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Ndihma për Mësuesin

Shpëtimtari na mësoi mbi rëndësinë e bindjes dhe mësimdhënies së urdhërimeve
kur tha: “Kurse ai që do t’i vërë në praktikë dhe do t’ua mësojë të tjerëve, do të
quhet i madh në mbretërinë e qiejve” (Mateu 5:19). Juve ju është dhënë një detyrë
e shenjtë, të ndihmoni fëmijët se si të mësojnë që të mbajnë besëlidhjet e tyre të
pagëzimit dhe se si të shërbejnë. Ndërkohë që çdo vajzë e vogël përgatitet për t’u
bërë një vajzë e re dhe çdo djalë i vogël përgatitet për t’u bërë një djalë i ri dhe të
marrë priftërinë, ju mund të jeni një ndikim i rëndësishëm në jetën e tyre.

Në vitin 1831, jo shumë kohë pasi Kisha u organizua, Shpëtimtari mësoi se
mësuesit, “do t’u mësojnë Parimet e Ungjillit tim, të cilat janë në Bibël dhe në Librin
e Mormonit” (DeB 42:12), të cilat në atë kohë ishin të vetmet shkrime të shenjta të
disponueshme. Sot mësuesit kanë përgjegjësinë të japin mësim mbi të vërtetat e
shenjta nga të gjitha veprat standarde, duke përfshirë Doktrina e Besëlidhje si dhe
Perla me Vlerë të Madhe, të cilat i ndihmojnë fëmijët të krijojnë besim tek Perëndia
dhe tek Biri i tij Jezu Krishti.

Kurse Studimi Të gjithë fëmijëve të cilët i përkasin moshës nga tetë deri njëmbëdhjetë vjeç në
1 janar u duhet dhënë mësim nga një prej manualeve të Fillores 4, 5, 6 dhe 7.
Vetëm një kurs studimi përdoret çdo vit për të gjithë fëmijët e kësaj grupmoshe.
Çdo kurs studimi bazohet mbi një libër të caktuar të shkrimeve të shenjta: Fillorja 4
mbi Librin e Mormonit, Fillorja 5 mbi Doktrina e Besëlidhje, Fillorja 6 mbi Dhjatën e
Vjetër dhe Fillorja 7 mbi Dhjatën e Re. Në fund të një periudhe 4-vjeçare fëmijët do
të kenë studiuar të gjitha veprat standarde.

Në varësi të nevojave lokale dhe numrit të fëmijëve nga mosha tetë deri
njëmbëdhjetë vjeç, klasat mund të organizohen sipas grupmoshave të veçanta,
grupmoshave të kombinuara ose në klasa të veçanta për djemtë dhe vajzat.
Pavarësisht se si është organizuar klasa juaj, ju duhet të kujdeseni që secilit fëmijë
t’i kushtohet vëmendja e duhur.

Kur fëmijët mbushin moshën dymbëdhjetë vjeç, ata fillojnë të marrin pjesë në
klasën e Vajzave të Reja ose në klasën e Priftërisë Aarone. Megjithatë, ata
vazhdojnë të marrin pjesë në klasën e tyre të Fillores gjatë kohës që zhvillohet
Shkolla e së Dielës deri javën e parë të janarit, kur fillojnë të marrin pjesë në
Shkollën e së Dielës.

Mësim për
Përgatitjen e
Priftërisë

Në këtë manual përfshihet një mësim i veçantë: “Priftëria Mund të Bekojë Jetën
Tonë”. Ky mësim duhet të përdoret nga mësuesit e fëmijëve 11 vjeçarë ndërsa
djemtë përgatiten për t’u bërë dhjakë dhe vajzat përparojnë për në klasën e
Vajzave të Reja. Jepeni këtë mësim para se fëmija i parë në klasën tuaj të mbushë
dymbëdhjetë vjeç. Ndërkohë që përgatiteni dhe paraqisni këtë mësim, lutuni për
udhëheqjen e Zotit në mënyrë që fëmijët të kuptojnë çfarë është priftëria, si mund
të bekojë ajo jetën tonë dhe se si mund të përmbushin ata përgjegjësitë e tyre për
të nderuar priftërinë.
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Mësime mbi 
Pashkët dhe
Krishtlindjet

Ky manual nuk përmban mësime të veçanta për Pashkët apo Krishtlindjet. Për
shkak se ky manual përqendrohet mbi jetën dhe misionin e Jezu Krishtit, ju mund
të mendoni se nuk keni nevojë për mësime shtesë mbi Pashkët dhe Krishtlindjet.
Nëse doni të jepni një mësim të veçantë, mund ta përgatisni një të tillë duke
përdorur referencat nga Libri i Mormonit dhe Dhjata e Re si dhe nga burime të
tjera si Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit si dhe botime të përshtatshme
nga Liahona. Planifikoni të jepni ato mësime që do t’i ndihmojnë fëmijët të ndihen
më pranë Jezu Krishtit si dhe të kuptojnë misionin e tij.

