta pinin, ata duhet të kujtonin se Jezusi vdiq që ata të
mund të jetonin përsëri me Atin Qiellor pasi të vdisnin.

Shpjegoni se Jezusi e dinte që, nëse Apostujt do ta kujtonin Atë dhe mësimet e
Tij, kjo do t’i ndihmonte të zgjidhnin të drejtën.

• Çfarë e quajmë bukën dhe pijen që Jezusi u dha Apostujve të Tij në Darkën e
Fundit? (Sakrament.)

• Përse ua dha sakramentin Apostujve Jezusi?

Ne e Marrim Sakramentin që të Kujtojmë Jezu Krishtin

Diskutim Tregoni figurën 2-29, Shpërndarja e Sakramentit, dhe kujtojuni fëmijëve se ne e
marrim sakramentin njësoj siç bënë Apostujt e Jezusit. (Ju mund të dëshironi të
shpjegoni se ne përdorim ujë në vend të pijes që Jezusi u dha Apostujve të Tij.)

• Kur e marrim sakramentin?

Vini në dukje se mbledhja gjatë së cilës marrim sakramentin quhet mbledhje
sakramenti pasi sakramenti është pjesa më e rëndësishme e asaj mbledhjeje.

• Përse e marrim sakramentin?

• Si mund të na ndihmojë sakramenti që të kujtohemi të zgjedhim të drejtën?

Shkrim i shenjtë Kujtojuni fëmijëve se para shpërndarjes së sakramentit, thuhen lutje të veçanta.
Lutjet i thonë Atit Qiellor disa gjëra që ne premtojmë të bëjmë. Kërkojuni fëmijëve
të dëgjojnë me kujdes teksa lexoni lutjen që thuhet mbi bukën, që të mund të
zbulojnë dy premtimet që i bëjmë Atit Qiellor kur marrim sakramentin.

Lexoni me zë të lartë tek Doktrina e Besëlidhje 20:77, duke theksuar frazën “që ata
të mund të hanë në kujtim të trupit të Birit tënd dhe të mund të të dëshmojnë ty”
dhe “gjithmonë ta kujtojnë atë e të zbatojnë urdhërimet që ai u ka dhënë atyre”.

U thoni fëmijëve se “të të dëshmojnë ty”, do të thotë se po i bëjmë një premtim
Atit Qiellor.

• Cilat janë dy gjërat që premtojmë të bëjmë?

Shpjegoni se, sa herë që marrim sakramentin, ne premtojmë të kujtojmë Jezusin
dhe të mbajmë urdhërimet e Tij.
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Gjatë Sakramentit, Ne Mund të Mendojmë për Dashurinë e Jezu Krishtit për Ne

Paraqitja e
mësuesit

Tregoni figurën 2-59, Christus-i. Shpjegoni se figura tregon një statujë të Jezu Krishtit.
Në sfond ndodhet një tablo e disa prej planetëve dhe yjeve. Lërini fëmijët të flasin
rreth figurës për pak çaste.

Shpjegoni se gjatë sakramentit ne duhet të mendojmë rreth Shpëtimtarit dhe
dashurisë së Tij për ne. Ne mund të kujtojmë figura të Jezusit, që i kemi parë, si kjo
që sapo treguam; dhe gjithashtu ne mund të mendojmë rreth historive të Jezusit.

Histori Tregoni një prej historive tuaja të parapëlqyera rreth Jezusit, duke përdorur një figurë
nëse ju gjendet. Shpjegoni se si historia tregon dashurinë e Jezusit për njerëzit.

Pjesëmarrja e
fëmijëve

Nxiteni çdo fëmijë të tregojë një histori rreth Jezu Krishtit ose të tregojë diçka që ai
apo ajo kujton rreth Jezusit. Ndërkohë që fëmijët flasin, theksoni se si del në pah
dashuria e Jezusit për ne në historitë dhe gjërat që fëmijët kujtojnë rreth Jezusit.

Përgëzojini fëmijët që mbajnë mend historitë rreth Jezusit. Tregojuni se ka shumë
histori për të cilat mund të mendojnë gjatë sakramentit. Kur, gjatë sakramentit,
mendojmë për Jezusin dhe se sa shumë Ai na do, ne e kujtojmë Atë.

Këngë Shpjegoni se ne dimë edhe shumë këngë rreth Jezu Krishtit. Edhe pse nuk kën-
dojmë me zë të lartë ndërsa shpërndahet sakramenti, ne mund të mendojmë për
fjalët e këngëve që na ndihmojmë të kujtojmë Jezusin.

Këndoni me fëmijët një apo dy këngë të njohura rreth Jezusit, si p.sh. “Mendoj
Kur të Buk’rën Ngjarje Un’ Lexoj” dhe “Jezusi Tha: ‘T’Gjith’ t’i Doni’”.

Nderimi gjatë Sakramentit Do Të Na Ndihmojë të Kujtojmë Jezu Krishtin

Diskutim Shpjegoni se kur tregojmë nderim gjatë sakramentit, është më e lehtë të
mendojmë rreth Jezusit.

• Si mund të tregojmë nderim gjatë sakramentit?

Sigurohuni që të përmenden idetë në vijim:

• Dëgjojmë lutjet e sakramentit dhe në fund themi: “Amen”.

• Nuk i shqetësojmë prindërit tanë ose njerëzit e tjerë. Edhe ata duhet të
mendojnë rreth Jezusit.

• Lëmë mënjanë lapsa, libra ose sende të tjera përpara sakramentit.

• Rrimë urtë dhe qëndrojmë në vendet tona.

• Mendojmë rreth Jezusit duke kujtuar historitë e këngët rreth Tij, dashurinë e Tij
për ne dhe gjërat që ka dhënë mësim.

• Marrim copën e bukës dhe gotën e ujit që është më e afërta për ne.

• I kthejmë gotat e sakramentit pa luajtur me to.

Veprimtari Kërkojuni fëmijëve që të sillen sikur janë ulur në mbledhjen e sakramentit dhe
është koha për sakramentin. Kërkojuni që të tregojnë përgjigjet e pyetjeve në
vijim pa folur:

• Çfarë mund të bëni me gojën tuaj që të tregoni se po mendoni rreth Jezusit?

• Çfarë mund të bëni me kokën tuaj që të tregoni se jeni nderues?

• Çfarë mund të bëni me krahët dhe duart tuaja që të tregoni se po mendoni
rreth Jezusit?

• Çfarë mund të bëni me këmbët tuaja që të tregoni se jeni nderues?
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U thoni fëmijëve që të ulen në qetësi për një çast pak a shumë; dhe të mendojnë
rreth Jezu Krishtit, njësoj siç duhet të bëjnë ndërsa shpërndahet sakramenti.
Pastaj nxitini të tregojnë atë që po mendonin rreth Jezusit.

Përmbledhje

Veprimtari Kërkojuni fëmijëve që të dëgjojnë me kujdes teksa lexoni disa thënie rreth gjërave
që mund të bëjnë ose të mendojnë gjatë sakramentit. U thoni fëmijëve se nëse
thënia përshkruan diçka që ata duhet ta bëjnë ose ta mendojnë gjatë sakra-
mentit, ata duhet të ngrihen në këmbë. Nëse thënia përshkruan diçka që ata 
nuk duhet ta bëjnë ose ta mendojnë gjatë sakramentit, ata duhet të ulen.

Përdorni thëniet në vijim ose krijoni vetë disa:

• Kujtoni se Ati Qiellor dhe Jezu Krishti na do.

• Mendoni që të dilni të luani.

• Mendoni për Jezusin tek shëron njerëzit e sëmurë.

• Pëshpëritni dhe i flisni fqinjit tuaj.

• Vërtiteni në karrigen tuaj.

• Mendoni rreth këngës së sakramentit ose një kënge tjetër rreth Jezusit.

• I bëni lutje Atit Qiellor.

• Vizatoni figura ose luani me një lodër.

• Kujtoni histori rreth Jezusit.

Dëshmi Jepni dëshminë tuaj për Jezu Krishtin. Tregojuni fëmijëve se si ndiheni që jeni në
gjendje të merrni sakramentin.

Nxitini fëmijët të kujtojnë Jezu Krishtin dhe të tregojnë nderim gjatë sakramentit.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “ Për Jezusin t’Mendoj” (Children’s
Songbook, f. 71).

E vështir’ nuk duhet t’jet’ në qet’si t’plot’ t’qëndroj,
E për Jezusin e kryqin e Tij n’kodër t’mendoj,
Dhe gjith’çka që për mua bëri e kaloi;
E vështir’ nuk duhet t’jet’ qet’sisht t’qëndroj.
E vështir’ nuk duhet t’jet, edhe pse i vogël jam,
Që për Jezusin t’mendoj. Aspak të vështir’ s’e kam.

Se sa milje Ai eci në pluhur, mendoj,
Dhe fëmijët i ndihmoi t’duan e t’besojn’;
E vështir’ nuk duhet t’jet’ që n’karrige shembullor t’qëndroj,
Sjellshëm t’dëgjoj, këmbët t’qetësoj.
E vështir’ nuk duhet t’jet, edhe pse i vogël jam,
Që për Jezusin t’mendoj. Aspak të vështir’ s’e kam.
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2. Me miratimin e presidentes suaj të Fillores, kërkojini peshkopit (ose presidentit
të degës) që të marrë masat që një prift ose dhjak të vizitojë klasën dhe
shkurtimisht të shpjegojë detyrat e tij në lidhje me sakramentin.

3. Bëni një kopje të figurës së fëmijëve të ulur me nderim (që gjendet në fund 
të mësimit), ngjyroseni atë dhe priteni në pesë copa për të bërë një gjëzë
formuese. Shkruani me shkronja shtypi një prej pyetjeve në vijim në anën e
pasme të secilës copë:

• Cila është gjëja më e rëndësishme që bëjmë në mbledhjen e sakramentit?

• Çfarë bën prifti kur është koha për sakramentin?

• Çfarë bëjnë dhjakët me sakramentin?

• Si duhet të ulemi ne gjatë sakramentit?

• Për çfarë duhet të mendojmë gjatë sakramentit?

Shpërndani copat e gjëzës formuese mbi dysheme ose tavolinë. I thoni një
fëmije që të zgjedhë një copë të gjëzës formuese. U bëni fëmijëve pyetjen
prapa copës së letrës dhe ndihmojini t’i përgjigjen asaj. Kur të gjitha pyetjet
kanë marrë përgjigje, ndihmojini fëmijët të bashkojnë copat e gjëzës formuese.

4. Ndihmojini fëmijët të thonë strofën në vijim:

Sakramenti

Duart do t’mbledh, kokën do t’ul,
Dhe do t’rri urt’ e but’;
Teksa sakramenti bekohet,
Do t’kujtoj Ty.

(DeVota M. Peterson)

Përsëriteni disa herë strofën që t’i ndihmoni fëmijët ta mësojnë përmendsh.

Ju mund të dëshironi të bëni pyetjet në vijim përpara se të përsërisni vargun:

• Çfarë mbledhim?

• Çfarë ulim?

• A pritet që të jemi të zhurmshëm apo të urtë gjatë sakramentit?

• Për kë duhet të mendojmë gjatë sakramentit?
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Qëllimi Të forcojë dëshirën e secilit fëmijë për të ndjekur Jezu Krishtin duke u shërbyer
të tjerëve.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Gjoni 13:1–17 dhe Nenet e Besimit 1:13. Shihni
edhe Parimet e Ungjillit (31110), kapitulli 28.

2. Përgatituni që të këndoni ose të thoni fjalët e të tre strofave të këngës “P’rroi i
Vogël Tha: ‘Jep’” (Children’s Songbook, f. 236) dhe strofën e katërt të këngës
“Dashurin’ e Shpëtimtarit Ndiej” (Children’s Songbook, f. 74). Fjalët e këtyre
këngëve janë përfshirë në fund të manualit.

3. Përgatituni që të tregoni një rast kur u bekuat ngaqë i shërbyet dikujt.

4. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Letër dhe lapsa ose ngjyra dylli për secilin fëmijë.
c. Figura 2-60, Jezusi u Lan Këmbët Apostujve (Paketa e Figurave Artistike të

Ungjillit 226; 62550).

5. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Jezu Krishti Dëshiron që Ne t’u Shërbejmë të Tjerëve

Veprimtari
vëmendjeje

Teksa filloni mësimin, hidhni “pa dashje” disa ngjyra dylli, letra ose materiale të
tjera në dyshemenë e klasës suaj. Prisni një çast para se t’i mblidhni sendet, që
t’u jepni mundësi fëmijëve për t’ju ndihmuar. (Nëse asnjë fëmijë nuk del vullnetar
për këtë, kërkojuni fëmijëve që t’ju ndihmojnë.)

Falënderojini fëmijët që ju ndihmuan dhe lëvdojini ata që shfrytëzuan një mundësi
për të shërbyer. Shpjegoni se kur ndihmojmë të tjerët pa kërkuar diçka në
këmbim, quhet shërbim. Nxitini fëmijët të përsërisin fjalën shërbim me ju.

Këngë Këndoni ose thoni fjalët e të tri strofave të këngës “P’rroi i Vogël Tha: ‘Jep’” me
fëmijët.

Vini në dukje që strofa e fundit thotë se duhet të japim siç jep Jezusi. Tregojuni
fëmijëve se kur Jezusi ishte në tokë, Ai u shërbeu shpesh të tjerëve.

Histori nga shkrimi i
shenjtë

Tregoni figurën 2-60, Jezusi u Lan Këmbët Apostujve, dhe tregoni historinë që
gjendet tek Gjoni 13:1–17. Kujtojuni fëmijëve se Jezusi i kishte thirrur Apostujt e
paraqitur në figurë që ta ndihmonin të udhëhiqte Kishën e Tij.

Unë Mund ta Ndjek 
Jezu Krishtin duke u
Shërbyer të Tjerëve

Mësimi 
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Kujtojuni fëmijëve atë që kanë mësuar në mësimin e mëparshëm rreth Darkës së
Fundit. Shpjegoni se pasi Krishti u mësoi Apostujve të Tij për sakramentin, Ai u
mësoi atyre se sa e rëndësishme është që t’u shërbesh të tjerëve.

Shpjegoni se nuk ishte e pazakontë që njerëzve t’u laheshin këmbët, pasi shu-
mica e njerëzve vishnin sandale dhe këmbët u bëheshin shumë pis e me pluhur.
Por zakonisht këtë punë e bënte një shërbëtor. Shpjegoni se Pjetri nuk dëshironte
që Jezusi t’i lante këmbët pasi mendonte se nuk ishte e drejtë që Jezusi të vepro-
nte si shërbëtor.

U thoni fëmijëve se Jezusi u shpjegoi Apostujve se megjithëse Ai ishte Shpëtimtari,
prapëseprapë u shërbente atyre. Ai dëshironte që ata të kuptonin se duhej t’i shër-
benin njëri-tjetrit. Lexoni me zë të lartë Gjonin 13:15 dhe shpjegoni se Jezusi dëshi-
ron që të ndjekim shembullin e Tij dhe t’u shërbejmë të tjerëve.

Diskutim • Përse i lau këmbët e Apostujve Jezusi?

• Çfarë dëshironte Jezusi që të bënin Apostujt?

• Çfarë dëshiron Jezusi që të bëjmë ne?

Shpjegoni se Jezu Krishti dëshiron që ne të shërbejmë kurdo që mundemi, edhe
pse nuk na kërkohet që të ndihmojmë apo nuk shpërblehemi për ndihmën tonë.
Vini në dukje se kur u shërbejmë njerëzve të tjerë, ne ndjekim Jezusin.

Ne Mund t’u Shërbejmë të Tjerëve në Shumë Mënyra

Histori Kërkojuni fëmijëve që t’ju dëgjojnë teksa tregoni me vetë fjalët tuaja historinë në
vijim të një djaloshi i cili mendoi një mënyrë si t’i shërbente familjes së tij:

“Ishte aq errësirë sa djali shtatë vjeç i përgjumur me vështirësi mund të gjente rrugën
teposhtë shtegut për në kasolle. Ai kishte planifikuar për ditë me radhë se si mund të
ngrihej nga krevati, të vishej, të zbriste ngadalë pa zhurmë shkallët, të merrte kovën e
mjeljes nga rafti i ushqimeve dhe të largohej nga shtëpia pa zgjuar askënd.

... [Jozefi] e kishte parë të motrën, Merin, të milte lopët shumë herë. Ai zbuloi se nuk
ishte aq e lehtë sa mendoi se do të ishte. … Pa kaluar gjatë i dhembën gishtërinjtë e
kyçet. Atij iu desh të ndalte shpesh që t’i çlodhte. …

Djali ishte aq i përqendruar tek mjelja sa nuk e kuptoi se sa kohë i ishte dashur dhe
u habit kur zbuloi se kishte zbardhur … kur më në fund u largua nga kasollja dhe u
nis për në shtëpi. Kur hyri në kuzhinë, Mamaja e pa që nga furra ku po përgatiste
mëngjesin dhe pyeti: ‘Përse Jozef, çfarë ke bërë që kaq herët në mëngjes’?

Si përgjigje ai ngriti kovën e mbushur me qumësht dhe ndieu një vrull të ngrohtë
gëzimi nga buzëqeshja miratuese e të ëmës. ‘Mirë’, tha ajo, ‘meqenëse duket se
je rritur sa duhet, mjelja çdo mëngjes do të jetë puna jote’. Ajo ndali dhe pastaj
pyeti: ‘Por përse ishe aq i shqetësuar që ta milje atë lopë’?

Jozefi ngriti fytyrën e sinqertë nga e ëma dhe u përgjigj: ‘Thjesht dëshiroj të ndih-
moj ndërkohë që Babai është në misionin e tij. Dhe ti e sheh se [Meri] ka kaq
shumë gjëra të tjera për të bërë, mendova se nëse mund të merresha me mjeljen
e mëngjesit, asaj nuk do t’i duhej të shqetësohej për këtë!’

… E ëma e rrethoi me krahët e vet dhe e shtrëngoi fort teksa tha: ‘Sa i kënaqur do
të jetë babai yt kur t’i shkruaj e t’i tregoj se ka një djalosh të mirë që kujdeset për
mjeljen e lopës ndërsa ai është larg!’” (Lucile C. Reading, “The Morning Chore”,
Children’s Friend, prill 1970, f. 23).

213

Mësimi 39



Tregojuni fëmijëve se emri i këtij djaloshi ishte Jozef Fillding Smith dhe kur u rrit,
ai u bë Presidenti i dhjetë i Kishës.

• Si shërbeu Jozef Fillding Smithi?

• Kujt i shërbeu ai?

Neni i besimit Tregojuni fëmijëve se neni i trembëdhjetë i besimit thotë se ne besojmë në shërbi-
min ndaj të tjerëve. Nxitini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe ndihmojini të thonë:
“Ne besojmë … në bërjen mirë të gjithë njerëzve”. (Ju mund të keni nevojë të
shpjegoni se të gjithë njerëzve do të thotë gjithë njerëzimit.)

Veprimtari Kërkojini secilit fëmijë që dëshiron të jetë dishepull (pasues) i Jezu Krishtit që të
ngrihet dhe të qëndrojë në këmbë. Kujtojuni fëmijëve se Jezusi dëshiron që të 
gjithë dishepujt e Tij t’u shërbejnë të tjerëve.

• Si mund t’u shërbejmë të tjerëve?

Lëreni secilin fëmijë të ulet kur ai apo ajo përmend një mënyrë për t’u shërbyer të
tjerëve.

Nëse një fëmijë ka vështirësi të mendojë për një mënyrë shërbimi, ju mund të
dëshironi të propozoni një prej ideve në vijim ose një ide tjetër të përshtatshme
për fëmijët në klasën tuaj:

• Tregojini ose lexojini një histori dikujt që është më i vogël.

• Vizatoni një figurë për prindërit ose gjyshërit tuaj.

• Vendosni në vendin e vet lodrat që vëllai juaj i la jashtë.

• Përgatisni tavolinën për darkë pa ua kërkuar ndokush.

Ne Jemi të Lumtur Kur Shërbejmë

Diskutim • Kush është i lumtur kur shërbejmë? (Përgjigjet mund të përfshijnë: njerëzit të
cilëve u shërbejmë, vetë ne dhe Ati Qiellor e Jezu Krishti.)

Theksoni se kur u shërbejmë të tjerëve, nuk janë të lumtur vetëm njerëzit që ndih-
mojmë, por jemi të lumtur edhe ne.

• Përse ju lumturon shërbimi ndaj të tjerëve?

Këngë Këndoni ose thoni fjalët e strofës së katërt të këngës “Dashurin’ e Shpëtimtarit
Ndiej” me fëmijët. (Nëse fëmijët nuk e dinë strofën e katërt, ju mund të dëshironi
të këndoni ose të thoni vetë fjalët e strofës dhe pastaj t’i vini fëmijët të bashkohen
tek strofa e korit.)

Përmbledhje

Veprimtari artistike Ndihmojini fëmijët të mendojnë vepra të thjeshta shërbimi që mund të përmbu-
shin sot, qoftë në kishë qoftë në shtëpi. Jepuni fëmijëve letër dhe ngjyra dylli ose
lapsa dhe ndihmojeni secilin fëmijë të vizatojë një figurë të një vepre shërbimi që
ai apo ajo do të bëjë sot. Nxitini fëmijët t’ia tregojnë dhe t’ia shpjegojnë njëri-tjetrit
vizatimet e tyre.

Dëshmi Tregojuni fëmijëve për një rast kur u bekuat nga shërbimi ndaj dikujt tjetër.
Dëshmoni se lumturia e vërtetë vjen kur u shërbejmë të tjerëve.

Nxitini fëmijët të kërkojnë me vëmendje mënyra si mund t’u shërbejnë të tjerëve
këtë javë. Ju mund të dëshironi t’u kërkoni fëmijëve që, herën tjetër, të tregojnë
në orën e mësimit rreth përvojave të tyre me shërbimin.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes.
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Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmijët

në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te “Ndihma
për Mësuesin”.

1. Merrni masat që më parë për një vepër shërbimi që fëmijët mund ta përmbushin
së bashku gjatë orës së mësimit (sigurohuni që ky aktivitet shërbimi është i
përshtatshëm për Shabatin).

Shembuj:

• Merruni vesh me mësuesen e fëmijëve të çerdhes që klasa juaj t’u këndojë
një këngë të parapëlqyer Filloreje fëmijëve të moshës së çerdhes.

• Merrni materiale që fëmijët të bëjnë letra falënderimi për drejtuesin e korit dhe
pianistin e Fillores.

• Ndihmojini fëmijët të bëjnë atë që është e nevojshme që ta përgatisin klasën
për orën tjetër të mësimit ose për javën që vjen, si për shembull të fshijnë
tabelën dhe të rregullojnë karriget.

Pasi fëmijët të plotësojnë veprën e shërbimit, diskutoni me ta se si u ndien në
lidhje me shërbimin. Kujtojuni atyre se shërbimi mund të na bëjë të lumtur.

2. Bëni tri letra të vogla në formë zemre për secilin fëmijë. U thoni fëmijëve se
dëshironi të filloni një “Shërbim si Klub i Fshehtë”. Nxitini fëmijët që t’i marrin
këto zemra në shtëpi dhe të bëjnë veprime të fshehta shërbimi për anëtarët e
familjeve të tyre, duke lënë zemër në çdo vend ku bënë një vepër shërbimi. Për
shembull, ata mund të rregullojnë krevatin e vëllait ose motrës dhe të lënë një
zemër mbi jastëk. Kërkojuni fëmijëve që t’ju tregojnë javën tjetër mbi ndjenjat
që patën kur u shërbyen të tjerëve në fshehtësi.

3. Këndoni ose thoni fjalët e strofës së dytë të këngës “Po Përpiqem të Jem si
Jezusi” (Children’s Songbook, f. 78). Fjalët e kësaj kënge janë përfshirë në fund
të manualit.

4. Vërini fëmijët të ulen në një rreth të vogël mbi dysheme. Hidhini me butësi një
qese lecke ose objekt tjetër të butë një fëmije dhe kërkojini atij apo asaj që të
përmendë një mënyrë shërbimi ndaj dikujt. Kur fëmija të jetë përgjigjur, ai apo
ajo mund t’ia hedhë qesen e leckës një fëmije tjetër në rreth. Vazhdoni derisa
gjithsecili të ketë pasur të paktën një radhë që të përmendë një vepër shërbimi.

5. Lërini fëmijët të diskutojnë ose të interpretojnë atë që do të bënin në secilën
prej situatave në vijim nëse përpiqen t’u shërbejnë të tjerëve (ndryshojini
situatat sipas nevojës që t’i përshtatni për fëmijët në klasën tuaj):

• Ju jeni rrugës për te një lojë futbolli. Jeni me nxitim, por teksa ecni teposhtë
rrugës për te fusha e lojës, shihni një grua të moshuar t’i bjerë çanta me
ushqime.

• Keni qenë në shtëpinë e një shoku duke luajtur. Jeni tepër i lodhur. Teksa ecni
për në oborr, shihni babanë tuaj duke punuar në kopsht.

• Teksa hyni në kuzhinë të merrni një pije, shihni vëllanë tuaj duke larë enët e
darkës.
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• Po ecni për në shtëpi me disa shokë. Shihni se një qen ka goditur një kosh
plehrash në oborrin e fqinjit dhe i ka shpërndarë plehrat përreth. Fqinji është
larguar dhe nuk do të kthehet për disa ditë.

• Ju shihni një vajzë të re në shkollë dhe prezantoni veten. Vajza e re ju pyet se
ku hani drekë. Ju kishit planifikuar të hanit drekë me miqtë tuaj.

• Familja juaj po përgatitet që të shkojë në kishë. Babai juaj ka ikur tashmë
pasi kishte për të ndjekur një mbledhje. Keni disa vëllezër e motra të vegjël
që kanë nevojë për ndihmë që të bëhen gati.
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të kuptojë që kur falim të tjerët kemi lumturi, siç bëri
Jezu Krishti.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Lluka 23:13–34 dhe Gjoni 18:12–14, 19–24;
19:1–5.

2. Përgatituni që të këndoni ose të thoni fjalët e strofës së parë të këngës “Më
Ndihmo, At’ i Dashur” (Children’s Songbook, f. 99).

3. Bëni shiritin e shkruar të mëposhtëm:

4. Përgatituni që të tregoni për një rast kur falët dhe si u ndiet rreth faljes.

5. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Skica ZTD (shihni mësimin 1).
c. Shkumës, tabelë dhe fshirëse.
d. Figura 2-56, Gjykimi i Jezusit; figura 2-61, Kryqëzimi (Paketa e Figurave

Artistike të Ungjillit 230; 62505).

6. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës. Ju mund
të dëshironi t’u kërkoni fëmijëve që të tregojnë për përvojat e tyre me shërbimin.

Ne Mund të Falim të Tjerët

Veprimtari
vëmendjeje

Kërkojuni fëmijëve që t’ju dëgjojnë me kujdes teksa përshkruani situatën në vijim
(rregullojeni situatën sipas nevojës që ta bëni të përshtatshme për fëmijët në kla-
sën tuaj):

Po ecni me një ngarkesë të madhe librash e letrash (ose sendesh të tjera) në
krahë. Papritmas dikush përplaset me ju. Ju rrëzoheni dhe lëshoni gjërat që po
mbanit. Librat e letrat tuaja shpërndahen gjithandej në tokë.

• A ju ka ndodhur diçka si kjo ndonjëherë?

• Si u ndiet?

U thoni fëmijëve se do të përshkruani dy përfundime të ndryshme për këtë
situatë. Kërkojini atyre që të vendosin se cili është përfundimi më i mirë.

“O Atë, fali ata sepse nuk dinë ç’bëjnë”.

Unë Mund t’i Fal të Tjerët Mësimi 
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Përfundimi 1

Jeni mërzitur për rrëzimin dhe rënien e të gjitha gjërave tuaja. Kur personi që u
përplas me ju, kërkon falje dhe përpiqet t’ju ndihmojë, ju mblidhni librat e letrat
tuaja, thoni: “Jo!” me një zë të inatosur dhe e largoni atë. Ju shpresoni që nesër
ta shihni atë duke mbajtur shumë gjëra në mënyrë që ta rrëzoni.

Përfundimi 2

Jeni mërzitur për rrëzimin dhe rënien e të gjitha gjërave tuaja. Kur personi që u për-
plas me ju, ju kërkon falje dhe përpiqet t’ju ndihmojë që të mblidhni gjërat tuaja, ju
thoni: “Ju faleminderit”. Ju të dy mblidhni me shpejtësi librat dhe letrat. I thoni
personit se e dini që ai nuk kishte qëllim t’ju rrëzonte dhe që të dy largoheni të
lumtur.

• Cili është përfundimi më i mirë i historisë?

• Përse është përfundimi i dytë më i mirë se i pari?

• Çfarë duhet të bëjmë kur dikush bën diçka që nuk na pëlqen ose që na bën të
ndihemi të lënduar ose të zemëruar? (Ne duhet t’i falim ata.)

Paraqitja e
mësuesit

Shpjegoni se të falësh dikë do të thotë të ndiesh dashuri e mirësi për atë person
megjithëse ata kanë bërë diçka që na ka lënduar ose zemëruar. Ndonjëherë do të
thotë që duhet t’i ndryshojmë ndjenjat tona të zemërimit kundrejt atij personi në
ndjenja të mira. Kur i falim të tjerët, ne nuk dëshirojmë t’i lëndojmë apo t’ua
kthejmë me të njëjtën monedhë atyre. Ne jemi të mirë me ta, edhe nëse ata nuk
janë të mirë me ne.

Jezu Krishti i Fali të Tjerët

Histori nga 
shkrimi i shenjtë

Tregoni Biblën dhe u thoni fëmijëve se do t’u tregoni një histori nga Bibla se si
Jezu Krishti i fali ata që e lënduan. Tregoni historinë e gjykimit dhe kryqëzimit të
Krishtit, siç gjendet tek Lluka 23:13–34 dhe Gjoni 18:12–14, 19–24; 19:1–5.

Shpjegoni se pasi Jezusi dhe Apostujt e Tij kishin ngrënë së bashku darkën e tyre
të fundit, Jezusi shkoi në Kopshtin e Gjetsemanit që t’i lutej Atit Qiellor. Pasi Jezusi
përfundoi së luturi, erdhën disa ushtarë, e lidhën me litarë dhe e morën tek pallati i
kryepriftit, ku u vu para gjyqit.

Tregoni figurën 2-56, Gjykimi i Jezusit.

Vini në dukje se gjatë gjykimit, ushtarët i bënë shumë gjëra jo të mira Jezusit. Ata
e goditën, e fshikulluan, e pështynë, i vendosën një kurorë me gjemba mbi kokë
dhe e shanë. Por Jezusi nuk u zemërua.

Tregoni figurën 2-61, Kryqëzimi.

U thoni fëmijëve se pas gjykimit, ushtarët e çuan Jezusin në një vend të quajtur
“Kafka” dhe e gozhduan në kryq. Shpjegoni se Jezusi nuk ishte zemëruar me
ushtarët për atë që i kishin bërë. Në vend të kësaj, Ai i kërkoi Atit Qiellor që t’i
falte ushtarët.

Shkrim i shenjtë
dhe shirit i shkruar

Nxitini fëmijët të dëgjojnë atë që tha Jezusi pak para se të vdiste. Lexoni me zë të
lartë fjalinë e parë tek Lluka 23:34.

Paraqisni shiritin e shkruar dhe lëreni në vend të dukshëm për pjesën e mbetur të
orës mësimore. Ndihmojini fëmijët të përsërisin thënien e Jezusit me ju.

Vini në dukje se megjithëse ushtarët ishin të këqij me Jezusin, Ai i fali ata dhe i
kërkoi Atit Qiellor që t’i falte.
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Lumturia Vjen Kur i Falim të Tjerët

Paraqitja e
mësuesit

Kujtojuni fëmijëve se kur jemi ndjekës të Jezu Krishtit, ne përpiqemi të bëjmë atë
që do të bënte Ai. Jezusi gjithmonë i fali ata që nuk ishin të mirë me Të. Edhe ne
duhet t’i falim ata që nuk janë të mirë me ne.

Këngë Këndoni ose thoni fjalët e strofës së parë të këngës “Më Ndihmo, At’ i Dashur”.
Kërkojuni fëmijëve t’i dëgjojnë me kujdes fjalët. Vini në dukje se fjalët janë shkruar si
një lutje që të na ndihmojnë të ndiejmë se sa e rëndësishme është të falim të tjerët.

Më ndihmo, At’ i dashur, që t’i fal me bujari
Të gjith’ që mund t’më duken t’këqij.
Më ndihmo përdit’, At’, lutem;
Më ndihmo më pranë e afër Teje t’jetoj.

U thoni fëmijëve të ngrihen në këmbë dhe të këndojnë ose të thonë fjalët e këngës
me ju. Nxitini fëmijët që të mendojnë mbi kuptimin e fjalëve ndërsa i këndojnë.

Histori dhe
diskutim

Tregoni historinë në vijim rreth një fëmije që diti si të falte:

E ëma i kishte kërkuar Kentit të pastronte oborrin. Ai po mblidhte me krehër të gji-
tha gjethet dhe degët e vogla që kishin rënë nga pemët e bimët në kopsht. Kenti
punoi fort dhe më në fund i mblodhi të gjitha gjethet e degët në një grumbull të
madh. Pikërisht atëherë, Xhedi erdhi teposhtë rrugës, u ndesh me grumbullin dhe
i gjuajti gjethet e degët në të gjitha drejtimet. E gjithë puna e Kentit u prish në
pak sekonda.

• Si mendoni që u ndie Kenti kur Xhedi bëri atë gjë?

Vëllai i Kentit e pa atë që bëri Xhedi. Ai mendoi që Kenti duhej ta ndiqte Xhedin
dhe ta rrihte për shpërndarjen e grumbullit të gjetheve e të degëve.

• Çfarë mund të bëjë Kenti?

Ndihmojini fëmijët që të mendojnë për disa sugjerime. Pastaj përfundoni historinë:

Kenti vrapoi vërtet pas Xhedit. Por në vend që ta godiste Xhedin, Kenti e pyeti
nëse i kishte mbetur ndonjë punë për të bërë atë ditë. Xhedi pohoi me kokë.

Kenti propozoi që ta ndihmonte Xhedin në punën e tij në qoftë se Xhedi do ta
ndihmonte t’i mblidhte sërish me krehër gjethet në një grumbull. Xhedi pranoi dhe
dy djemtë ia kaluan mirë duke punuar së bashku.

Diskutim Shpjegoni që, nëse i falim të tjerët e i trajtojmë me mirësi, ashtu si u soll Kenti me
Xhedin, ne do të ndihemi të lumtur në brendësi. Nëse nuk falim, ne do të vazh-
dojmë të ndihemi të lënduar apo të zemëruar dhe nuk do të jemi të lumtur. Ne
duhet t’i falim të tjerët në mënyrë që të jemi të lumtur.

Përshkruajuni disa situata fëmijëve dhe diskutoni nëse fëmija në situatë tregon
apo jo falje. Nëse fëmija i përshkruar nuk tregoi falje, pyetini fëmijët për atë që
mund të bëjë fëmija që të tregojë falje dhe të ndihet i lumtur në brendësi.

Përdorni situatat në vijim ose krijoni vetë disa:

1. Xheni sapo kishte përfunduar së vizatuari një figurë të bukur kur vëllai i saj i
vogël erdhi dhe e shkarraviti të gjithën me një laps dylli. Xheni ishte aq e
mërzitur sa i bërtiti dhe i goditi dorën të vëllait.

• A tregoi falje Xheni?

• Si mendoni se u ndie Xheni përbrenda?

• Çfarë mund të bëjë Xheni që t’i tregojë falje të vëllait?
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2. Në sheshin e lojërave, Dona iu afrua Kelit dhe e rrëzoi. Dona u largua duke
qeshur. Ditën tjetër, Dona ra nga shilarësja dhe vrau gjurin. Keli nxitoi dhe e
ndihmoi të ngrihej.

• A tregoi falje Keli?

• Si mendoni se u ndie Keli përbrenda?

3. Kur Çedi po priste që të pinte një gllënjkë ujë nga burimi, djali para tij u kthye
dhe i hodhi ujë. Fytyra e Çedit u lag e gjitha, por ai thjesht u kthye dhe u largua
pa thënë asnjë fjalë. Ditën tjetër kur Çedi po pinte një gllënjkë, i njëjti djalë i
kaloi pranë. Çedi mund t’i hedhte ujë djalit, por nuk e bëri.

• A tregoi falje Çedi?

• Si mendoni se u ndie Çedi përbrenda?

Përmbledhje

Veprimtari
përsëritjeje

Rendisni në tabelë numrat nga 1 në 8. Lërini fëmijët të fshijnë me radhë një
numër dhe t’i përgjigjen pyetjes përsëritëse që përputhet me atë numër. Nëse
keni klasë me shumë fëmijë, mund t’ju duhet të përgatisni më shumë pyetje.

1. Çfarë do të thotë të falësh të tjerët?

2. Si veproi Jezu Krishti kundrejt ushtarëve që e varën në kryq?

3. Çfarë i kërkoi Jezu Krishti Atit Qiellor që të bënte për ushtarët?

4. Si mendoni se u ndie Kenti kur Xhedi goditi grumbullin e gjetheve?

5. Si i tregoi Kenti falje Xhedit?

6. Si mendoni që u ndie Kenti kur e fali Xhedin?

7. Si mendoni se u ndie Xhedi kur Kenti qe i dashur ndaj tij në vend që të kërkonte
hakmarrje?

8. Si do të ndihemi ne kur të falim ata që kanë qenë jo të mirë me ne?

Skica dhe 
unaza ZTD

Paraqisni skicën ZTD. U thoni fëmijëve të përsërisin fjalët në skicë. Ndihmojini
fëmijët të kuptojnë se kur i falim të tjerët siç bëri Jezusi, ne zgjedhim të drejtën.

Nxitini fëmijët që të shikojnë unazat e tyre ZTD, nëse i kanë vënë. U thoni se una-
zat e tyre mund t’i ndihmojnë që të mbajnë mend të zgjedhin të drejtën duke falur
të tjerët.

Dëshmi Dëshmoni se mund të jemi të lumtur kur i falim të tjerët dhe i trajtojmë me mirësi.
Tregoni për një rast kur zgjodhët të drejtën dhe falët dikë. Shpjegoni se si u ndiet
kundrejt atij personi ngaqë ishit i gatshëm të falnit.

Nëse e lejon koha, lërini fëmijët të flasin për rastet kur kanë falur dikë.

Nxitini fëmijët që të bëjnë përpjekje të veçantë që të falin të tjerët këtë javë.
Sugjeroni që fëmijët të diskutojnë për faljen me familjet e tyre.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes. Sugjeroni që fëmija t’i kërkojë Atit
Qiellor të ndihmojë fëmijët të falin të tjerët.
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Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Merrni një çantë të madhe dhe disa gurë. Diskutoni me fëmijët se si shpesh
zemërohemi apo kërkojmë të marrim hak kur njerëzit kanë qenë jo të mirë me
ne. Gjatë këtij diskutimi, vendosini gurët në çantë një e nga një.

Kur çanta të ketë një numër gurësh brenda, lërini fëmijët me radhë ta mbartin
nëpër klasë. Kërkojuni që të përpiqen të përplasin duart ose t’i japin dikujt një
përqafim teksa mbartin çantën. Shpjegoni se të qenit i zemëruar me të tjerët
për gjërat jo të mira që kanë bërë, ngjan me mbajtjen e një çante me gurë.
Është barrë e rëndë për ne.

Nxitini fëmijët të thonë disa herë: “Unë do të fal”, teksa nxirrni gurët nga çanta.
Pastaj vërini fëmijët ta mbajnë përsëri çantën. Shpjegoni se kur ne i falim të tje-
rët, nuk na duhet të mbajmë më një barrë të rëndë. Ne ndihemi shumë më të
lumtur kur falim.

2. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Bëni Siç Bëj Unë” (Children’s Songbook,
f. 276). Fjalët e kësaj kënge janë përfshirë në fund të manualit.