Mësimdhënia me
Këtë Manual Ky kurs studimi përqendrohet mbi mësimet nga Dhjata e Re, duke vënë theksin

mbi jetën dhe shërbesën e Jezu Krishtit. Ndërkohë që ndani dhe diskutoni këto
mësime, fëmijët duhet të jenë në gjendje të kuptojnë më mirë misionin dhe
shlyerjen e Jezu Krishtit, të krijojnë një besim më të madh tek ai si dhe të rrisin
dëshminë e tyre për të. Ata duhet të mësojnë se si të zbatojnë mësimet e Jezu
Krishtit në jetën e tyre dhe të kenë një dëshirë më të madhe për të mbajtur
urdhërimet e tij.

Nxitini fëmijët ta lexojnë në shtëpi Dhjatën e Re. Duke mësuar mbi dashurinë e
Jezu Krishtit dhe duke kuptuar më mirë mësimet e tij, fëmijët do ta duan më shumë
Shpëtimtarin dhe do të duan të bëhen si ai. Të vërtetat e rëndësishme që fëmijët
mësojnë nga jeta dhe mësimet e Jezu Krishtit do t’i ndihmojnë ata të përgatiten që
të mbajnë besëlidhjet e tyre dhe të shërbejnë në Kishë gjatë jetës së tyre. Këto të
vërteta do t’u japin gjithashtu fuqi t’u rezistojnë tundimeve në botën e sotme.

Duke u 
Vetpërgatitur për
Mësimdhënie

Për të përmbushur thirrjen tuaj të shenjtë për mësimin e fëmijëve, ju duhet të jeni
të përgatitur si mendërisht ashtu edhe shpirtërisht. Një pjesë e kësaj përgatitje ka
të bëjë me të kuptuarin dhe të pasurin e një dëshmie të parimeve që u mësoni të
tjerëve. Shpëtimtari, mësuesi më i madh i të gjithëve, na mësoi se si të përgatitemi
t’u mësojmë të tjerëve ungjillin e tij:

• Me përulësi kërkoni për Shpirtin nëpërmjet lutjes. Dhe Zoti tha: “Ji i përulur; dhe
Zoti, Perëndia yt, do të të udhëheqë përdore dhe do t’u japë përgjigje lutjeve të
tua.” (DeB 112:10). Nëse jemi të përulur, kemi të drejtën të dimë se si Zoti na
kërkon që të mësojmë fëmijët e tij.

• Studioni shkrimet e shenjta dhe fjalët e profetëve të gjallë. Gjen forcë të madhe
kur mëson dhe mediton mbi fjalët e Zotit. Ai na urdhëroi: “Së pari [kërko] ta fitosh
fjalën time dhe atëherë gjuha jote do të zgjidhet; atëherë, nëse dëshiron, ti do të
kesh Shpirtin tim dhe fjalën time, po, fuqinë e Perëndisë për të bindur njerëzit”
(DeB 11:21).

Një profet i ditëve të mëvonshme, Presidenti Ezra Taft Benson, ka ripohuar mbi
nevojën tonë për të mësuar fjalët e Zotit: “Unë ju nxis t’i ripërkushtoheni një studimi
të shkrimeve të shenjta. Thellohuni në to çdo ditë në mënyrë që fuqia e Shpirtit të
Shenjtë t’ju shoqërojë gjatë thirrjeve tuaja” (Ensign, maj 1986, f. 82).

• Mbani besëlidhjet tuaja. Aftësia juaj për t’u udhëhequr nga Shpirti varet nga
besnikëria juaj në mbajtjen e besëlidhjeve që keni bërë me Atin Qiellor. Ju
gjithashtu do të jepni një shembull të mirë kur, “[vëzhgoni] besëlidhjet . . . që t’i
[bëni] ato” (DeB 42:13). Kur fëmijët shohin dashurinë tuaj për Shpëtimtarin dhe
përkushtimin për të jetuar sipas ungjillit, ata do të jenë më të motivuar për ta
ndjekur atë.
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• Kërkoni mënyra se si të ndihmoni fëmijët të ndjejnë dashurinë e Shpëtimtarit. U
thoni se sa shumë i doni dhe vini në dukje vlerën dhe potencialin e tyre. Dashuria
dhe dashamirësia juaj do t’i ndihmojë fëmijët të kuptojnë dashurinë që ka për ta
Ati Qiellor dhe Jezu Krishti. Ajo do t’i ndihmojë gjithashtu të mësojnë se si të duan
të tjerët.