Përsëriteni disa herë këngën, duke i lënë fëmijët që me radhë të zgjedhin një
veprim për të bërë. Kujtojuni fëmijëve se kur ndjekim dikë, ne bëjmë atë që
bën ai. Nëse dëshirojmë të jemi pasues të Jezu Krishtit, ne duhet të bëjmë atë
që bën Ai, përfshirë të tregojmë se i falim ata që janë jo të mirë me ne.

3. Tregoni historinë e Jozefit dhe vëllezërve të tij, siç gjendet tek Zanafilla 37 dhe
41–45. Ju mund të dëshironi t’i vini fëmijët ta interpretojnë historinë. Diskutoni
me fëmijët se si Jozefi i fali vëllezërit e tij (shihni Zanafilla 45:1–15).

4. Bëni, për çdo fëmijë, një kopje të figurës në fund të mësimit. Jepuni fëmijëve
ngjyra dylli ose lapsa dhe vërini që t’u vizatojnë fytyra të lumtura fëmijëve në
figurë. Pastaj lërini t’i ngjyrosin figurat. Kërkojuni fëmijëve t’i marrin figurat në
shtëpi dhe t’i vendosin aty ku do t’u kujtojnë që të falin të tjerët.

5. Vërini fëmijët të interpretojnë historinë rreth Kentit dhe tri situatat në faqet
219–220 të mësimit (në situatën e parë, nxitini fëmijët të interpretojnë mënyrën
se si Xheni mund t’i tregojë falje të vëllait). Ose krijoni disa situata të ngjashme,
më të përshtatshme për fëmijët në klasën tuaj; dhe vërini fëmijët t’i
interpretojnë.
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të kuptojë se ngaqë Jezu Krishti u ringjall, të gjithë do
të ringjallen.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Mateu 27:45–66, 28:1–8, Lluka 24:13–46 dhe Gjoni
19:30, 20:11–18. Shihni edhe Parimet e Ungjillit (31110), kapitujt 11 dhe 12.

2. Prisni në tetë copë një tabak letre në të njëjtën madhësi si figura 2-65, Jezu
Krishti i Ringjallur (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit 239; 62187). Vëruni
copave të prera numrat nga 1 në 8. Mbuloni figurën 2-65 siç është ilustruar,
duke i kapur me kujdes copat e letrave tek figura me kapëse letrash ose pjesë
të vogla letre ngjitëse.

3. Përgatituni që të këndoni ose të thoni fjalët e strofës së parë të këngës “Ai Ësht’
Ngritur!” (Himne dhe Këngë të Fëmijëve, f. 55), ose merrni një disk të kësaj kënge.

4. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Figura e prerë 2-5, skenë e Kryqëzimit; figura e prerë 2-6, mbështjellja e trupit

të Jezusit; figura e prerë 2-7, varri; figura e prerë 2-8, guri i madh; figura e
prerë 2-9, rojet; figura e prerë 2-10, engjëlli; figura e prerë 2-11, gra me vajra;
figura e prerë 2-12, Jezusi i ringjallur. Grumbullojini këto figura të prera sipas
radhës që duhen përdorur në mësim.

c. Figura 2-2, Familja me Foshnjë (62307); figura 2-35, Krishti dhe Fëmijët
(Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit 216; 62467); figura 2-62, Maria dhe Zoti
i Ringjallur (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit 233; 62186); figura 2-63,
Rrugës për në Emaus; figura 2-64, Jezusi Tregon Plagët e Tij (Paketa e
Figurave Artistike të Ungjillit 234; 62503).

5. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Jezu Krishti Bëri Diçka për Ne që Ne Nuk Mund ta Bënim Dot

Veprimtari
vëmendjeje

Tregoni figurën 2-2, Familja me Foshnjë. U thoni fëmijëve që të mendojnë rreth
kohës kur erdhën në fillim në tokë si foshnje.

Jezu Krishti Është
Shpëtimtari Ynë

Mësimi 
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• Çfarë bënë prindërit tuaj (ose anëtarët e tjerë të familjes) për ju kur ishit foshnjë
që nuk mund ta bënit dot vetë?

Ndihmojini fëmijët të mendojnë gjëra që prindërit e tyre (ose anëtarët e tjerë të
familjes) bënë për ta. Sigurohuni që çdo fëmijë të ketë mundësi të përmendë të
paktën një gjë.

• Çfarë bëjnë prindërit tuaj (ose anëtarët e tjerë të familjes) tani për ju që nuk
mund ta bëni dot vetë?

• Përse i bëjnë ata këto gjëra për ju?

Shpjegoni se prindërit dhe anëtarët e tjerë të familjes sonë janë të lumtur që
bëjnë gjëra për ne që nuk mund t’i bëjmë dot vetë pasi ata na duan dhe dëshi-
rojnë të na ndihmojnë.

Diskutim Shpjegoni se dikush tjetër na do shumë dhe qe i gatshëm të bënte diçka për ne
që nuk mund ta bënim dot për veten tonë.

Tregoni figurën 2-35, Krishti dhe Fëmijët.

• Cili është ky person që na do?

Shpjegoni se përpara se të vinim në këtë tokë, Jezu Krishti qe i gatshëm të ishte
Shpëtimtari ynë. Kjo do të thoshte se Ai qe i gatshëm të vdiste e të ringjallej në
mënyrë që ne të jetonim përsëri dhe të ktheheshim tek Ati ynë në Qiell. Jezusi qe i
vetmi person me fuqinë që ta bënte këtë për ne. Ne nuk mund ta arrinim dot vetë atë.

• Çfarë do të thotë të ringjallesh?

Shpjegoni se kur vdesim, shpirtrat tanë largohen nga trupat tanë fizikë. Pasi Jezusi
vdiq, shpirti i Tij dhe trupi i Tij fizik u bashkuan përsëri si një trup i ringjallur që do të
jetonte përgjithmonë. Për shkak se Jezusi vdiq e u ringjall, edhe ne do të ringjallemi.

Jezu Krishti u Ringjall

Paraqitja e
mësuesit

Shpjegoni se ringjallja e Jezu Krishtit, Shpëtimtarit tonë, qe një ngjarje aq e
rëndësishme sa që ne festojmë një ditë të veçantë çdo vit që të na ndihmojë të
kujtojmë atë që ndodhi.

• Si e quajmë këtë ditë të veçantë? (Pashkë.)

Kujtojuni fëmijëve se në periudhën e Pashkës ata mësuan rreth ringjalljes së
Jezu Krishtit.

Histori nga 
shkrimi i shenjtë
me figura të prera

Tregoni historinë e kryqëzimit, varrimit dhe ringjalljes së Jezu Krishtit (shihni
Mateu 27:45, 57–66; 28:1–6; dhe Gjoni 19:30). Lërini fëmijët të ngrenë lart figurat
e prera në çastet e duhura.

I thoni një fëmije të ngrejë lart figurën e prerë 2-5, skenë e Kryqëzimit.

Shpjegoni se Jezusin e vunë në kryq diku para mesditës. Në mesditë dielli u
fsheh nga shikimi dhe errësira u shpërnda në tokë për tre orë (shihni Mateu
27:45). Dhimbja e Krishtit qe më e tmerrshme se sa ne mund ta duronim. Krishti
mund të kishte zgjedhur të mos vuante e vdiste, por Ai i kishte premtuar Atit
Qiellor se do të vinte në tokë dhe do të vuante e vdiste për ne.

U thoni fëmijëve se toka u lëkund dhe u tund. Ata, që po vështronin në errësirë, e
dëgjuan Jezusin të bërtiste: “U krye” (Gjoni 19:30). Vuajtja e Tij kishte përfunduar.
Ai përkuli kokën dhe vdiq. Shpirti i Tij e la trupin e Tij.
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• Si mendoni se u ndien miqtë dhe dishepujt e Jezusit pasi Jezusi u kryqëzua?

I thoni fëmijës të ulë figurën e prerë të skenës së Kryqëzimit.

I thoni një fëmije të ngrejë lart figurën e prerë 2-6, mbështjellja e trupit të Jezusit.

Shpjegoni se miqtë dhe dishepujt e Jezusit e hoqën me kujdes trupin e Tij nga
kryqi. Ata e mbështollën trupin e Tij me pëlhurë të mirë liri me erëra të këndshme,
siç qe zakoni në ato kohë.

I thoni një fëmije të ngrejë lart figurën e prerë 2-7, varri.

Shpjegoni se miqtë e Shpëtimtarit e vendosën trupin e Tij në varr. Varri është një
vend i vogël, shpesh i hapur në një shkëmb të madh, në të cilin mund të varro-
sen njerëzit.

I thoni fëmijës të ulë figurën e prerë të mbështjelljes së trupit të Jezusit.

U thoni fëmijëve të ngrenë lart figurën e prerë 2-8, guri i madh, dhe figurën e
prerë 2-9, rojet.

Tregojuni fëmijëve se në hyrje të varrit u vendos një gur i madh dhe rojet
qëndruan pranë gurit.

• Përse u vendosën guri dhe rojet në hyrje të varrit? (Shihni Mateu 27:62–66.)

Shpjegoni se për tri ditë trupi i Jezusit qe në varr. Herët ditën e tretë, që ishte e
diel, toka u lëkund dhe u trondit sërish (shihni Mateu 28:1–2).

I thoni një fëmije të ngrejë lart figurën e prerë 2-10, engjëlli.

Shpjegoni se një engjëll zbriti nga qielli dhe e rrokullisi përsëri gurin nga hyrja e varrit.

I thoni fëmijës ta ulë figurën e prerë të gurit të madh.

• Çfarë ndodhi me njerëzit që po ruanin varrin? (Shihni Mateu 28:4.)

I thoni fëmijës ta ulë figurën e prerë të rojeve.

I thoni një fëmije të ngrejë lart figurën e prerë 2-11, gra me vajra.

Shpjegoni se po atë të diel në mëngjes, Maria Magdalena, pasuese e Jezusit,
dhe një grua tjetër shkuan te varri (shihni Mateu 28:1). Ato donin t’i vendosnin tru-
pit të Jezusit disa vajra e erëza (ky ishte zakon i kohës). Kur erdhën pranë varrit,
ato mundën të shihnin se guri ishte rrokullisur tej. Varri qe bosh. Trupi i Jezusit
nuk ishte aty.

Shpjegoni se gratë panë engjëllin, që u tha të mos kishin frikë. Lexoni me zë të
lartë atë që engjëlli u tha grave te Mateu 28:5–6.

U thoni të gjithë fëmijëve të ulin figurat e tyre të prera. I thoni një fëmije të ngrejë
lart figurën e prerë 2-12, Jezusi i ringjallur.

Shpjegoni se kur engjëlli tha: “Ai u ringjall”, ai po u bënte të ditur grave se Jezu
Krishti ishte ringjallur. Shpirti i Tij ishte kthyer në trupin e Tij dhe Ai qe përsëri gjallë.

U thoni fëmijëve se dishepujt e miqtë e Jezusit qenë tepër të lumtur të dëgjonin
se Ai qe përsëri gjallë.

Këngë Nxiteni fëmijën të vazhdojë ta mbajë lart figurën e prerë të Jezusit të ringjallur
teksa këndoni ose luani incizimin e strofës së parë të këngës “Ai Ësht’ Ngritur!”
Pastaj i thoni fëmijës të ulë figurën e prerë.
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Ai është ngritur! Ai është ngritur!
Me gëzim thoni kudo.
Ai shkat’rroi tre dit’t e burgut;
Lereni tokën të gëzoj’.
U shkel vdekja, jemi t’lir’.
Krishti e fitoi lavdin’.

Jezu Krishti iu shfaq Maria Magdalenës dhe Dishepujve të Tij

Diskutim Tregoni figurën 2-62, Maria dhe Zoti i Ringjallur.

Shpjegoni se Jezu Krishti iu shfaq disa prej pasuesve të Tij pasi qe ringjallur.
Personi i parë, të cilit iu shfaq, qe Maria Magdalena (shihni Gjoni 20:11–18).
Maria qe pranë varrit duke qarë kur Jezusi erdhi te ajo.

• Si mendoni se u ndie Maria që pa Jezusin dhe mori vesh se Ai qe përsëri gjallë?

Histori nga 
shkrimi i shenjtë

Tregoni figurën 2-63, Rrugës për në Emaus, dhe tregoni historinë që gjendet tek
Lluka 24:13–46.

Shpjegoni se dy dishepujt nuk e njohën Jezusin kur Ai filloi të fliste me ta. Dishepujt
i treguan Jezusit për gjithçka që kishte ndodhur atë ditë tek varri. Kur Jezusi ndaloi
që të hante darkë me ta, Ai theu bukën, e bekoi dhe ua dha dishepujve. Atëherë
ata e kuptuan se kush ishte. Në atë kohë Jezusi iu zhduk nga pamja.

• Si mendoni se u ndien dishepujt pasi panë Jezusin?

• Nëse do të kishit qenë një prej dishepujve çfarë do të bënit në çastin kur do të
kishit parë Jezusin?

Shpjegoni se dy dishepujt nxituan për në Jeruzalem që t’u tregonin dishepujve të
tjerë se kishin parë Jezusin. Teksa po u tregonin të tjerëve për atë që kishte ndo-
dhur, u shfaq Jezusi.

Lexoni me zë të lartë vargjet te Lluka 24:36–37. Shpjegoni se dishepujt qenë të
frikësuar të shihnin Jezusin pasi menduan se qe shpirt.

Tregoni figurën 2-64, Jezusi Tregon Plagët e Tij.

Shpjegoni se Jezusi dëshironte që dishepujt të preknin trupin e Tij në mënyrë që
ta dinin se qe ringjallur. Lexoni me zë të lartë te Lluka 24:39–40.

U thoni fëmijëve se Jezusi kërkoi edhe ca ushqim që të hante. Ai hëngri ushqim
që t’u tregonte dishepujve se trupi i Tij fizik prej mishi e kockash qe bashkuar me
shpirtin e Tij përsëri në një trup të ringjallur (shihni Lluka 24:41–43).

Për shkak se Jezu Krishti u Ringjall, Ne Do Të Ringjallemi

Paraqitja e
mësuesit

U thoni fëmijëve se Jezu Krishti, Shpëtimtari ynë, premtoi që të gjithë njerëzit
mund të jetonin përsëri pasi të vdisnin. Secili prej nesh do të ringjallet ashtu si 
u ringjall Jezusi dhe do të ketë një trup të mrekullueshëm të ringjallur si të Tijin.
Jezusi e bëri të mundur këtë, ngaqë na do.

Veprimtari Tregoni figurën e mbuluar me tetë copat e letrës. Shpjegoni se fshehur pas let-
rave është një figurë e veçantë. U thoni fëmijëve që të zgjedhin me radhë një
numër nga 1-shi tek 8-ta. Bëni pyetjen përkatëse dhe lëreni klasën të përgjigjet
(ndihmojini fëmijët sipas nevojës). Pasi klasa t’i përgjigjet secilës pyetje, i thoni
një fëmije të heqë copën përkatëse të letrës, duke zbuluar pjesë të figurës.
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Përdorni pyetjet në vijim për veprimtarinë (ose krijoni disa vetë):

1. Kush do të ringjallet? (Të gjithë.)

2. Çfarë do të thotë të ringjallesh? (Të jetosh përsëri; të ndodhë bashkimi përsëri i
trupit dhe shpirtit tonë pas vdekjes.)

3. Çfarë donte të thoshte engjëlli kur tha: “Ai u ringjall”? (Jezu Krishti qe ringjallur
ose ngritur.)

4. Cilat janë disa prej gjërave që bëri Jezu Krishti pasi qe ringjallur? (Ai eci, foli,
hëngri ushqim, iu shfaq Maria Magdalenës dhe dishepujve të Tij, i la dishepujt
të preknin duart e këmbët e Tij.)

5. Kush është Shpëtimtari ynë? (Jezu Krishti.)

6. Kujt iu shfaq Jezu Krishti pasi qe ringjallur? (Maria Magdalenës dhe shumë prej
dishepujve të Tij.)

7. A jeton Jezu Krishti tani? (Po, në qiell me Atin Qiellor.)

8. Përse Jezusi qe i gatshëm të vdiste e të ringjallej për ne? (Pasi Ai na do dhe
dëshiron që të jemi në gjendje të jetojmë përsëri me Të dhe Atin Qiellor.)

Kur të jetë zbuluar e tërë figura, shpjegoni se kjo është një figurë e Jezu Krishtit
të ringjallur. Kur shikojmë këtë figurë, mund të kujtojmë se ngaqë Jezusi u ringjall,
të gjithë do të ringjallen.

Përmbledhje

Dëshmi Ndani ndjenjat tuaja të dashurisë për Jezu Krishtin dhe jepni dëshminë tuaj për
Të dhe ringjalljen e Tij. Kujtojuni fëmijëve se lajmi “Ai u ringjall” është lajm i mirë
për të gjithë.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes. Sugjeroni që fëmija të falënderojë
Atin Qiellor që dërgoi Birin e Tij, Jezu Krishtin, i cili bëri të mundur për ne që të
jetojmë përsëri pasi të vdesim.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Përsërisni mësimin me objekt, me dorën e dorezën, nga mësimi 3 (shihni faqen
13). Vazhdoni krahasimin duke shpjeguar se vdekja është si të heqësh dorën
nga doreza. Trupi (si doreza) nuk mund të lëvizë, por shpirti (si dora) është ende
gjallë. Në ringjallje shpirti e trupi ribashkohen, dhe të dy janë përsëri gjallë.

2. Nxitini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të përsërisin me ju nenin e tretë të
besimit. Shpjegoni se ngaqë Jezu Krishti vdiq dhe u ringjall, edhe ne do të
ringjallemi, dhe nëse i mbajmë urdhërimet, ne do të jemi në gjendje të jetojmë
përsëri me Jezusin dhe Atin Qiellor një ditë. Ju mund të dëshironi që t’i
ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendsh këtë nen të besimit.
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3. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “A Jetoi Jezusi Përs’ri Vërtet?” (Children’s
Songbook, f. 64). Ndihmojini fëmijët të bëjnë veprimet e treguara:

A jetoi Jezusi përs’ri vërtet (shtrini duart me pëllëmbët sipër)?
Po, kur erdhi dita e tret’ (ngrini lart tre gishta),
Ai u ngjall dhe varrin la (ecni në vend);
Emrin e Maries Ai tha (mblidhini duart si kupë përreth gojës).

A erdhi Jezusi tek ata që donte (vendosni duart mbi zemër)?
Po, njerëzit këmbët ia prekën (përkuluni e prekni këmbët),
Dhe peshk e mjalt’
Ai hëngri vërtet’ (bëni me gjeste sikur hani).

Dhe në duar gjurmë gozhdësh kish’ (tregoni me gisht dorën)
E një plagë shtize në brinj’ (tregoni me gisht anash trupit).
A jetoi Jezusi përs’ri vërtet
Pasi kish’ ndërruar jet’ (duart jashtë, pëllëmbët sipër)?
Oh po! Edhe un’ po ashtu do jetoj për’jet’ (tundni kokën në shenjë pohimi)!

4. Me miratimin e presidentes suaj të Fillores, ftoni një anëtar të lagjes ose degës
që të vijë në klasë dhe të ndajë dashurinë e tij apo të saj për Shpëtimtarin dhe
dëshmi për Ringjalljen.

5. Kërkojuni fëmijëve të mbyllin sytë dhe të bëjnë sikur janë të verbër. Shpjegoni
se kur të ringjallemi, nuk do të ketë më verbëri apo ndonjë paaftësi tjetër. Trupat
tanë do të jenë të përsosur. Të gjithë do të jenë në gjendje të shikojnë e të
dëgjojnë dhe të vrapojnë; askush nuk do të ketë ndonjë problem fizik. Asnjë
nuk do të sëmuret. Kërkojuni fëmijëve të hapin sytë dhe të bisedojnë rreth faktit
se sa e mrekullueshme do të jetë të kemi trupa përsosmërisht të shëndetshëm.
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të kuptojë se Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të
Ditëve të Mëvonshme është e njëjta Kishë që organizoi Krishti kur qe në tokë.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Doktrina e Besëlidhje 115:4. Shihni edhe Parimet e
Ungjillit (31110), kapitujt 16 dhe 17.

2. Përgatituni që të këndoni ose të thoni fjalët e strofës së parë të këngës “Historit’
e Jezusit M’Trego” (Children’s Songbook, f. 57) dhe “Kisha e Jezu Krishtit”
(Children’s Songbook, f. 77).

3. Studioni hartën e botës që gjendet në fund të mësimit dhe përcaktoni disa
vende të njohura për fëmijët, përfshirë vetë shtetin apo vendin tuaj.

4. Figurat e paraqitura në tabelë, mur apo dysheme gjatë mësimit, në përfundim
duhet të duken kështu:

5. Materiale të nevojshme:
a. Bibël dhe Doktrina e Besëlidhje.
b. Letër ngjitëse ose ngjitës tjetër (fakultative).
c. Figura 2-3, Jezu Krishti (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit 240; 62572);

figura 2-19, Gjon Pagëzori Pagëzon Jezusin (Paketa e Figurave Artistike të
Ungjillit 208; 62133); figura 2-20, I Ri Duke u Pagëzuar (62018); figura 2-37,
Predikimi në Mal (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit 212; 62166); figura 2-38,
Vegimi i Parë (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit 403; 62470); figura 2-66,
Krishti Shuguron Apostujt (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit 211; 62557);
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figura 2-67, Jezusi Bekon Sakramentin e Parë; figura 2-68, Rivendosja e
Priftërisë Melkizedeke (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit 408; 62371); figura
2-69, Fëmijë Duke Marrë Sakramentin; figura 2-70, Fëmijë nga e Gjithë Bota.

6. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, që
dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Jezu Krishti e Organizoi Kishën e Tij në Tokën e Shenjtë

Veprimtari
vëmendjeje

Tregojuni fëmijëve hartën e botës që gjendet në fund të mësimit.

• Çfarë është kjo? (Hartë.)

Diskutoni shkurtimisht mbi hartat dhe arsyen për të cilën përdoren. Tregojuni fëmi-
jëve në hartë vendin ku jetojnë. Tregoni me gisht disa vende të tjera që mund të
jenë të njohura për fëmijët, si për shembull vendin nga është një misionar apo ku
po shërben një tjetër, apo nga ku u zhvendos një familje e re në lagje apo degë.

Shpjegoni se në këtë hartë ndodhet një zonë që shpesh quhet Toka e Shenjtë.
Tregoni me gisht këtë zonë. Shpjegoni se ky është vendi ku Jezu Krishti u rrit, u
mësoi ungjillin njerëzve dhe organizoi Kishën e Tij. Kujtojuni fëmijëve se këtë vit,
në Fillore, ata kanë mësuar shumë gjëra rreth Jezusit dhe mësimeve të Tij për
njerëzit në Tokën e Shenjtë.

Paraqitja e
mësuesit

Tregoni Biblën dhe hapeni tek Dhiata e Re. Kujtojuni fëmijëve se ky libër shkri-
mesh të shenjta përmban histori rreth Jezu Krishtit dhe njerëzve të Tokës së
Shenjtë. Ne mund të lexojmë në Dhiatën e Re se si Jezusi organizoi Kishën e Tij
në Tokën e Shenjtë.

Veprimtari 
me figura

U thoni fëmijëve se do të diskutoni për disa pjesë të Kishës së Jezu Krishtit ashtu
si Ai e organizoi atë në Tokën e Shenjtë kur ishte në tokë. (Ju mund të dëshironi
të vini në dukje se Jezusi e organizoi Kishën e Tij në të njëjtën mënyrë mes nefi-
tëve në Amerikë kur i vizitoi pas ringjalljes së Tij.)

Tregoni figurën 2-37, Predikimi në Mal, dhe i thoni një fëmije ta vendosë në kën-
din e sipërm të majtë të tabelës, mbi mur ose mbi dysheme, përpara klasës.

• Çfarë tregon kjo figurë? (Jezu Krishtin duke mësuar njerëzit.)

• Cilat janë disa prej mësimeve të Jezusit që ju kujtohen?

Shpjegoni se Jezusi i donte njerëzit që i mësonte dhe dëshironte që ata ta njihnin
ungjillin, gjërat që Ati Qiellor dëshironte që ata të bënin. Një arsye pse Jezusi orga-
nizoi Kishën e Tij ishte që të ndihmonte njerëzit të mësonin ungjillin. Shpjegoni se
organizoj do të thotë të mbledhësh së bashku në një mënyrë të rregullt.

• Përse Jezusi dëshironte që njerëzit të kishin ungjillin? (Ai i donte ata dhe
dëshironte që ata të dinin se si të jetonin me Atin Qiellor përsëri.)

Tregoni figurën 2-19, Gjon Pagëzori Pagëzon Jezusin, dhe kërkojini një fëmije ta
vendosë poshtë figurës së Predikimit në Mal.
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Kërkojuni fëmijëve të tregojnë atë që dinë rreth figurës. Shpjegoni se Jezusi dha
shembullin e mënyrës se si duhet të pagëzohemi. Pagëzimi me anë të zhytjes
nga dikush që mban priftërinë është pjesë e rëndësishme e Kishës së Jezusit.

Tregoni figurën 2-66, Krishti Shuguron Apostujt, dhe kërkojini një fëmije ta
vendosë nën figurën e pagëzimit.

Shpjegoni se Jezu Krishti zgjodhi dymbëdhjetë burra që të ndihmonin në udhë-
heqjen e Kishës së Tij (jo të gjithë burrat tregohen në figurë). Këta burra quheshin
Apostuj. Jezusi u dha atyre priftërinë që t’i ndihmonte të udhëhiqnin Kishën e Tij
dhe t’u shërbenin njerëzve.

Tregoni figurën 2-67, Jezusi Bekon Sakramentin e Parë, dhe kërkojini një fëmije ta
vendosë poshtë figurës së Apostujve.

Kërkojuni fëmijëve të tregojnë atë që dinë rreth figurës. Kujtojuni fëmijëve se Jezu
Krishti u dha njerëzve sakramentin që t’i ndihmonte ta kujtonin Atë.

Tregoni figurën 2-3, Jezu Krishti, dhe kërkojini një fëmije ta vendosë poshtë figurës
së sakramentit të parë.

U thoni fëmijëve se Jezusi dëshironte që të gjithë të dinin se kisha e vërtetë ishte
Kisha e Jezu Krishtit.

Këngë U thoni fëmijëve të ngrihen e të këndojnë ose të thonë me ju fjalët e strofës së
parë të këngës “Historit’ e Jezusit M’Trego”.

Historit’ e Jezusit që aq shum’ m’pëlqejn’, m’i trego,
Gjërat që do t’i kërkoja t’më tregonte nëse Ai do ishte k’tu.
Pamjet buzë rrugës, rrëfimet e detit blu,
Historit’ e Jezusit, mua m’i trego.

Jezu Krishti Organizoi Kishën e Tij për Ne

Paraqitja e
mësuesit

Shpjegoni se Apostujt e udhëhoqën Kishën pasi vdiq Krishti. Megjithatë, pasi vdi-
qën Apostujt, njerëzit filluan ta harrojnë Jezusin dhe Apostujt. Ata nuk iu bindën
urdhërimeve ose nuk i ndoqën më mësimet e Jezusit. Shpejt, Kisha e Jezu Krishtit
nuk ishte më në tokë. Kaluan qindra vjet dhe kishte shumë kisha të ndryshme, por
asnjëra prej tyre nuk e kishte priftërinë e vërtetë.

U thoni fëmijëve se Ati Qiellor dhe Jezusi ende i donin të gjithë njerëzit në tokë.
Ata dëshironin që Kisha e Jezu Krishtit të ishte përsëri në tokë në mënyrë që nje-
rëzit të mund të mësonin ungjillin.

Hartë Paraqisni përsëri hartën e botës dhe u thoni fëmijëve se në vitin 1820 Ati Qiellor
dhe Jezu Krishti iu shfaqën Jozef Smithit, i cili jetonte në Nju-Jork, në Shtetet e
Bashkuara. Tregojuni fëmijëve se ku është i vendosur Nju-Jorku në hartë.

Veprimtari 
me figura

Tregoni figurën 2-38, Vegimi i Parë, dhe kërkojini një fëmije ta vendosë përbri
figurës së Predikimit në Mal.

Kërkojuni fëmijëve të tregojnë atë që dinë rreth figurës. Shpjegoni se Jezusi e
urdhëroi Jozef Smithin të organizonte Kishën e Jezu Krishtit, njësoj si vetë Jezusi
e kishte organizuar kur qe në tokë.

Tregoni një kopje të Doktrinës e Besëlidhjeve (ose tregoni faqen e titullit të
Doktrinës e Besëlidhjeve në kombinimin tresh). Vini në dukje se ashtu si Dhiata e
Re përmban mësimet e Jezusit kur qe në tokë, Doktrina e Besëlidhje përmban
mësimet që Jezusi i ka dhënë Jozef Smithit dhe profetëve të tjerë të kohës sonë.
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Tregoni figurën 2-20, I Ri Duke u Pagëzuar, dhe kërkojini një fëmije ta vendosë
përbri figurës së Jezusit duke u pagëzuar.

Kërkojini fëmijëve të flasin rreth kësaj figure. Vini në dukje se fëmija është duke u
pagëzuar me anë të zhytjes (duke u mbuluar plotësisht nga uji) nga dikush që
mban priftërinë, njësoj siç u pagëzua Jezusi.

Tregoni figurën 2-68, Rivendosja e Priftërisë Melkizedeke, dhe kërkojini një fëmije
ta vendosë përbri figurës së Jezusit duke shuguruar Apostujt e Tij.

Tregoni Pjetrin, Jakobin dhe Gjonin në figurën e rivendosjes së Priftërisë
Melkizedeke. Shpjegoni se Pjetri, Jakobi dhe Gjoni ishin tre prej Apostujve të
parë, të cilëve iu dha priftëria nga Jezu Krishti. Tregojuni fëmijëve se Jezusi i
kërkoi Pjetrit, Jakobit dhe Gjonit që të ktheheshin në tokë dhe t’iu jepnin priftërinë
Jozef Smithit dhe Oliver Kaudrit. Jezusi e dinte se ne do të kishim nevojë për 
priftërinë, ashtu siç kishin nevojë për të anëtarët e parë të Kishës së Tij.

Tregoni figurën 2-69, Fëmijë Duke Marrë Sakramentin, dhe kërkojini një fëmije ta
vendosë përbri figurës së Jezusit duke bekuar sakramentin e parë.

• Çfarë po ndodh në këtë figurë?

• Përse e marrim sakramentin?

Vini në dukje se Jezu Krishti na ka dhënë sakramentin për të njëjtën arsye që ua
dha Apostujve në Tokën e Shenjtë: që të na ndihmojë ta kujtojmë Atë.

Zhvendoseni figurën 2-3, Jezu Krishti, që të jetë poshtë, ndërmjet dy radhëve të
figurave.

Shpjegoni se ne jemi anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit, njësoj siç ishin pasuesit
e Tij në Tokën e Shenjtë.

Shkrim i shenjtë • Cili është emri i Kishës së Jezu Krishtit sot?

Lexoni me zë të lartë vargun te Doktrina e Besëlidhje 115:4. Shpjegoni se ditëve
të mëvonshme do të thotë koha në të cilën jetojmë tani dhe shenjtorët janë njerëz
që u binden mësimeve të Jezusit.

Kërkojuni fëmijëve të ngrihen në këmbë e të thonë disa herë së bashku: “Unë i
përkas Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme”.

Paraqitja e
mësuesit

Krahasoni shkurtimisht dy vargjet e figurave, duke theksuar se Kisha e Jezusit
është e njëjtë sot siç ishte në Tokën e Shenjtë. Jezusi na ka dhënë mësimet e Tij
njësoj siç ua dha njerëzve në Tokën e Shenjtë.

Hartë Tregoni përsëri hartën e botës. Vini përsëri në dukje Tokën e Shenjtë dhe shpje-
goni se kur Jezusi qe në tokë, shumica e anëtarëve të Kishës së Tij jetuan në
Tokën e Shenjtë.

• Ku jetojnë anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit sot?

Paraqitja e
mësuesit

Tregoni figurën 2-70, Fëmijë nga e Gjithë Bota, dhe shpjegoni se anëtarët e Kishës
së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme jetojnë kudo nëpër botë.
Vini në dukje se fëmijët në figurë vijnë nga shumë vende të ndryshme. Shpjegoni
se Jezusi dëshiron që të gjithë njerëzit, jo vetëm njerëzit në një apo dy vende, të
marrin mësimet e Tij dhe t’i përkasin Kishës së Tij.
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Këngë Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Kisha e Jezu Krishtit”.

I përkas Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtor’ve të Ditëve të Mëvonshme.
E di se kush jam. Bindje do kem
Te plani i Atit.
Besoj në Shpëtimtarin, Jezu Krisht.
Nderoj emrin e Tij.
Do bëj ç’ësht’ e drejt’; ndjek dritën e Tij.
Të vërtetën do shpall.

Përmbledhje

Lojë çiftuese Hiqini të gjitha figurat me përjashtim të figurës 2-3, Jezu Krishti, nga vargjet në
tabelë, tavolinë ose dysheme. Trazojini figurat dhe vendosini me pamje nga poshtë
(ose me pamje nga lart për fëmijët më të vegjël) mbi dysheme në dy vargje.

U thoni fëmijëve se qëllimi i kësaj loje është që të çiftojnë figurat. Vëreni secilin
fëmijë, një e nga një, të kthejë nga përpara dy figurat. Nëse figurat përputhen
(për shembull, figura e Jezusit duke u pagëzuar përputhet me figurën e të riut
duke u pagëzuar), kërkojini fëmijës që të thotë se cila pjesë e Kishës së Jezu
Krishtit përfaqësohet nga figurat. Nëse figurat nuk përputhen, kërkojini fëmijës t’i
kthejë përsëri mbrapsht në të njëjtat pozicione. (Nëse mendoni se fëmijët do të
shpërqendrohen nga figurat në anën e pasme të figurave që duhen çiftuar,
vendosni copa të thjeshta letre mbi anën e pasme të figurave.)

Vazhdoni derisa të jenë bërë të katër çiftimet. Nëse keni klasë me shumë fëmijë, ju
mund të dëshironi t’i trazoni përsëri figurat dhe ta përsërisni lojën në mënyrë që të
gjithë të kenë mundësi të bëjnë një çiftim.

Dëshmi Dëshmoni se Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme është e
njëjta Kishë që organizoi Jezusi kur qe në tokë. Tregojuni fëmijëve ndjenjat tuaja rreth
një aspekti të ungjillit, të diskutuar në mësim sot (pagëzimi, priftëria ose sakramenti).

Nxitini fëmijët që t’u tregojnë familjeve të tyre atë që mësuan sot. Ju mund të dëshi-
roni të bëni disa pyetje që t’i ndihmoni fëmijët të përsërisin me shpejtësi idetë e
dhëna në mësim.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes. Propozoni që fëmija ta falënderojë
Atin Qiellor për Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Ndihmojini fëmijët të mësojnë përmendsh pjesën e parë të nenit të gjashtë të
besimit: “Ne besojmë në të njëjtin organizim që ekzistonte në Kishën Primitive”.
Shpjegoni se Kisha Primitive do të thotë Kisha në tokën e Shenjtë gjatë kohës
që Jezusi qe në tokë.

2. Jepuni fëmijëve letër e ngjyra dylli ose lapsa dhe kërkojuni që të vizatojnë figura
të vetes në kishë ose ndërtesën ku takohen për kishë. Ndihmojini fëmijët të
kuptojnë se Kisha është më tepër se thjesht ndërtesë. Është një organizatë që
ndihmon për të na mësuar si të jetojmë në mënyrë që një ditë të mund të
kthehemi për të qenë me Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin.
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të dëshirojë që të përgatitet për ardhjen e dytë të Jezu
Krishtit duke ndjekur mësimet e Jezusit.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Mateu 24:36, Lluka 24:50–53 dhe Veprat e
Apostujve 1:3, 9–11. Shihni edhe Parimet e Ungjillit (31110), kapitulli 43.

2. Bëni kopje të lojës së tabelës “Përgatitja për Ardhjen e Jezusit”, që gjendet në
faqet e fundit të manualit (nëse nuk është e mundur të bëni një kopje, shkëputini
me kujdes faqet nga manuali). Ngjiteni lojën e tabelës në karton ose letër të
fortë. Ruajeni këtë lojë të tabelës për përdorim në orët e ardhshme mësimore.

Nëse klasa juaj është e madhe, ju mund të dëshironi t’i bëni një kopje të dytë
lojës, në mënyrë që dy grupe të mund të luajnë njëkohësisht. Kërkojini një
udhëheqëseje të Fillores ose prindit të një prej fëmijëve që të vijë në klasë dhe
të mbikëqyrë lojën e dytë.

3. Për lojën, prisni dymbëdhjetë copë të vogla letre. Shkruani një numër në secilën
letër, duke përdorur nga dy herë numrat 1 deri 6. Palosini letrat dhe vendosini
në një enë.

4. Përgatituni që të tregoni një rast kur dikush pranë jush u largua për pak kohë.
Planifikoni të flisni për mallin që patët për personin dhe se si u përgatitët për
kthimin e tij.

5. Përgatituni që të këndoni ose të thoni fjalët e strofës së dytë të këngës “Kur Ai t’Vij’
Përs’ri” (Children’s Songbook, f. 82).

6. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Një send të vogël, si për shembull kopsë ose gur, për secilin fëmijë. Këto

sende do të përdoren si shënues për lojën; secili send duhet të jetë i
ndryshëm (në ngjyrë, formë ose madhësi) në mënyrë që fëmijët të mund të
dallojnë vetë shënuesit e tyre.

c. Figura 2-62, Maria dhe Zoti i Ringjallur (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit
233; 62186); figura 2-64, Jezusi Tregon Plagët e Tij (Paketa e Figurave Artistike
të Ungjillit 234; 62503); figura 2-65, Jezu Krishti i Ringjallur (Paketa e Figurave
Artistike të Ungjillit 239; 62187); figura 2-71, Ngritja në Qiell e Jezusit (Paketa e
Figurave Artistike të Ungjillit 236; 62497).

7. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Jezu Krishti Do të Vijë Përsëri Mësimi 
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Ne Përgatitemi për Kthimin e Njerëzve Tanë të Dashur

Veprimtari
vëmendjeje

Tregoni për një rast kur dikush i afërt për ju u largua për një periudhë kohe.
Shpjegoni se si u ndiet kur ky person u largua dhe me sa padurim prisnit kthimin
e tij ose të saj. Tregoni rreth ndonjë përgatitjeje që bëtë për kthimin në shtëpi të
njeriut tuaj të dashur dhe se si u ndiet kur e patë përsëri këtë person.

Ndihmojini fëmijët të mendojnë për rastet kur dikush që duan, u largua për një
farë kohe. Mundësi mund të përfshijnë kur një prind shkoi në një udhëtim, kur
mamaja shkoi në spital për të lindur një foshnjë apo kur një vëlla ose motër apo
anëtar tjetër i familjes shkoi në mision. Diskutoni me fëmijët ndjenjat që patën kur
këta njerëz u larguan dhe kur u kthyen në shtëpi. Theksoni se na merr malli për
njerëzit tanë të dashur kur këta largohen; dhe jemi të lumtur kur ata vijnë në
shtëpi. Lërini fëmijët të flasin për ndonjë përgatitje që bënë ata dhe familjet e tyre
për kthimin në shtëpi të këtyre njerëzve, si për shembull pastrimin dhe zbukurimin
e shtëpisë, gatimin e ushqimit të veçantë ose veshjen e rrobave të veçanta.

Jezu Krishti Do Të Kthehet

Paraqitja e
mësuesit

Shpjegoni se kur Jezu Krishti jetoi në tokë, Ai pati miq që e donin së tepërmi. Ata
miq e ndoqën dhe ia vunë veshin mësimeve të Tij. Ata u quajtën dishepujt e Tij,
ngaqë bënë atë që Ai i pati mësuar të bënin.