Përgatitja e
Mësimeve Tuaja

Ky manual do t’ju ndihmojë të organizoni mësimet që përqëndrohen mbi shkrimet
e shenjta. Mësimet përdorin histori dhe referenca nga Dhjata e Re në mënyrë që
të ndihmojnë fëmijët të kuptojnë Parimet e Ungjillit. Mësimet nuk tregojnë me
përpikmëri se si duhet të tregohen historitë nga shkrimet e shenjta. Ndërkohë
që përgatiteni dhe jepni mësim nëpërmjet Shpirtit, ju do t’i ndihmoni fëmijët të
kuptojnë më mirë historitë nga shkrimet e shenjta, parimet që gjenden në to dhe
mënyrën se si mund t’i zbatojnë fëmijët këto parime në jetën e tyre. Kur mësimet
tuaja janë interesante dhe të përgatitura mirë, fëmijët do të jenë më të nxitur për të
dëgjuar dhe për të mësuar.

Hapat e mëposhtme do t’ju ndihmojnë të përgatiteni më mirë për t’u dhënë mësim
me efaksitet fëmijëve në klasën tuaj:

1. Me lutje studioni qëllimin e mësimit dhe pjesët nga shkrimet e shenjta që janë
renditur në seksionin “Përgatitja” një ose dy javë para se të jepet mësimi. Rilexoni
qëllimin e mësimit dhe pjesët nga shkrimet e shenjta dhe kini parasysh se si
ndikojnë ato tek fëmijët në klasën tuaj. I bëni vetes pyetjen: “Çfarë do Ati Qiellor
që çdo fëmijë të mësojë dhe të bëjë si rrjedhojë e këtij mësimi? Si mund t’i
ndihmojë ky mësim fëmijët që të krijojnë besim tek Jezu Krishti, të forcojnë
dëshminë e tyre dhe t’i forcojë ata që t’u bëjnë ballë tundimeve të liga me të
cilat do të përballen?” Shkruani idetë që ju vijnë ndërmend.

Libri Parimet e Ungjillit (31110) u përgatit me qëllimin për të qenë një udhëzues
studimi personal mbi parimet dhe doktrinat bazë të ungjillit. Në seksionin
“Përgatitja” të disa prej mësimeve janë renditur kapituj të veçantë nga Parimet
e Ungjillit. Këta kapituj mund t’ju ndihmojnë të përgatiteni që t’u mësoni
fëmijëve parimin ose doktrinën kryesore të mësimit. Një kopje mund të jetë e
disponueshme në bibliotekën e shtëpisë suaj të mbledhjes ose mund të blihet
nga qendra juaj lokale e shpërndarjes.

2. Vendosni nëse do të përdorni aktivitetin e sugjeruar të vëmendjes në fillim të
mësimit apo të krijoni një të tillë vetë, duke u siguruar që të jetë i përshatshëm
dhe që të ketë lidhje me mësimdhënien e historisë nga shkrimet e shenjta.

3. Mësimet nuk ju tregojnë se si duhet të tregoni historinë nga shkrimet e shenjta,
kështu që ju duhet të kërkoni për Shpirtin në mënyrë që t’ju ndihmojë të vendosni
se çfarë dhe si ta jepni mësimin. Përdorni një larmishmëri metodash mësimdhënie
çdo javë (shih “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta” në këtë faqe).
Planifikoni t’i përfshini sa më tepër që të jetë e mundur anëtarët e klasës në
aktivitetet e nxënies dhe jepeni mësimin tuaj në mënyrë të tillë që fëmijët të jenë
në gjendje t’ua ritregojnë historinë e shkrimeve të shenjta të tjerëve.

4. Zgjidhni nga “Pyetjet për Diskutim dhe Zbatim” ato pyetje të cilat do t’i ndihmojnë
më shumë fëmijët të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe t’i zbatojnë ato në jetën e
tyre. Ju mund t’i përdorni pyetjet kurdo gjatë mësimit. Nuk është e detyrueshme
t’i përdorni të gjitha.

5. Lexoni “Aktivitetet Pasuruese” dhe planifikoni kohën dhe mënyrën se si të
përdorni ato që mendoni se do të ndihmojnë më shumë fëmijët në klasën tuaj
të kuptojnë shkrimet e shenjta si dhe qëllimin e mësimit. Çdo klasë do të jetë
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ndryshe nga tjetra dhe disa aktivitete që do të funksiononin mirë për një grup nuk
funksionojnë mirë për një grup tjetër.

6. Planifikoni të ndani përvoja të përshtatshme vetiake të cilat mbështesin qëllimin
e mësimit. Lereni Shpirtin t’ju udhëheqë ndërsa ndani përvoja me klasën dhe
ndërsa anëtarët e klasës ndajnë përvojat e tyre me ju dhe njëri-tjetrin. Disa
përvoja familjare dhe personale janë shumë të shenjta ose shumë private dhe
nuk duhet të diskutohen në publik.