Shpjegoni se Jezusi i donte dishepujt e Tij. Ai i ndihmoi të mësonin atë që u duhej të
bënin që të jetonin përsëri me Të dhe Atin Qiellor. Ai i ndihmoi të kuptonin ndryshi-
min midis të drejtës dhe të gabuarës në mënyrë që të mund të zgjidhnin të drejtën.

Diskutim mbi
figurën

Tregoni figurën 2-62, Maria dhe Zoti i Ringjallur, dhe figurën 2-64, Jezusi Tregon
Plagët e Tij. Kujtojuni fëmijëve se para disa javësh (mësimi 41) mësuan rreth vizi-
tës së Jezusit tek dishepujt e Tij pasi qe ringjallur. Lërini fëmijët të flasin rreth figu-
rës për pak çaste.

Shpjegoni se Jezusi i vizitoi dhe i mësoi dishepujt e Tij për dyzet ditë pasi qe
ringjallur (shihni Veprat e Apostujve 1:3). Ai donte të sigurohej që ata ta dinin se
qe përsëri gjallë dhe se i kuptonin mësimet e Tij. Jezusi dëshironte që dishepujt e
Tij t’u bindeshin mësimeve të Tij edhe kur nuk qe më me Ta.

Histori nga shkrimi i
shenjtë

Tregoni figurën 2-71, Ngritja në Qiell e Jezusit. Tregoni me vetë fjalët tuaja histo-
rinë e ngritjes në qiell të Krishtit, siç përshkruhet tek Lluka 24:50–53 dhe Veprat e
Apostujve 1:9–11. Theksoni pikat në vijim:

1. Jezusi u dha një bekim dishepujve.

2. Jezusi i la dishepujt e Tij dhe u ngrit në një re në qiell për t’u bashkuar me Atin
Qiellor në qiell.

3. Dishepujt qëndruan dhe vështruan me ngulm derisa Jezusi iu humbi nga sytë.

U thoni fëmijëve se teksa dishepujt qëndruan duke shikuar drejt qiellit, dy engjëj
të veshur me të bardha u shfaqën përkrah tyre.

Lexoni me zë të lartë atë që engjëjt u thanë dishepujve te Veprat e Apostujve 1:11
(duke filluar me Pse qëndroni).

Shpjegoni se engjëjt u thanë dishepujve se Jezu Krishti do të kthehej një ditë në
tokë në të njëjtën mënyrë si u largua. Tregojuni fëmijëve se ne i drejtohemi asaj si
Ardhja e Dytë.

Vini në dukje se nuk e dimë saktësisht se kur do të vijë përsëri Jezusi. Vetëm Ati
Qiellor e di kohën e saktë (shihni Mateu 24:36). Por ne e dimë vërtet se një ditë
Jezusi do të kthehet në tokë për të jetuar.
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Diskutim Tregoni figurën 2-65, Jezu Krishti i Ringjallur.

Shpjegoni se kur Jezusi të vijë përsëri, Ai do të jetojë mes njerëzve në tokë. Të gji-
thë do ta dinë se Ai është Jezu Krishti, Shpëtimtari ynë dhe do ta adhurojnë Atë.

• A do të donit të ishit të pranishëm kur Jezusi të vijë përsëri? Përse?

Diskutoni me fëmijët se sa e mrekullueshme do të jetë në tokë kur Jezusi të vijë
përsëri. Njerëzit do të jenë në gjendje ta shohin Jezusin, të ecin e të flasin me Të
dhe të përqafohen nga krahët e Tij të dashur. Vini në dukje se, pasi të vijë Jezusi,
të gjithë do të jenë miq. Nuk do të ketë njerëz të ligj. Nuk do të na duhet të mby-
llim dyert tona ngaqë gjithçka dhe gjithkush do të jetë i sigurt. Nuk do të ketë
sëmundje që të na sëmurin apo të na shkaktojnë dhimbje; dhe të gjitha kafshët
do të jenë miq me ne dhe me njëri-tjetrin.

Veprimtari
përsëritjeje

U bëni fëmijëve pyetjet në vijim rreth Ardhjes së Dytë. U thoni që të ngrihen kur ta
dinë përgjigjen e një pyetjeje. Kur të jenë ngritur në këmbë të paktën disa fëmijë,
drejtojuni njërit prej tyre që t’i përgjigjet pyetjes. Nëse asnjë nuk ngrihet në
këmbë, ose nëse fëmijët duken të hutuar ose të pasigurt për përgjigjet, kaloni
kohë duke përsëritur sërish të dhënat.

• Për sa ditë i vizitoi dishepujt e Tij Jezu Krishti pasi qe ringjallur? (Dyzet.)

• Kush e di se kur do të vijë Jezusi? (Vetëm Ati Qiellor. Askush në tokë nuk e di.)

• A do të ketë luftëra apo përleshje pasi Jezusi të vijë përsëri? (Jo. Të gjithë në
tokë do të jenë miq.)

• Çfarë do t’u ndodhë njerëzve që janë të sëmurë apo të paaftë kur Jezusi të vijë
përsëri? (Ata do të shërohen. Nuk do të ketë më sëmundje apo dhimbje kur
Jezusi të kthehet në tokë.)

• Si do të jenë kafshët kur Jezusi të vijë përsëri? (Ato do të jenë miqësore ndaj
nesh dhe ndaj njëri-tjetrit.)

Ne Mund të Përgatitemi për Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit

Paraqitja e
mësuesit

Kujtojuni fëmijëve për përgatitjet që bënë kur njerëzit e tyre të dashur u kthyen në
shtëpi. Shpjegoni se ne duhet të përgatitemi edhe për kthimin e Jezu Krishtit në
tokë. Ne mund të përgatitemi duke mësuar dhe duke ndjekur mësimet e Jezusit.

Vini në dukje se ne do të jemi të lumtur të shohim Shpëtimtarin, nëse jemi të për-
gatitur. Ai dëshiron që të gjithë të jetojnë përsëri me Të, por vetëm ata që ndjekin
mësimet e Tij dhe zgjedhin të drejtën do të jenë në gjendje ta bëjnë këtë. Jezusi i
ndihmoi dishepujt e Tij të mësonin atë që u duhej të bënin që të jetonin përsëri
me Të; dhe na ka dhënë edhe neve mësime që të na ndihmojë të jemi përgatitur
kur Ai të vijë përsëri.

Këngë Këndoni ose thoni fjalët e strofës së dytë të këngës “Kur Ai t’Vij’ Përs’ri”.
Ndihmojini fëmijët të bëjnë veprimet e propozuara:

Pyes veten, kur ai t’vij përs’ri,
A do jem gati atje (vendosni gishtin mbi tempull)
Fytyrën e Tij të dashur t’vështroj
Dhe veten me të në lutje t’bashkoj (mblidhni krahët sikur po luteni)?
Përditë vullnetin e Tij do përpiqem të bëj
Dhe kështu dritën time do ta lë t’ndriçoj’ (mbajini krahët mbi kokë në formë rrethi)
Që të tjerët duke më par’, t’mund t’synojn’
Dritë më t’madhe hyjnore (përdorni dorën për t’u bërë hije syve).
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Pastaj, kur ajo dit’ e bekuar t’vij,
Ai do t’më dojë e do t’më thot’ (përqafoni veten),
“Mir’ më ke shërbyer, i vog’li, f’mija im;
Hajde t’qëndrosh n’krah’t e mi” (shtrini krahët).
(© 1952, 1980 nga Mirla Greenwood Thayne. Përdorur me leje.)

Lojë Vini në dukje se përgatitja për ardhjen e dytë të Jezusit nuk është diçka që mund
ta bëjmë në një ditë. Ne duhet të përgatitemi tërë jetën përmes ndjekjes së më-
simeve të Jezusit.

Tregojuni fëmijëve tabelën e lojës “Përgatitja për Ardhjen e Jezusit”. U thoni se
kjo lojë do t’u kujtojë disa gjëra që mund të bëjnë që të përgatiten për të jetuar
me Jezusin.

Tregoni se si loja përshkruan gjëra të mira që mund të bëjmë që të ndjekim
Jezusin. Këto gjëra të çojnë te zona e titulluar “Përgatitja për Ardhjen e Jezusit”.
Vini në dukje se loja tregon edhe disa gjëra të gabuara që mund të bëjmë. Këto
gjëra të çojnë te zona e titulluar “Mos-Përgatitja për Ardhjen e Jezusit”.

Jepini secilit fëmijë një send të vogël që ta përdorë si shënues në lojë. Pastaj
shpjegoni rregullat në vijim:

1. Qëllimi i lojës është që të arrini nga shigjeta e shënuar “Fillo” tek zona e titulluar
“Përgatitja për Ardhjen e Jezusit”.

2. Luani me radhë.

3. Kur të jetë radha juaj, zgjidhni një copë letër nga ena dhe lëvizeni shënuesin tuaj
aq kuti sa përcaktohet në letër. Pastaj paloseni përsëri letrën dhe kthejeni në enë.

4. Kur të arrini në një kuti, ju ose mësuesi, do të lexoni me zë të lartë atë që është
shkruar në kuti. Thoni diçka që mund të bëni që ta ndiqni këtë mësim, ose
shpjegoni arsyen pse është e rëndësishme të bëni gjënë që përshkruhet në
katror. Nëse arrini në një kuti që përshkruan diçka të gabuar, shpjegoni atë që
duhet të bëni në vend të asaj që shkruhet në kuti. Nëse ju duhet ndihmë,
mësuesi juaj do t’ju japë disa sugjerime.

5. Shigjeta në secilën kuti tregon se në cilin drejtim të vazhdoni kur t’ju vijë radha
herën tjetër.

Kur fëmija të arrijë në një kuti që e ka kahun në anën e kundërt të zonës
“Përgatitja për Ardhjen e Jezusit”, ndihmojini fëmijët të kuptojnë se kur bëjmë
gjëra të gabuara, ne nuk ndjekim mësimet e Jezusit, por ne mund të ndërrojmë
drejtim duke bërë atë që është e drejtë.

Luajeni lojën derisa gjithsecili të ketë arritur tek “Përgatitja për Ardhjen e Jezusit”
ose derisa ora mësimore pothuaj të ketë përfunduar.

Përmbledhje

Dëshmi Dëshmoni se Jezu Krishti do të vijë përsëri në tokë megjithëse nuk e dimë kohën.
U thoni fëmijëve se sa shumë dëshironi të ndiqni mësimet e Jezusit në mënyrë
që të mund të keni privilegjin ta shikoni Atë kur të vijë përsëri. Shprehni dëshirën
tuaj që secili fëmijë në klasë të ndjekë mësimet e Jezusit në mënyrë që të jeni të
gjithë së bashku me Të.

Unaza ZTD Nxitini fëmijët që të shikojnë unazat e tyre ZTD, nëse i kanë vënë. Kujtojuni fëmi-
jëve se unazat e tyre mund t’i ndihmojnë të kujtojnë të zgjedhin të drejtën e të
ndjekin mësimet e Jezusit.
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Kërkojini secilit fëmijë t’i tregojë klasës diçka që ai apo ajo do të bëjë gjatë javës
që vjen që të përgatitet për ardhjen e dytë të Jezusit.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes. Propozoni që fëmija t’i kërkojë Atit
Qiellor të ndihmojë anëtarët e klasës që të përgatiten për ardhjen e Jezu Krishtit.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmijët

në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo për-
mbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te “Ndihma për
Mësuesin”.

1. Këndoni ose thoni fjalët e të dyja strofave të këngës “Kur Ai t’Vij’ Përs’ri” (Children’s
Songbook, f. 82). Fjalët e strofës së dytë janë shtypur në faqet 237–238.

Pyes veten, kur Ai t’vij’ përs’ri,
Engjëjt lajm’tar, a do këndojn’?
A toka e zbardhur plot bor’ do jet’,
Apo bota pranver’ do ket’?
Pyes veten nëse një yll do shkëlqej’
Më fort se t’tjerët atje tej;
Apo nëse dit’ gjith’ natës do bëj’?
Bilbili, folen a do ta lëj’?
Jam i sigurt t’vegj’lit do t’i ftoj’
Pran’ vetes që t’i grumbulloj’,
Pasi koh’ më par’ Ai tha,
“I lini të vijnë tek Unë [ata]”.

(© 1952, 1980 nga Mirla Greenwood Thayne. Përdorur me leje.)

2. Shpjegoni se neni i dhjetë i besimit flet për ardhjen e dytë të Jezu Krishtit.
Ndihmojini fëmijët të mësojnë përmendsh frazën: “Ne besojmë … që Krishti do
të mbretërojë personalisht mbi tokë”. Shpjegojuni fëmijëve kuptimin e frazës.

3. Tregojuni fëmijëve një llambë vaji ose vizatim të thjeshtë të një llambe vaji.
Shpjegoni se Jezusi na mësoi rëndësinë e përgatitjes për ardhjen e Tij në historinë
për dhjetë virgjëreshat (ose vajzat) dhe llambat e tyre. Tregoni shëmbëlltyrën e
dhjetë virgjëreshave, siç gjendet tek Mateu 25:1–13. Shpjegoni se llambat e vajit
nuk mund të bëjnë dritë përveçse nëse kanë vaj për të djegur. Theksoni se ngaqë
pesë vajzat budallaçka nuk u përgatitën, ato nuk u lejuan të hynin në dasmë.

Shpjegoni se Shpëtimtari e krahasoi dasmën me ardhjen e Tij të dytë. Vajzat që
morën vaj për llampat e tyre mund të krahasohen me ne teksa përgatitemi që të
jemi me Jezusin. Nëse nuk jemi gati kur të vijë Ai, ne nuk do të jemi në gjendje
të jetojmë me Të.

Kërkojuni fëmijëve t’ju thonë disa mënyra se si mund të përgatiten për ardhjen
e Jezusit (mund t’ju duhet t’u jepni disa sugjerime, si ato të përdorura tek loja).
Ndihmojini të kuptojnë se duke zgjedhur të drejtën ne përgatitemi për ardhjen e
dytë të Jezu Krishtit.

4. Për secilin fëmijë, shkruani në krye të një distinktivi emri: Unë po Përgatitem për
Ardhjen e Jezu Krishtit. Vërini fëmijët që të përdorin ngjyra dylli ose lapsa që të
vizatojnë mbi distinktiv një figurë të vetes duke bërë diçka në përgatitje për
ardhjen e Jezusit. Kapini me gjilpërë distinktivët e emrave për fëmijët ose
ndihmojini të kalojnë një spango ose fije nëpër një vrimë në pjesën e sipërme 
të secilit distinktiv për të bërë një varëse.
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Qëllimi Të nxisë secilin fëmijë që të tregojë respekt dhe mirësi ndaj të gjitha krijesave të gjalla.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Zanafilla 6:11–7:24, Isaia 11:6–9 dhe Lluka 12:6.

2. Bëni kopje të kutive të kafshëve që gjenden në fund të mësimit (nëse nuk është
e mundur të bëni një kopje, hiqeni me kujdes faqen nga manuali). Pritini veç e
veç kutitë. Ruajini këto kuti për përdorim në klasat e ardhshme.

3. Përgatituni që të këndoni ose të thoni fjalët e refrenit të këngës “Gjithçka të
Shkëlqyer dhe t’Bukur” (Children’s Songbook, f. 231).

4. Përgatituni që të tregoni një rast kur vetë ju treguat ose patë dikë tjetër të
tregonte mirësi ndaj një kafshe.

5. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Letër e ngjyra dylli për secilin fëmijë.
c. Figura 2-72, Noeu dhe Arka me Kafshë (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit

103; 62305); figura 2-73, Krijimi – Krijesat e Gjalla (Paketa e Figurave Artistike
të Ungjillit 100; 62483); figura 2-74, Tabernakulli i Solt-Lejkut (Paketa e
Figurave Artistike të Ungjillit 503; 62490).

6. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Kafshët Janë të Rëndësishme

Veprimtari
vëmendjeje

Trazojini kutitë me kafshët dhe vërini me pamje nga poshtë në formën e një rrjeti
koordinativ mbi tavolinë ose dysheme. Ftojini fëmijët, që me radhë të zbulojnë dy
kuti, një e nga një, dhe t’i kthejnë me figurën nga lart. Nëse dy kafshët përputhen,
u thoni fëmijëve t’i vendosin bashkë si në një “paradë kafshësh” anash rrjetit të
formuar. Nëse dy kafshët nuk përputhen, nxitini fëmijët t’i kthejnë kartat përsëri
mbrapsht në të njëjtat vende. Vazhdoni derisa të gjitha kafshët të jenë çiftuar dhe
vendosur në paradën e kafshëve.

Pyetini fëmijët nëse çiftet e kafshëve në paradë u kujtojnë një histori në Bibël.
Nëse fëmijët nuk mendojnë për historinë e Noeut dhe arkës, jepuni disa të dhëna
si këto në vijim:

• Zoti i tha dikujt të ndërtonte diçka.

• Kafshët erdhën në çifte.

• Ra shi për dyzet ditë e dyzet net, duke përmbytur tokën.

Unë Mund të Tregoj 
Dashuri për Kafshët

Mësimi 
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Histori nga 
shkrimi i shenjtë

Tregoni figurën 2-72, Noeu dhe Arka me Kafshë, dhe përsërisni historinë që gjen-
det tek Zanafilla 6:11–7:24. Shpjegoni se Jezu Krishti dëshironte që kafshët të
shpëtonin nga Përmbytja. Ai i tha Noeut t’i fuste kafshët në arkë dhe e ndihmoi
Noeun të mësonte se si të kujdesej për aq shumë kafshë të ndryshme.

Jezu Krishti Krijoi Kafshët

Diskutim 
mbi figurën

Paraqisni figurën 2-73, Krijimi – Krijesat e Gjalla.

• Çfarë kafshësh shihni në këtë figurë?

• Çfarë ju pëlqen tek këto kafshë?

Lërini fëmijët të flasin rreth kafshëve për pak minuta.

• Kush i krijoi këto kafshë?

Kujtojuni fëmijëve se Jezu Krishti i krijoi të gjitha kafshët nën drejtimin e Atit
Qiellor.

Këngë Me fëmijët, këndoni ose thoni fjalët e refrenit të këngës “Gjithçka të Shkëlqyer
dhe t’Bukur”.

Gjithçka të bukur dhe t’shkëlqyeshme,
Gjithë krijesat e mëdha e t’vogla,
Gjithçka të urt’ dhe t’mrekullueshme,
Zoti Perëndi i krijoi që të gjitha.

Shkrim i shenjtë Kujtojuni fëmijëve se në mësimin e mëparshëm mësuan rreth ardhjes së dytë të
Jezu Krishtit. Kujtojuni se kafshët do të jenë të gjitha miqësore e paqësore, kur
Jezusi të vijë përsëri. Lexoni me zë të lartë Isaian 11:6–7 që të përshkruani se si
do t’ia kalojnë kafshët me njëra-tjetrën kur Shpëtimtari të jetojë përsëri në tokë.

Ati Qiellor dhe Jezu Krishti i Duan të Gjitha Krijesat

Shkrim i shenjtë Shpjegoni që Ati Qiellor dhe Jezu Krishti dëshirojnë që çdo krijesë, edhe ato më
të voglat, të jenë të lumtura. Për Ta çdo krijesë e gjallë është e rëndësishme.

Lexoni me zë të lartë te Lluka 12:6. Shpjegoni se ky shkrim i shenjtë na thotë se
megjithëse harabelat janë zogj tepër të vegjël, Ati Qiellor dhe Jezusi prapëse-
prapë kujdesen për ta.

Histori Tregoni figurën 2-74, Tabernakulli i Solt-Lejkut.

• A e keni ndjekur ndonjëherë konferencën e përgjithshme në televizor ose me
transmetim satelitor në një ndërtesë kishe?

Shpjegoni se konferenca e përgjithshme transmetohet nga kjo ndërtesë, e quajtur
tabernakull. Ky tabernakull, në Solt-Lejk-Siti të Jutas, u ndërtua nga pionierët
Shenjtorë të Ditëve të Mëvonshme.

Vini në dukje çatinë e lartë dhe dyert e shumta të Tabernakullit dhe tregoni histo-
rinë në vijim me vetë fjalët tuaja:

Një mbrëmje pranvere, dyert e Tabernakullit u lanë hapur që të freskonin ndërte-
sën. Pa e vënë re askush, një zog i vogël fluturoi brenda. Zogu qe ende brenda
kur dyert u mbyllën e u kyçën.

Kur punëtorët erdhën mëngjesin tjetër që të ngrinin skenën për një koncert, ata
gjetën zogun dhe kaluan disa orë në përpjekje që ta largonin. Ata thirrën njerëz të
stërvitur në mënyrë të veçantë që të përpiqeshin ta kapnin zogun me rrjeta me
doreza të gjata.
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Kur erdhi administratori, Vëllai Xhon, ai pa njerëz që po e ndiqnin zogun me
rrjeta. Sa herë njerëzit vraponin me rrjeta në njërin skaj të ndërtesës, zogu fluturo-
nte në skajin tjetër. Të gjitha dyert e Tabernakullit qenë hapur që zogu të ikte, por
ai ishte tepër i frikësuar që t’i vinte re.

Njerëzit e stërvitur posaçërisht, kishin marrë armë me saçme dhe propozuan që
të përdornin armët për ta qëlluar zogun. Vëllai Xhon nuk e pëlqeu atë mendim.
Arma mund të dëmtonte ndërtesën ose pajisjet brenda saj. Më e rëndësishme qe
se ai nuk mendonte se ata duhet ta vrisnin zogun. Atij i kujtohej një bisedë e
dhënë nga Presidenti Spenser W. Kimball, presidenti i dymbëdhjetë i Kishës, që
të mos qëlloheshin zogjtë e vegjël.

Njerëzit e stërvitur posaçërisht propozuan edhe që të vendosnin ushqim të
helmuar që ta hante zogu. Vëllai Xhon nuk dëshironte ta bënte as këtë. Por ai e
dinte se zogu duhej larguar shpejt, pasi kishte një interpretim të rëndësishëm atë
mbrëmje.

Vëllai Xhon u kthye mënjanë dhe bëri një lutje të shkurtër: “Atë Qiellor, nëse ky
harabel është i rëndësishëm për Ty, të lutem, a mund të na e bësh të ditur se si
ta largojmë pa e rrezikuar?”

Kur Vëllai Xhon mbaroi lutjen, ai e dinte atë që duhej të bënte. Ai u tha punëto-
rëve të fiknin dritat në ndërtesë dhe të mbyllnin të gjitha dyert përveç njërës.

Zogu kishte qëndruar në krye të organos, por kur fikën dritat dhe mbyllën dyert,
zogu befas fluturoi prej organos dhe drejt për te dera e hapur. (Shihni Ronald D.
John, “A Sparrow in the Tabernacle”, Ensign, qershor 1989, f. 24–25.)

• Si tregoi Vëllai Xhon që kujdesej për zogun e vogël? (Ai u lut për të në vend që
ta qëllonte apo helmonte.)

• Si e dini që Ati Qiellor u kujdes për zogun? (Ai e ndihmoi Vëllanë Xhon të dinte
se si ta nxirrte atë nga Tabernakulli.)

Ne Mund të Jemi të Dashur me Kafshët

Diskutim Shpjegoni se Ati Qiellor dhe Jezusi dëshirojnë që secili prej nesh të kujdeset për
kafshët siç bëjnë Ata.

Ftojini fëmijët të flasin rreth ndonjë kafshe shtëpiake apo kafshe tjetër që kanë
ata ose familjet e tyre. (Nëse fëmijët nuk kanë kafshë në shtëpi, ata mund të fla-
sin për llojin e kafshëve që do t’u pëlqente të kishin.) Kërkojuni fëmijëve të tre-
gojnë se si ndihmojnë në përkujdesjen për këto kafshë. Lërini fëmijët të bëjnë me
gjeste, pa fjalë, disa prej gjërave që bëjnë për t’u kujdesur për kafshët, si për
shembull sigurimi i ujit të freskët e ushqimit të shëndetshëm, përkujdesja për
kafshët ose të folurit me dashuri me ta.

Histori Shpjegoni se edhe Profeti Jozef Smith, Presidenti i parë i Kishës, na mësoi mirë-
sinë ndaj kafshëve. Tregoni historinë në vijim me vetë fjalët tuaja:

Profeti Jozef Smith dhe disa burra të tjerë po fushonin buzë një lumi të vogël. Kur
Profeti ngriti çadrën e vet, ai gjeti tre gjarpërinj të stepës me zile. Burrat e tjerë
dëshironin t’i vrisnin gjarpërinjtë, por Profeti i ndali dhe u tha të mos i lëndonin
gjarpërinjtë. Burrat i kapën gjarpërinjtë me shkopinj dhe i shpunë me kujdes në
anën tjetër të lumit. Profeti u tha burrave të tjerë që nuk duhej të vrisnin ndonjë
gjarpër, zog apo kafshë tjetër teksa bënin udhëtimin e tyre përveçse nëse u duhe-
shin për ushqim. (Shihni History of the Church, 2:71–72; shihni edhe Spencer W.
Kimball, Ensign, nëntor 1978, f. 45.)
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Përmbledhje

Kujtojuni fëmijëve se Jezu Krishti krijoi të gjitha kafshët dhe se të gjitha krijesat në
tokë janë pjesë e planit të Atit Qiellor.

Veprimtari Nxitini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe ndihmojini të thonë fjalët e të bëjnë vepri-
met për strofën në vijim:

Jezusi t’gjitha krijesat i do (mbajini krahët të shtrirë),
Elefantët, t’mëdhenj e t’gjat’ o (zgjatuni lart me krahët sipër kokës),
Peshqit n’oqean (bashkoni duart dhe lëvizini si një peshk që noton),
Miushin aq t’vogël (mblidhuni kruspull poshtë).
Ai i do insektet zvarritës (bëjini gishtat e njërës dorë “të zvarriten” mbi dorën tjetër),
Zogjtë që fluturojnë lart (përplasni krahët në ajër si flatra).
Drerët e but’ n’pyllin e pamat’ (vendosini gishtat e mëdhenj mbi kokë me gishtë-

rinjtë e tjerë të hapur si brirë),
Të gjith’ e ndiejn’ dashurin’ e Shpëtimtarit (vendosni duart mbi zemër).

Dëshmi Tregoni një rast kur vetë ju treguat ose patë dikë tjetër të tregonte mirësi ndaj një
kafshe. Dëshmoni se Ati Qiellor dhe Jezu Krishti i duan të gjitha krijesat në tokë
dhe dëshirojnë që të jemi të dashur ndaj kafshëve.

Nxiteni secilin fëmijët të bëjë diçka të dashur për një kafshë këtë javë.

Veprimtari artistike Jepuni fëmijëve letër e ngjyra dylli dhe lërini të vizatojnë figura të gjërave që
mund të bëjnë për të qenë të dashur me kafshët.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Tregoni me vetë fjalët tuaja historinë që kujtoi Vëllai Xhon prej bisedës së
Presidentit Spenser W. Kimball:

“Më kujtohet shpesh herë të këndoja me zë të lartë:

‘Mos i vrisni zogjt’ e vegjël,
Që n’shkurre e pem’ këndojn’,
Gjatë gjith’ ditëve të verës,
Melodin’ e tyre më t’ëmbël.
Mos i qëlloni zogjt’ e vegjël!
Toka i përket Perëndis’,
Dhe Ai ushqim siguron
Si për t’vegj’lit dhe për t’mëdhenjt’.

(Deseret Songs, 1909, nr. 163.)

Kisha llastiqe dhe kisha kërrabë. I bëra vetë dhe funksiononin shumë mirë. Qe
detyra ime t’i shoqëroja lopët për te kullota, afro një kilometër e gjysmë larg shtë-
pisë. Anës rrugës kishte rreshta plepash të mëdhenj dhe më kujtohet se qe
tundim i madh t’i godisja zogjtë e vegjël ‘që n’shkurre e pem’ [këndonin]’, pasi
isha qitës mjaft i mirë dhe mund të godisja një shtyllë nga një largësi afro dyzet
e pesë metra ose mund të godisja trungun e një peme. Por mendoj se ndoshta
ngaqë pothuaj çdo të diel këndoja: ‘Mos i Vrisni Zogjt’ e Vegjël’, e përmbaja
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veten. … Nuk mund të shikoja ndonjë argëtim të madh në rrëzimin e një zogu të
vogël e të bukur te këmbët e mia” (Spenser W. Kimball, në Conference Report, prill
1978, f. 71; shihni edhe Ensign, maj 1978, f. 47–48).

2. Jepini secilit fëmijë një copë të vogël brumi me kripë nga i cili të formojnë një
kafshë të parapëlqyer (një recetë e brumit me kripë mund të gjendet në faqen 43).
Lërini fëmijët t’i marrin në shtëpi kafshët e tyre që t’ua tregojnë familjeve të tyre.

3. Lëreni secilin fëmijë, me radhë, të bëjë me gjeste e pa fjalë veprimet e një
kafshe të parapëlqyer. U thoni fëmijëve të tjerë që të përpiqen të gjejnë se cila
kafshë po imitohet. Nëse fëmijët e tjerë nuk mund ta gjejnë kafshën nga
veprimet, fëmija mund të japë të dhëna me të folur.

4. Jepuni fëmijëve të dhëna për kafshë të ndryshme. U thoni fëmijëve që në çastin
kur ta kuptojnë cilën kafshë po përshkruani, ata duhet të ngrenë duart, por të
mos thonë ndonjë gjë. Kërkojini një fëmije me dorën e ngritur që të tregojë se
për cilën kafshë janë të dhënat. Përdorni të dhënat në vijim ose krijoni disa për
kafshë në zonën tuaj:

• Gjashtë këmbë kam, gëzofin të gjelbër e kam;
Kërcimtari më i mirë që keni parë ndonjëherë jam. (Karkaleci i barit.)

• Jam i vogël e me plot lakime tundem;
Njësoj në t’dyja skajet e mia dukem. (Krimbi.)

• Shtëpinë time në pellgun e mir’, t’freskët e ngrej’;
Më pëlqen shumë të kuak e të kërcej. (Bretkosa.)

• Më kërkoni mua, kur pranvera troket,
Për gushën time me pupla të kuqe lart nëpër deg’. (Gushëkuqi.)

• Fytyrë rrumbullake kam, e dy sy të mëdhenj zotëroj
Që në errësirë të mund t’shikoj’; të mençur më konsiderojn’. (Kukuvajka.)

• Këmbë e duar, sy dhe veshë e hundë kam;
Në pemë me bisht ose shputa mund t’varem, kush jam? (Majmuni.)

• Nëse në kurriz më hipni, një xhiro do të keni.
Për t’më drejtuar me lehtësi, frerët e mi fort mbani. (Kali.)

• Një peme mund t’i ngjitem vrap më shpejt sa mund ta mendosh;
Bishti im i leshtë, sa hap e mbyll sytë, mirupafshim ju përshëndosh. (Ketri.)

• Në fermë jetoj dhe një bisht të shkurtër të përdredhur kam
Që tundet sa andej këndej e thotë se për kovën e drekës gati jam. (Derri.)

• Më pëlqen të luaj dhe të kërcej e të vrapoj;
“Bee” është e vetmja fjalë që mund të shqiptoj. (Qengji.)

(Të dhënat përshtatur nga “Who Am I?” Children’s Friend, maj 1956, f. 208.)

5. Përsërisni historinë e Uorenit nga mësimi 2 (shihni faqen 7).

• Si tregoi dashuri për kafshët Uoreni?

6. Përsërisni lojën çiftuese të fillimit të mësimit aq herë sa dëshironi ju apo fëmijët.

7. Ndihmojini fëmijët të bëjnë një ushqyes të thjeshtë zogjsh që ta marrin në shtëpi
e ta varin jashtë. Lyeni me ushqim ngjitës (gjalpë kikiriku etj.) një objekt të
rrumbullakët ose një copë buke të prerë në një formë tërheqëse. Zhyteni objektin
e rrumbullakët ose bukën në fara zogjsh. Përdorni spango për ta varur ushqyesin
e zogjve në një pemë, shkurre ose shtyllë. (Ju mund të dini se si të bëni ushqyes
të tjerë të thjeshtë zogjsh duke përdorur materialet që gjenden në zonën tuaj.)
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të kuptojë se ne e festojmë Pashkën ngaqë Jezu
Krishti u ringjall.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Mateu 27:57–66; 28:1–8; Marku 15:16–20, 40–47;
16:1–11; Lluka 23:44–46; dhe Gjoni 20:1–18.

2. Vizatoni ose merrni figura të sendeve që lidhen me festimin laik të Pashkës në
zonën tuaj, si p.sh. sheqerka, vezë, lule ose rroba të zbukuruara. Përpara orës
mësimore, paraqitini ato mbi tavolinë, dysheme ose tabelë. Paraqisni figurën e
prerë 2-12, Jezusi i ringjallur, mes figurave të tjera.

3. Përgatituni të këndoni ose të thoni fjalët e këngës “A Jetoi Jezusi Përs’ri Vërtet’?”
(Children’s Songbook, f. 64).

4. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Qese ose kuti të vogël.
c. Figura e prerë 2-5, skenë e Kryqëzimit; figura e prerë 2-6, mbështjellja e

trupit të Jezusit; figura e prerë 2-7, varri; figura e prerë 2-8, guri i madh; figura
e prerë 2-9, rojet; figura e prerë 2-10, engjëlli; figura e prerë 2-11, gra me
vajra; figura e prerë 2-12, Jezusi i ringjallur. Grumbullojini figurat e prera sipas
rendit që do të përdoren në historinë e Pashkës së parë.

d. Figura 2-65, Jezu Krishti i Ringjallur (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit
239; 62187).

5. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Për Pashkë Ne Kujtojmë Jezu Krishtin

Veprimtari
vëmendjeje

Tregoni figurat që keni paraqitur mbi tavolinë, dysheme ose tabelë. Nxitini fëmijët
të identifikojnë një e nga një figurat dhe shpjegoni se si sendet e pikturuara
lidhen me tradita laike vendore të Pashkës.

Pasi fëmijët të diskutojnë për secilin send, pyesni:

• Në të vërtetë, a është ky send arsyeja përse e festojmë Pashkën? (Jo.)

Pastaj, i thoni një fëmije që ta heqë figurën dhe ta vendosë në një qese ose kuti
të vogël.

Vazhdoni të diskutoni për figurat derisa të mbetet vetëm figura e prerë e Jezu Krishtit.

• Në të vërtetë, a është Ai arsyeja përse e festojmë Pashkën? (Po.)

Kujtojini fëmijët se Jezu Krishti është e vetmja arsye pse e festojmë Pashkën.
Jezusi bëri diçka tepër të mrekullueshme për ne në Pashkën e parë.

Ne Festojmë Ringjalljen 
e Jezu Krishtit (Pashkën)

Mësimi 
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Jezu Krishti u Ringjall Pashkën e Parë

Histori nga 
shkrimi i shenjtë
me figura të prera

Tregoni me vetë fjalët tuaja historinë e Pashkës së parë (shihni Mateu 27:57–66;
28:1–8; Marku 15:16–20, 40–47; 16:1–11; Lluka 23:44–46; dhe Gjoni 20:1–18).
Lërini fëmijët të ngrenë me radhë lart figurat e prera të duhura teksa tregoni histo-
rinë. Nëse fëmijët e dinë historinë, lërini t’ju ndihmojnë që ta tregoni atë.

I thoni një fëmije të ngrejë lart figurën e prerë 2-5, skenë e Kryqëzimit.

Shpjegoni se njerëzit e ligj, që nuk e pëlqenin Jezu Krishtin, më në fund kishin
marrë leje nga udhëheqësit e tyre që ta vrisnin. Këta njerëz e rrahën Jezusin dhe u
tallën me Të. Ata e nxorën në një kodër jashtë qytetit dhe e gozhduan në një kryq.

I thoni fëmijës të ulë figurën e prerë të Kryqëzimit; dhe i thoni një fëmije tjetër të
ngrejë lart figurën e prerë 2-6, mbështjellja e trupit të Jezusit.

Shpjegoni se pasi Jezusi vdiq, miqtë e tij treguan dashurinë e tyre për të duke u
kujdesur për trupin e Tij. Ata e zbritën me kujdes nga kryqi. Ata e mbështollën me
një rrobë të pastër e të re dhe e vendosën në një varr, që është një guvë ose
dhomë e vogël e hapur në një shkëmb në shpat të kodrës.

I thoni fëmijës ta ulë figurën e prerë të mbështjelljes së trupit të Jezusit; dhe u thoni
fëmijëve të tjerë të ngrenë lart figurën e prerë 2-7, varri, dhe figurën 2-8, guri i madh.

Shpjegoni se pasi miqtë e Jezusit e shtrinë trupin e Tij në varr, ata e rrokullisën
gurin e madh në hapësirën e derës.

• Si mendoni se u ndien miqtë e Jezusit atë mbrëmje?

I thoni një fëmije të ngrejë lart figurën e prerë 2-9, rojet.

U thoni fëmijëve se më vonë, disa prej armiqve të Shpëtimtarit vendosën roje tek
varri. Ata e bënë këtë pasi Jezusi u kishte thënë njerëzve se do të ringjallej në tre
ditë. Armiqtë e Tij nuk besonin se Ai do të ringjallej. Ata menduan se miqtë e
Jezusit do ta fshihnin trupin e Tij dhe do të thoshin se Ai qe përsëri gjallë.

I thoni një fëmije të ngrejë lart figurën e prerë 2-10, engjëlli.

Shpjegoni se mëngjesin e ditës së tretë, një engjëll erdhi dhe e rrokullisi tej gurin në
hyrje të varrit. Rojet qenë tepër të frikësuar dhe u rrëzuan sikur të ishin të vdekur.

U thoni fëmijëve të ulin figurat e prera të rojeve dhe gurit të madh; dhe i thoni një
fëmije tjetër të ngrejë lart figurën e prerë 2-11, gra me vajra.

U thoni fëmijëve se në po të njëjtën ditë, që ishte e diel, disa gra që ishin mike-
sha të Jezusit shkuan tek varri. Ato morën erëza që t’i vendosnin mbi trupin e
Jezusit. Kjo qe diçka që bënin njerëzit në atë kohë për të treguar dashuri dhe
respekt për personin që kishte vdekur.

Shpjegoni se gratë pyesnin veten se si do ta lëviznin gurin e rëndë nga varri. Por
kur arritën tek varri, ato panë se guri qe rrokullisur tej dhe trupi i Jezusit nuk ishte
aty. Pranë varrit, ato panë një engjëll.

• Si mendoni se u ndien gratë kur panë se trupi i Shpëtimtarit nuk ishte më?

• Si mendoni se u ndien ato kur panë engjëllin?

Shkrim i shenjtë Lexoni me zë të lartë atë që engjëlli u tha grave te Mateu 28:5–6.

Shpjegoni se engjëlli gjithashtu u tha grave që të shkonin me shpejtësi e t’u tre-
gonin dishepujve se Jezu Krishti qe ringjallur së vdekuri (shihni Mateu 28:7).

U thoni fëmijëve t’i ulin të gjitha figurat e prera; dhe i thoni një fëmije tjetër të
ngrejë lart figurën e prerë 2-12, Jezusi i ringjallur.
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Shpjegoni se gratë vërtet shkuan t’u tregonin dishepujve të tjerë; dhe më vonë
dishepujt e tjerë e panë Jezusin. Ai qe përsëri i gjallë.

• Si mendoni se u ndien dishepujt kur e morën vesh se Jezu Krishti qe përsëri gjallë?

Veprimtari
përsëritjeje

Vendosini të gjitha figurat e prera me pamje nga poshtë mbi tavolinë ose
dysheme. U thoni fëmijëve që me radhë të zgjedhin një figurë të prerë dhe të tre-
gojnë pjesën e historisë të ringjalljes së Jezusit që gjen zbatim për figurën.

Për Pashkë Neve Na Kujtohet Se Do Të Ringjallemi

Paraqitja e 
mësuesit

Tregoni figurën 2-65, Jezu Krishti i Ringjallur.

Shpjegoni se kur Jezu Krishti vdiq, shpirti i Tij e la trupin e Tij fizik dhe shkoi në
qiell. Pas tri ditësh, shpirti i Tij erdhi në trupin e Tij fizik dhe trupi i Tij fizik qe për-
sëri gjallë. Ne e quajmë këtë të ringjallesh. Nxitini fëmijët të thonë me zë të lartë
ringjallesh disa herë.

Shpjegoni se Jezusi qe i pari prej fëmijëve të Atit Qiellor që u ringjall. Për shkak
se Ai u ringjall, edhe ne, të gjithë, do të ringjallemi. Ne mund të mos ringjallemi
pikërisht tri ditë pasi të vdesim, si Jezusi, por një ditë ne do të ringjallemi.

Histori Tregoni histori për një fëmijë i cili ishte i lumtur kur mendonte rreth Jezu Krishtit
dhe ringjalljes së Tij. Ju mund të dëshironi që të përdorni historinë në vijim:

Karmenit i pëlqente të luante në oborrin e vet pranë kopshtit të fqinjit të saj,
Vëllait Shmit. Shpesh teksa Vëllai Shmit punonte në kopshtin e vet, Karmeni bise-
donte me të. Ata u bënë miq të afërt.

Një ditë, mamaja e Karmenit i tha se ngaqë Vëllai Shmit qe shumë i vjetër, ai kishte
vdekur. Shpirti i tij e kishte lënë trupin e tij fizik dhe trupi i tij fizik nuk ishte më gjallë.

Karmeni e dinte se do ta merrte malli për Vëllanë Shmit, por e ëma i kujtoi histo-
rinë e Pashkës. Karmeni e mbante mend historinë e ringjalljes së Jezusit. Ajo e
dinte se Jezusi tha që ne të gjithë do të ringjallemi dhe do të jetojmë përsëri pasi
të vdesim. Karmeni e dinte se edhe Vëllai Shmit do të ringjallej. Ajo qe e lumtur
që Jezusi bëri të mundur që ne të ringjallemi.

Diskutim Shpjegoni se ne e quajmë ditën në të cilën u ringjall Jezu Krishti, Pashka e parë.
Kudo nëpër botë, njerëz që e duan Jezusin festojnë ringjalljen e Tij për Pashkë.

• Përse ndihemi të lumtur për Pashkë? (Ne e dimë se ne dhe të gjithë njerëzit tanë
të dashur do të ringjallen si edhe Jezusi.)

• Cilat janë disa gjëra që mund të bëjmë që të kujtojmë Jezu Krishtin dhe të tregojmë
lumturinë tonë në kohën e Pashkës? (Përgjigje mund të përfshijnë bisedimin rreth
Jezusit në shtëpi, këndimin e këngëve rreth Jezusit me familjet tona dhe mbajtjen e
mësimeve, programeve dhe këngëve të veçanta të Pashkës në kishë.)

Përmbledhje

Këngë U thoni fëmijëve të ngrihen në këmbë dhe të këndojnë ose të thonë fjalët e
këngës “A Jetoi Jezusi Përs’ri Vërtet?” Ndihmojini që të bëjnë veprimet e treguara:

A jetoi Jezusi përs’ri vërtet (shtrini duart me pëllëmbët sipër)?
Po, kur erdhi dita e tret’ (ngrini lart tre gishta),
Ai u ngjall dhe varrin la (ecni në vend);
Emrin e Maries Ai tha (mblidhini duart si kupë përreth gojës).

A erdhi Jezusi tek ata që donte (vendosni duart mbi zemër)?
Po, njerëzit këmbët ia prekën (përkuluni e prekni këmbët),
Dhe peshk e mjalt’
Ai hëngri vërtet (bëni me gjeste sikur hani).
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Dhe në duar gjurmë gozhdësh kish’ (tregoni me gisht dorën)
E një plagë shtize në brinj’ (tregoni me gisht anash trupit).
A jetoi Jezusi përs’ri vërtet
Pasi kish’ ndërruar jet’ (duart jashtë, pëllëmbët sipër)?
Oh po! Edhe un’ po ashtu do jetoj për’jet’ (tundni kokën në shenjë pohimi)!

Dëshmi Jepni dëshminë tuaj për ringjalljen e Jezu Krishtit. Tregojuni fëmijëve se si ndiheni
ngaqë e dini se një ditë ju dhe njerëzit tuaj të dashur do të ringjalleni.

Nxitini fëmijët të flasin rreth ringjalljes së Jezu Krishtit me familjet e tyre.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes.

Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Lexoni historinë me figura “Pashka e Parë” (që gjendet në fund të mësimit) me
fëmijët. Në vendet e caktuara, ndihmojini fëmijët të plotësojnë fjalët që
përfaqësohen nga figurat. Nëse është e mundur, ju mund të dëshironi të bëni
një kopje të historisë për secilin fëmijë.

2. Merrni një fotografi të një anëtari të familjes ose shokut tuaj që ka vdekur.
Tregojuani fotografinë fëmijëve dhe flisni për disa nga gjërat që bëtë me këtë
person dhe arsyen përse e admironi dhe e doni atë. Shprehni se si ju bën të
ndiheni dija se do të jeni në gjendje ta shihni përsëri këtë person një ditë.

3. Jepini secilit fëmijë një copë letër të titulluar Ne Do Të Jetojmë Përsëri. Jepuni
fëmijëve ngjyra dylli dhe kërkojuni të vizatojnë figura të njerëzve të tyre të
dashur që kanë vdekur ose të familjeve të tyre. Lërini fëmijët që t’u tregojnë
anëtarëve të tjerë të klasës rreth figurave të tyre.

Kujtojuni fëmijëve se për shkak se Jezu Krishti u ringjall, ne që të gjithë do të
ringjallemi pasi të vdesim. Të gjithë njerëzit tanë të dashur do të ringjallen një
ditë gjithashtu.

4. Diskutoni me fëmijët për ndonjë paaftësi fizike ose mendore të cilën e njohin
ose e kanë parë. Ndihmojini fëmijët të kuptojnë se kur ringjallemi, trupat tanë
do të jenë të përsosur (shihni Alma 40:23). Askush nuk do të ketë ndonjë
paaftësi. Diskutoni rreth faktit se sa e mrekullueshme do të jetë kjo.

5. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Jezusi Ësht’ Ngritur” (Children’s Songbook,
f. 70) me fëmijët.

Jezusi ësht’ ngritur,
Jezusi, miku yn’.
Gëzimi zemrat tona pushton;
Ai përs’ri jeton.
Atij i këndojm’ lavde,
K’të koh’ Pashke.
Jezusi ësht’ ngritur,
Shpëtimtari hyjnor.
Jezusi ësht’ ngritur,
Shpëtimtari hyjnor!
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Pashka e Parë

miqtë varr gur ushtarët engjëll

Kur Jezusi vdiq e Tij ishin të trishtuar. Ata e vunë në një

. Para -it u vendos një i madh. qëndruan

aty pranë që të kujdeseshin që asnjë të mos e rrokulliste tej -in.

Për . ditë trupi i Jezusit qëndroi në . Pastaj mëngjesin e

ditës së tretë, një erdhi dhe e rrokullisi tej -in. Kur 

e panë -in, ata qenë të frikësuar.

Atë ditë, e Jezusit erdhën tek -i. Ata panë se -

i qe rrokullisur matanë. Kishte një te -i. tha: “Ai nuk

është këtu, sepse u ringjall”.

Jezusi vdiq që ne të gjithë të mund të jetojmë përsëri pasi të vde-

sim. Ne kemi Pashkën për t’u kujtuar të gjithëve ditën që Jezusi u

ngrit së vdekuri.
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të vlerësojë dhuratën e mrekullueshme që Ati ynë
Qiellor na dha kur dërgoi Jezu Krishtin në tokë.

Përgatitja 1. Studiojini plot lutje vargjet te Mateu 2:1–12 dhe Gjoni 3:16.

2. Vendosni figurën 2-41, Lindja e Jezusit (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit
200; 62116) në një kuti, nëse është e mundur, dhe mbështilleni si dhuratë.
Shkruani në një etiketë Gjoni 3:16 dhe lidhjani dhuratës.

3. Bëni një kartolinë për secilin fëmijë duke palosur një faqe letër për gjysmë dhe
shkruani nga përpara Gëzuar Krishtlindjet. Nëse është e mundur, sillni zarfe ku
fëmijët të fusin kartolinat.

4. Vizatoni ose prisni një letër në formë ylli që të pasqyrojë yllin që ndoqën
Dijetarët (një model ylli mund të gjendet në fund të mësimit).

5. Sillni artikuj të thjeshtë veshmbathjeje (si p.sh. shalle ose mantele) që të
përdoren si kostume për interpretimin e Maries, Jozefit dhe Dijetarëve. Nëse
kostumet nuk gjenden lehtë, merrni etiketa emrash që të tregoni rolet. Sillni
edhe një kukull që të përfaqësojë Jezusin dhe artikuj (si p.sh. kuti, poç dhe
vazo) që të përfaqësojnë dhuratat e Dijetarëve.

6. Përgatituni që të këndoni ose të thoni fjalët e këngës “Ai e Dërgoi Birin” (Children’s
Songbook, f. 34). Fjalët e kësaj kënge janë përfshirë në fund të manualit.

7. Materiale të nevojshme:
a. Bibël.
b. Regjistrim në disk të një muzike shpirtërore Krishtlindjeje (fakultative).
c. Lapsa dhe ngjyra dylli.
d. Figura 2-7, Dijetarët (Paketa e Figurave Artistike të Ungjillit 203; 62120).

8. Bëni përgatitjet e nevojshme për ndonjë veprimtari për pasurimin e mësimit, 
që dëshironi të përdorni.

Zhvillimi i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e hapjes.

Ndiqni ecurinë e fëmijëve, nëse i keni nxitur për të bërë diçka gjatë javës.

Lindja e Jezu Krishtit Qe Dhuratë e Mrekullueshme

Veprimtari
vëmendjeje

Tregojuani fëmijëve dhuratën e mbështjellë. U thoni atyre se brenda pakos ka diçka
që përfaqëson një dhuratë të mrekullueshme nga dikush që na do së tepërmi.

Lëreni secilin fëmijë, me radhë, ta mbajë pakon dhe të përpiqet të gjejë atë që ka
në brendësi.

U thoni fëmijëve se etiketa është e dhëna. Lexoni me zë të lartë Gjonin 3:16. Pyetini
fëmijët nëse e dinë tani se cila është dhurata dhe prej kujt është ajo (mund t’ju duhet
t’i kujtoni fëmijët se Perëndia është emër tjetër për Atin Qiellor). I thoni një fëmije ta
hapë dhuratën dhe ta mbajë lart figurën që të gjithë të mund ta shohin.

Jezu Krishti Është Dhurata
më e Madhe (Krishtlindja)

Mësimi 
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Diskutim • Cila është dhurata?

• Prej kujt është dhurata?

• Përse lindja e Jezu Krishtit është dhuratë kaq e mrekullueshme?

Ndihmojini fëmijët të kuptojnë se një arsye, pse lindja e Krishtit është dhuratë kaq
e mrekullueshme, është se Jezu Krishti erdhi që të na mësonte mënyrën e drejtë
si të jetojmë. Ai na mësoi se të duam e të ndihmojmë të tjerët, do të na bëjë të
lumtur. Duke dërguar Jezusin në tokë, Ati Qiellor na dha një dhuratë që do të na
ndihmojë të gjejmë lumturi jo vetëm në kohën e Krishtlindjes, por gjithmonë.

Këngë Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Ai e Dërgoi Birin” me fëmijët.

Dijetarët i Dhanë Dhurata Foshnjës Jezus

Histori nga 
shkrimi i shenjtë
dhe diskutim

Vini në dukje se Ati Qiellor dëshironte që të gjithë ta dinin dhuratën e Tij për ne,
prandaj vendosi një yll të bukur të ri në qiell.

Paraqisni figurën 2-7, Dijetarët, dhe kërkojuni fëmijëve të tregojnë historinë e
Dijetarëve duke ndjekur yllin që të gjenin Jezusin (shihni Mateu 2:1–12).
Ndihmojini fëmijët me ndonjë hollësi që mund ta kenë harruar.

Lexoni me zë të lartë Mateun 2:11.

• Çfarë dhuratash i sollën Dijetarët Jezusit?

Shpjegoni se temjani dhe mirra ishin parfume me erë të ëmbël që përdoreshin në
ceremonitë fetare. Të tri dhuratat ishin të çmueshme dhe të vështira për t’u gjetur.
Dijetarët dëshironin t’i sillnin Jezusit dhuratat më të mira që mund të gjenin.

• Përse Dijetarët i sollën këto dhurata Jezusit? (Që të tregonin se e donin dhe e
nderonin Atë.)

• Përse Dijetarët u përkulën dhe e adhuruan Jezusin kur e panë? (Ata e dinin se
Ai ishte Shpëtimtari, Biri i Atit Qiellor.)

Veprimtari
interpretimi

Vërini fëmijët të interpretojnë historinë e Dijetarëve. Jepini një pjesë secilit fëmijë,
që dëshiron të marrë pjesë. Fëmijët mund të jenë Maria, Jozefi dhe Dijetarët
(mund të keni sa Dijetarë t’ju duhen në mënyrë që të gjithë të mund të marrin
pjesë). Ju gjithashtu, mund t’i kërkoni një fëmije të mbajë letrën e yllit. Ndihmojini
fëmijët të veshin kostumet ose etiketat e tyre të emrave.

Që të pasuroni prezantimin, ju mund të dëshironi të luani butësisht në sfond një
incizim të muzikës shpirtërore të Krishtlindjes.

Rrëfeni historinë duke lexuar strofat e përzgjedhura tek Mateu 2:1–12, veçanërisht
vargjet 2 dhe 9–11. Ju mund të dëshironi t’i vini Dijetarët të përsërisin me ju
vargun te Mateu 2:2. (Nëse është e nevojshme, shpjegoni që Mbreti i Judenjve
është një emër tjetër për Jezu Krishtin.)

Dhënia e Dhuratave me Dashuri Na Sjell Gëzim

Histori Shpjegoni se njësoj si Dijetarët i sollën dhurata Jezusit që të tregonin dashurinë e tyre
për Të, ne mund t’u japim dhurata të tjerëve që të tregojmë dashurinë tonë për ta.

Tregoni historinë në vijim për një djalosh të quajtur S. Diluorth Jang, që më vonë
u bë Autoritet i Përgjithshëm:

Kur S. Diluorth Jang qe pesë vjeç, për Krishtlindje ai pa të shfaqur në dritaren e
një dyqani, një lojë me bashkim pjesëzash figurash. Loja formuese kishte si figurë
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një vagon të vjetër të tërhequr me motor me dru zjarri. Diluorthi e donte atë lojë
formuese për Krishtlindje më shumë se çdo gjë tjetër.

Plaku Jang më vonë shpjegoi atë që ndodhi me lojën formuese Ditën e Krishtlindjes:

“Kur më në fund erdhi mëngjesi i Krishtlindjes, gjeta të varur tek karrigia ime një
çorape të mbushur me gjëra të mira. Por fill diktova lojën time formuese. Qe
mbështjellë me letër të shndritshme, por nga forma mund ta kuptoja se çfarë
ishte. E hapa me shpejtësi kutinë dhe shpejt humba në kënaqësinë e bashkimit të
pjesëzave të lojës formuese.

Pa kaluar shumë, babai im hyri në dhomë dhe i shpjegoi vëllait tim më të vogël,
motrës më të madhe e mua se familja Xhensen poshtë rrugës kishte ardhur nga
Danimarka këto kohët e fundit. Ai tha se babai nuk kishte punë dhe as para; dhe
pastaj propozoi që t’ua çonim atyre darkën tonë të Krishtlindjes. Ai na kërkoi
edhe që secili prej nesh të përzgjidhte lodrën e vet më të dashur dhe t’ia jepnim
një prej fëmijëve në familjen Xhensen. …

Para se të largoheshim për tek familja Xhensen, kalova tri orë të lumtura duke
luajtur e duke u kënaqur me lojën time formuese. Mendova që t’u jepja diçka tje-
tër, por e dija në thellësi brenda vetes se kishte vetëm një dhuratë për t’u dhënë.

Në njëmbëdhjetë e dyzet e pesë ne të gjithë u nisëm. Babai mbante gjelin e detit
në një pjatë të madhe. Mamaja e motra ime Emili, e pasonin me patate, lëng
mishi, kimë, boronicë të kuqe dhe ëmbëlsirë. Dhe nën krahun tim, rimbështjellë
me kujdes, qe loja formuese me lokomotivë me zjarr.

Kur hymë tek familja Xhensen, Babai e vendosi gjelin e detit mbi tavolinën e vogël
bosh në cep dhe të tjerët e pasuan.

Pastaj, me radhë, secili nga ne dha dhuratën e tij. Emilija ia dha kukullën e saj të
bukur një vajze. Unë eca përpara dhe pashë djalin pothuajse të moshës sime.
‘Merre’, i thashë teksa ia zgjata lojën formuese atij. Ai ma mori dhe buzëqeshi. Më
pas, vëllai im ia dha ofertën e tij fëmijës më të vogël. Dhe pastaj u kthyem në shtëpi.

Qe e çuditshme, por në një farë mënyre ndërsa eca nëpër bllokun e ndërtesave
midis shtëpisë sonë dhe shtëpisë së Xhensenve, më dukej sikur këmbët nuk e
preknin tokën. Ndihesha sikur po pluskoja mbi re ndjenjash të mira, pasi e dija se
kisha bërë të lumtur dikë tjetër.

Edhe darka jonë e Krishtlindjes me bathë të konservuara, bukë, gjalpë dhe fruta
të ruajtura në shishe pati një kuptim të veçantë e të paharrueshëm atë Ditë të
veçantë Krishtlindjeje!” (S. Dilworth Young, “Friend to Friend: A Special
Christmas”, Friend, dhjetor 1972, f. 20–21).

Diskutim • Çfarë bëri Diluorthi që e lumturoi atë?

• Përse qe ai i lumtur pasi dhuroi lodrën e tij të parapëlqyer?

• A i keni dhënë ndonjëherë diçka dikujt tjetër që e ka lumturuar atë?

Lërini fëmijët të flasin për rastet kur i kanë lumturuar të tjerët duke u dhënë dhurata.

Paraqitja e
mësuesit

Shpjegoni se kur u japim dhurata të tjerëve, ne tregojmë se i duam. Megjithëse
mund të na bëjë të lumtur marrja e një dhurate, edhe dhënia e dhuratave mund të
na bëjë të lumtur. Vini në dukje se dhuratat nuk duhet të jenë të shtrenjta që të tre-
gojnë shumë dashuri. Disa prej dhuratave më të mira janë dhuratat e shërbimit.

Histori Tregoni histori për një fëmijë që dha dhurata shërbimi. Ju mund të dëshironi që të
përdorni historinë në vijim:
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Krishtlindja po vinte shpejt; dhe Bethi dëshironte që t’i jepte dhurata Krishtlindjeje
familjes së saj që t’u tregonte se sa shumë i donte. Por Bethi nuk kishte fare
para. Ajo mendoi se nuk do të ishte në gjendje të jepte ndonjë dhuratë dhe u
ndie shumë e trishtuar. Pastaj Bethi u kujtua se mësuesja e saj e Fillores i kishte
thënë klasës se disa prej dhuratave më të mira janë dhuratat që paratë nuk mund
t’i blejnë. Bethi vendosi të jepte dhurata shërbimi.

Bethi bëri një kartolinë për çdo anëtar të familjes së saj dhe në secilën kartolinë
shkroi diçka që do të bënte për atë anëtar të familjes. Në kartolinën e motrës së
saj më të vogël, ajo shkroi se do të luante një lojë që i pëlqente së motrës. Në kar-
tolinën e vëllait të saj më të madh, ajo shkroi se do të lante pjatat një mbrëmje kur
të ishte radha e tij. Të ëmës ajo i premtoi se do të kujdesej për foshnjën ndërsa
Mamaja merrte një sy gjumë, dhe të atit i premtoi që do ta ndihmonte të punonte
në kopsht. Dhurata e saj e parapëlqyer qe për gjyshin e saj: ajo premtoi se gjëja e
parë e çdo mëngjesi për një muaj do të qe që t’i jepte një përqafim të fortë.

Mëngjesin e Krishtlindjes, Bethi i dha dhuratat e saj familjes së vet. Gjithsecili i
pëlqeu dhuratat e shërbimit të Bethit. Ata e dinin që Bethi i donte pasi ajo u dha
dhurata kaq të mrekullueshme.

Veprimtari me
kartolina

Jepini secilit fëmijë një kartolinë dhe laps ose disa ngjyra dylli. U thoni fëmijëve
se me këto kartolina, secili prej tyre mund të japë një dhuratë shërbimi, njësoj siç
bëri Bethi.

Diskutoni disa dhurata që mund të japin fëmijët, si për shembull rregullimi i kre-
vatit të vëllait ose të motrës, përgatitja e tavolinës për darkë, të luajturit me vëllain
ose motrën foshnje ose kryerja e një porosie për prindërit e tyre. Ndihmojeni seci-
lin fëmijë të zgjedhë një dhuratë shërbimi dhe një person për t’ia dhënë dhuratën.

Ndihmojeni secilin fëmijë të shkruajë në krye të faqes së brendshme të kartolinës:
Unë do të, dhe në fund të faqes: për ty.

Vëreni secilin fëmijë të vizatojë në mes të faqes një figurë të asaj që ai apo ajo do
të bëjë për dikë tjetër si dhuratë shërbimi.

Nëse keni sjellë zarfe, jepini secilit fëmijë një zarf ku ta fusin kartolinën. Ndihmojeni
fëmijën të shkruajë emrin e marrësit në zarf ose në anën e përparme të kartolinës.

Kujtojuni fëmijëve që t’i japin kartolinat e tyre kur familjet e tyre të shkëmbejnë dhuratat.

Ju mund të dëshironi të propozoni që ata të bëjnë dhurata të ngjashme në shtëpi
për anëtarë të familjes ose miq të tjerë.

Përmbledhje

Paraqitja e
mësuesit

Kujtojuni fëmijëve se Jezu Krishti është dhurata më e rëndësishme që na ka
dhënë Ati Qiellor. Kjo është e vërtetë pasi Jezusi do të na ndihmojë të kthehemi
që të jetojmë me Të dhe me Atin Qiellor një ditë. Shpjegoni se ashtu si Ati Qiellor
tregoi dashurinë e Tij për ne duke dërguar Jezusin në tokë, ne mund të tregojmë
dashurinë tonë për të tjerët duke u dhënë dhurata të veçanta.

Dëshmi Jepni dëshminë tuaj se Jezu Krishti është Shpëtimtari ynë. Tregojuni fëmijëve se si
ndiheni kur mendoni se sa shumë Ati Qiellor dhe Jezu Krishti e duan secilin prej
nesh. Gjithashtu, tregojuni fëmijëve se si ndiheni kur u jepni dhurata të tjerëve.

Nxitini fëmijët që të kujtojnë Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin teksa festojnë Krishtlindjen.

Ftoni një fëmijë që të bëjë lutjen e mbylljes.
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Mësimi 46



Veprimtari për
Pasurimin e
Mësimit Zgjidhni prej veprimtarive në vijim ato që do të japin më shumë rezultat për fëmi-

jët në klasën tuaj. Mund t’i përdorni ato brenda vetë mësimit ose si përsëritje apo
përmbledhje. Për udhëzim shtesë, shihni “Periudha e Orës Mësimore” te
“Ndihma për Mësuesin”.

1. Këndoni ose thoni me fëmijët fjalët e strofës së parë të këngës “Nat’ e Qet’”
(Himne dhe Këngë të Fëmijëve, f. 53).

Nat’ e qet’! Nat’ e shenjt’!
Ç’qetësi, ç’bukuri!
Nëna virgjër dhe një Fëmi’.
Foshnj’ e shenjt’ plot hir e dashuri,
Fle në paqe, qet’si;
Fle në paqe, qet’si.

2. Këndoni ose thoni fjalët e këngës “Shiko Në Govatë” (Children’s Songbook, f. 42,
Libri i vjetër i Këngë dhe Himne të Fëmijëve, f. 19), “Ninulla Marisë” (Children’s
Songbook, f. 44) ose “Ah, Hesht Ti, Foshnja Ime” (Children’s Songbook, f. 48).
Fjalët e këtyre këngëve janë përfshirë në fund të manualit.

3. Lexoni me zë të lartë Mateun 2:1–2, 9–11. Diskutoni mbi rëndësinë e yllit për
Dijetarët. Ndihmojeni secilin fëmijë të presë dy trekëndësha nga një letër dhe t’i
ngjisin me njëri-tjetrin që të formojnë yll për zbukurim (shihni modelin në vijim).
Lërini fëmijët t’i marrin në shtëpi yjet e tyre. 
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Familje e Lumtur

E dua mamin dhe ajo më do.
Ne e duam babin, vërtet shumë fort;
Edhe ai na do, dhe siç e shihni vet’,
Familje e lumtur jemi ne përjet’.

E dua motrën dhe ajo më do.
Ne e duam vëllanë, vërtet shumë fort;
Edhe ai na do, dhe siç e shihni vet’,
Familje e lumtur jemi ne përjet’.

(© 1948, 1975 nga Pioneer Music Press, Inc. 
Përdorur me leje të Jackman Music Corp.)

Shiko në Govatë

Shiko në govatë, dhe jo në dyshek,
I vogli Zot’ Jezus ja kokën mbështet;
Dhe yjet në qiell vështrojnë nga lart,
Të voglin Zot Jezus që kashtën ka shtrat.

Pëllet atje lopa, fëmis’ gjumi i del;
Por i vogli Zot Jezus, as gojën s’e çel.
Të dua Zot Jezus, nga lart më vështro
Dhe deri në mëngjes pran’ më qëndro.

Më rri pranë, Zot Jezus, të lutem, oh! Rri
Gjithmon’ pran’ meje, më fal dashuri.
Bekoji fëmijët ashtu siç urojmë,
Na merr Ti në qiell me Ty të jetojmë.

Pagëzimi

Jezusi tek Gjon Pagëzori erdhi,
Në Jude koh’ më par’,
Dhe me zhytje u pagëzua
Në rrjedhën e lumit Jordan.

“Që ligji t’përmbushet”, Jezusi tha,
Kur Pagëzori pyeti pse pra,
“Dhe që me Atin Tim t’hyj
N’mbretërin’ atje lart”.

Kështu e dimë se dhe ne duhet:
Besim n’fjalët e Jezusit t’dëshmojm’,
T’pagëzohemi që bindje t’tregojm’,
Siç bëri Jezu Krishti, Zoti ynë.

Fjalët e Këngëve

Rrugën e Drejt’ Zgjidh

Ka një rrug’ t’drejtë që t’jetosh dhe i lumtur
t’jesh;

Është që çdo dit’ t’drejtën të zgjedhësh.
Mësimet e Jezusit po mësoj;
Ato do m’ndihmojn’ dhe rrugën ma tregojn’.

Kori:
Rrugën e drejt’ zgjidh dhe i lumtur do t’jesh.
Unë gjithmon’ duhet që t’drejtën të zgjedh.
Prej ungjillit mësoj që gjithmon’ t’lutem,
T’kem besim, t’pendohem, t’bindem,
Dhe e di nëse me mësimet e Tij jetoj,
Çdo dit’ vërtet lumturi do gëzoj.

Kori

Ji i Drejtë

Ji i drejt’! Ji i vërtet’!
Ti ke një punë që asnjë s’e bën;
Bëje me mençuri dhe mirësi,
Engjëjt historin’ do nxitojn’ t’tregojn’.
Guxim, ji i drejt’!
Guxim, ji i vërtet’!
Ji i vërtet’, ji i vërtet’!

Bëni Siç Bëj Unë

Bëni siç bëj unë;
Më ndiqni mua!
Bëni siç bëj unë;
Më ndiqni mua!
E bëj lart ose poshtë,
E bëj shpejt ose ngadal’,
Bëni siç bëj unë;
Më ndiqni mua!
Bëni siç bëj unë;
Më ndiqni mua!

(© 1963 nga D. C. Heath and Company.
Përdorur me leje.)



P’rroi i Vogël Tha: “Jep”

P’rroi i vogël tha: “Jep,
Jep, ah! Jep, jep, ah, jep”.
P’rroi i vogël tha: “Jep”,
Teksa teposhtë kodrës shkonte me nxitim;
“I vogël jam, e di, po kudo shkoj
Fushat bëhen plot gjelb’rim.”

Kori:
Këndoj, gjith’ ditën këndoj,
“Falas jep, ah! Falas jep.”
Këndoj, gjith’ ditën këndoj,
“Jep, ah, falas jep!”

Shiu i imët tha: “Jep
Jep, ah! Jep, jep, ah, jep”.
Shiu i imët tha: “Jep”,
Teksa mbi lulet binte;
“Kokat e tyre që varen, lart do i ngre,”
Teksa mbi lulet binte.

Kori

At’her’ si Jezusi jep,
Jep, ah! Jep, jep, ah, jep.
At’her’ si Jezusi jep,
Që t’gjith’ diçka mund t’dhurojn’.
Vepro si p’rrenjt’ e lulet veprojn’:
Pasi Per’ndia e t’tjerët jetojn’.

Kori

Ai e Dërgoi Birin

Si na e tregoi Ati dashurin’, dhembshurin’?
Dërgoi Birin si foshnjë, i shenjt’ dhe i qet’.
Si na e tregoi Ati rrugën që duhet ndjekur?
Dërgoi Birin të jet’ me ne në tok’ që mund ta dim’.
Si na m’soi Ati për sakrific’n e vdekjen?
Dërgoi Birin t’vdiste për ne dhe t’ringjallej.
Çfarë na kërkon Ati neve? Çfarë thon’ shkrimet e

shenjta?
Kini besim, shpres’, ndiqni Krishtin, ndihmoni t’tjerët.
Çfarë na kërkon? Ndiqni Krishtin.

(© 1982 nga Mabel Jones Gabbott. Përdorur me leje.)
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Fëmi’ i Per’ndis’ Jam

Fëmi’ i Per’ndis’ jam,
Këtu, Ai më çoi,
Në tok’ më dha, o, një shtëpi
Me prindër kaq të mir’.

Kori:
Tregom’, drejtom’, pran’ Ti më rri,
Rrugën që ta gjej.
Çfar’ të bëj Ti më mëso
Të rroj me Të në qiej.

Fëmi’ i Per’ndis’ jam,
Nevoj’ kam un’ gjithmon’;
Ndihmom’ që fjal’t e Tij t’kuptoj
Gjersa nuk është von’.

Kori

Fëmi’ i Per’ndis’ jam,
Urata pres përher’;
Po të mësoj të bëj siç thot’
Me Të do rroj dhe nj’her’.

Kori

Dashurin’ e Shpëtimtarit Ndiej

Dashurin’ e Shpëtimtarit ndiej
N’botën rreth meje kudo.
Shpirti i Tij shpirtin tim ngroh
Nga çdo gjë që shoh.

Kori:
Ai e di, do e ndjek Atë,
Gjith’ jetën do jap për Të.
Dashurin’ e Shpëtimtarit ndiej,
Dashurin’ që Ai falas m’jep.

Strofa e katërt:
Dashurin’ e Shpëtimtarit do ndaj
Falas t’tjer’ve duke u shërbyer.
Nga shërbimi bekohem.
Ngaqë jap un’ lumturohem.

Kori

(© 1978, 1979 nga K. Newell Dayley.
I rezervohen të gjitha të drejtat. 
Përdorur me leje.)



E Di se Rron Ati Im

E di se rron Ati im edhe më do.
Ja k’të Shpirti më pëshpërit, më thot’ që ësht’ e drejt’,
Më thot’ që ësht’ e drejt’.

Këtu në tok’ më çoi, me besim t’rroj plan’ e Tij.
Ja Shpirti k’të më pëshpërit edhe më thot’ se mund,
Edhe më thot’ se mund.

Dit’lindjet e Mia i Pëlqej

Dit’lindjet e mia të gjitha i pëlqej;
Te secila gëzim më t’madh gjej.
Por mezi pres kur tet’ vjeç t’bëhem,
Pasi, e kuptoni, at’her’ do pag’zohem.

Do pag’zohem si Jezusi
Nga Ai që ka t’vërtetën prift’ri
E kështu ligjet e Zotit t’i zbatoj
Pik’risht kështu dua t’veproj.

Kur duart mbi kokë të më vën’,
At’her’ Frymën e Shenjt’ un’ do marr.
Dhe, nëse me kujdes dëgjoj,
Bekimin që më shum’ m’duhet do marr.

Të Falënderoj, At’ i Dashur

Të falënderoj At’ i dashur Qiellor,
Për mirësin’, mëshirën dhe dashurin’.
Të falënderoj për shtëpi, miq, prind kaq t’mir’
Dhe çdo gjë që unë gëzoj tani.

Ndihmom’ sot të jem i mirë, i dashur,
Të kujtoj çfar’ mami dhe babi do më thon’.
N’emrin e shenjtë të Jezusit kaq t’dashur,
Bekom’ dhe fëmijën tënd më mbaj gjithmon’.

Mendoj kur të Buk’rën Ngjarje Un’ Lexoj

Mendoj kur të buk’rën ngjarje un’ lexoj,
Për Jezusin që mes njer’zve jetoi,
Fëmijët si qengja të tufës grumbulloi;
Ah’, të isha me ta, sa dësh’roj.

Duart e Tij n’kokën time do të doja
Dhe krahët e Tij t’më shtrëngojn’,
Pamjen e ëmbël, kur tha, të shikoja,
“Lini të vegjlit të vijn’ tek un’.”
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Fjalët e Këngëve

Si Jezusi po Përpiqem t’Jem

Si Jezusi po përpiqem t’jem
Pas gjurm’ve të Tij po shkoj.
Po përpiqem t’dua si Ai, në gjithçka që 

bëj e them.
Ndonj’her’ tundohem që zgjedhje t’gabuar

t’bëj,
Por përpiqem atë, që zëri i qet’ pëshpërit,

t’dëgjoj,

Kori:
Siç Jezusi ju do, njëri-tjetrin të doni.
Në çdo gjë që bëni, mirësi të tregoni.
Jini t’but’ e t’dashur n’veprim e mendim,
Se këto janë gjërat që Jezusi dha m’sim.

Po përpiqem ta dua fqinjin tim;
Po mësoj t’u shërbej shok’ve t’mi.
Për ditët e hares pres, kur Jezusi sërish do vij’.
Përpiqem t’kujtoj m’simet që dha Ai.
At’her’ Shpirti i Shenjt’ n’mendje m’pëshp’rin:

Kori

(© 1980 nga Janice Kapp Perry. Përdorur
me leje.)

Jezusi i Donte F’mijët e Vegjël

Jezusi i donte f’mijët e vegjël
Njësoj si un’ të vecërr.
Ai i ndihmoi e i bekoi
Dhe rreth preh’rit i grumbulloi.

Shum’ gjëra t’bukra u dha m’sim,
Gjëra që ne t’gjith’ duhet t’i vem’ n’veprim:
Njëri-tjetrin t’ndihmoni e dashuri t’keni,
T’ndersh’m, t’mir’ e t’vërtet t’jeni .

Jezusi Tha: “T’Gjith’ t’i Doni”

Jezusi tha: “T’gjith’ t’i doni”
Edhe me mir’si t’i trajtoni.
Kur zemra me dashuri ju mbushet plot,
Të tjerët do ju duan fort.



Jezusi si Rreze Dielli Do që t’Jem

Jezusi si rreze dielli do që t’jem,
Çdo dit’ për të drit’ t’dhuroj;
Në çdo m’nyr’ t’kënaq Atë përpiqem,
Në shtëpi, shkollë e n’loj’.

Kori:
Rreze dielli, rreze dielli,
Jezusi si rreze dielli do që t’jem.
Rreze dielli, rreze dielli,
Për të rreze dielli do t’jem.

Jezusi do që i dashur t’jem
Dhe i mir’ me t’gjith’ që takoj,
Mir’sin e lumturin’ t’tregoj
Që vocërraku i Tij mund t’zotëroj.

Kori

Doni Njëri-Tjetrin

Siç ju kam dashur,
Doni njëri-tjetrin.
Ky urdhërim i ri:
Doni njëri-tjetrin.
Njer’zit do din’
Që ju jeni dishepuj,
Në paçit dashuri
Për njëri-tjetrin.

(© 1961, përshtatur 1989 nga Luacine C. Fox.
Përdorur me leje.)

Ninulla e Marisë

Nina-nana, nina-nana, i vogli im.
Nina-nana, aq i dashur f’mija im.
Jeta e çmuar sapo fillon;
Nëna jote pran’ të shtrëngon.
Tek Jozefi natën me kujdes t’mbron,
Dritën tënde vezulluese ylli reflekton.
Nina-nana, nina-nana, i vogli im.
Nina-nana, aq i dashur, f’mija im.

Një dit’, mbi kokën tënde t’but’ kuror’ do t’ket’,
Se Ati yt ësht’ Mbreti vet’.
Duart e Tua t’buta, aq t’vogla tani,
Bekime t’mëdha do t’sjellin n’vazhdim’si.
Gjith’ krijimet n’këngën time le t’gëzojn’,
Pasi paqja e dashuria, k’të nat’ lindën e jetojn’.
Nina-nana, nina-nana, i vogli im.
Nina-nana, aq i dashur, f’mija im.
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Ah, Hesht Ti, Foshnja Ime

Ah, hesht ti, foshnja ime; histori do t’tregoj,
Si i vogli Zot Jezus n’tok erdhi t’banoj;
Si n’një vend t’largët, tej n’det,
Një foshnj’e vocërr u lind, i dashur, si ti vet’.

Kori:
Nina-nana i dashur, nina-nana vogëlush.
Fli pa frik’ fare, fli i vogli bebush.
Nina-nana i dashur, nina-nana vogëlush.
Jezusi kujdeset për t’vog’lin e Tij k’tu.

Engjëjt plot drit’ historin’ treguan,
Si rreth tyre dritat qiellore ndriçuan.
Yjet shum’ shkëlqyen, por njëri rrugën tregoi
Dhe mbi vendin ku rrinte foshnja i dashur,

qëndroi.

Kori

Aty barinjt’ e gjetën, siç engjëjt than’,
I vogli i gjor’ s’kish’ as vend për shtrat.
Posht’ aq urt’ shtrihej n’grazhd,
I vogli Jezusi f’mij, tek flinte në kasht’.

Kori

Do t’Bindem Shpejt

Kur mami t’më thërras’,
Do t’bindem shpejt.
Vetëm më t’mirën dua t’bëj
Përgjithmon’ çdo dit’.

Kur babi t’më thërrasë,
Do t’bindem shpejt.
Vetëm më t’mirën dua t’bëj
Përgjithmon’ çdo dit’.

Ati Qiellor më do,
Çdo dit’ më bekon.
Vetëm më t’mirën dua t’bëj
Përgjithmon’ çdo dit’.

Buz’qeshje

Nëse ke rast një buz’varur t’takosh,
Ashtu t’vazhdoj’ nuk duhet ta lejosh.
Shpejt buzët t’ia ndryshosh
Nga vrenjtja n’buz’qeshje.

Askush fytyr’n e vrenjtur s’e pëlqen.
Me buzëqeshje këmbeje.
Bot’n një vend më t’mirë ktheje
Gjith’ kohës me buzëqeshje.



Fryma e Shenjtë

Kur Krishti në tokë jetonte,
Premtoi se do dërgonte
Frymën e Shenjtë t’na ngushëllonte,
Mikun ton’ t’vërtet’, gjithmon’.
Fryma e Shenjt’ ulët flet
Me zë t’vogël, t’qet.
Për Zotin e Krishtin dëshmon
Dhe zemrat tona i gëzon.

Dhe kur konfirmohemi
Nga fuqia e shenjt’ e prift’ris’.
Fryma e Shenjt’ neve na jepet
Që n’çdo koh’ t’na drejtoj.
Ah, uroj gjithmon’ ta dëgjoj
Atë zë t’vogël, t’qet,
Dhe me dritën e Tij, t’drejtën do bëj
Sa her’ një zgjedhje bëj.
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