Mësimdhënia
nëpërmjet
Shkrimeve të
Shenjta

Duhet gjithmonë të kërkoni Shpirtin ndërkohë që përgatiteni dhe jepni mësimet
tuaja (shih Alma 17:2-4; DeB 42:12-14; 50:17-22). Shpirti do t’ju ndihmojë të dini
se si t’i bëni mësimet tuaja interesante dhe kuptimplota për fëmijët.

Disa nga fëmijët në klasën tuaj mund të mos i njohin shkrimet e shenjta. Ndërkohë
që lexoni së bashku, tregohuni dashamirës ndaj atyre anëtarëve të klasës të cilët
mund të kenë nevojë për ndihmë për të mësuar se si të gjejnë shkrimet e shenjta.
Ju mund të keni nevojë të shpenzoni pak kohë në fillim të vitit, veçanërisht nëse jeni
duke u dhënë mësim fëmijëve më të vegjël, në mënyrë që t’u tregoni fëmijëve se si
të gjejnë referencat e shkrimeve të shenjta.

Mundohuni ta paraqisni materialin në forma të ndryshme në mënyrë që të tërhiqni
vëmendjen e fëmijëve. Sugjerimet e mëposhtme mund t’ju ndihmojnë të krijoni
variacion në mënyrën e mësimdhënies nëpërmjet shkrimeve të shenjta.

1. Tregojeni historinë e shkrimeve të shenjta me fjalët tuaja. Mundohuni t’i ndihmoni
fëmijët të krijojnë një imazh të ngjarjeve dhe njerëzve në to. I ndihmoni fëmijët të
kuptojnë se njerëzit për të cilët po flisni kanë jetuar vërtetë dhe se ngjarjet kanë
ndodhur me të vërtetë.

2. U kërkoni fëmijëve të lexojnë të gjithë historinë ose pjesë të zgjedhura nga vetë
shkrimet e shenjta. Kini paraysh se jo të gjithë fëmijët mund të lexojnë mirë dhe
se aftësia për të lexuar nuk varet nga mosha. Nëse të gjithë fëmijët mund të
lexojnë, mund t’u jepni disa minuta kohë për të lexuar në heshtje. Më pas,
mund të diskutoni mbi atë që lexuan. Përdoreni kohën për diskutim, pasi
fëmijët të kenë mbaruar së lexuari në mënyrë që t’i ndihmoni të kuptojnë fjalë
dhe pjesë të vështira.

3. Përdorni fotografitë e sugjeruara të historive nga shkrimet e shenjta në mënyrë që
t’i ndihmoni fëmijët të krijojnë një imazh të asaj që ka ndodhur. Pjesa më e madhe
e mësimeve kanë fotografi të sugjeruara në seksionin “Materialet e Nevojshme”.
Fotografive u janë vënë numra dhe janë përfshirë në manual. Disa prej fotografive
gjenden gjithashtu edhe në Paketën e Fotografive Artistike të Ungjillit dhe mund të
gjenden në bibliotekën e shtëpisë së mbledhjeve (numrat e bibliotekës të shtëpisë
së mbledhjes janë renditur në seksionin “Materialet e Nevojshme”). Pjesa më e
madhe e fotografive kanë përmbledhje të shtypura në pjesën e mbrapme. Ju
mund të përdorni edhe fotografi të tjera nëse ju duket e përshtatshme.

4. U kërkoni fëmijëve të interpretojnë si dramë historinë nga shkrimet e shenjta.
(Kujdesuni që interpretimet të mos ulin vlerën e shenjtërisë së shkrimeve të
shenjta.) Ju mund të sillni objekte të thjeshta, si për shembull një mantel, shall e
kështu me radhë dhe të lejoni fëmijët të interpretojnë të gjithë historinë ose pjesë
të saj. I pyesni se si do të ndiheshin nëse do të ishin njerëzit që përfaqësojnë.
Shpëtimtari nuk duhet të portretizohet përveçse në skenën e lindjes. Ati Qiellor
dhe Shpirti i Shenjtë nuk duhet të portretizohen asnjëherë.
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5. Vizatoni figura ose ilustrime të thjeshta në dërrasë, ose përdorni fotografi ose
kartonë të prerë, ndërkohë që tregoni ose lexoni historinë nga shkrimet e
shenjta.

6. Drejtoni një teatër lexuesish ku disa fëmijë luajnë rolin e personave në historinë
nga shkrimet e shenjta. Aty ku ju duket e përshtatshme, u kërkoni fëmijëve ta
lexojnë drejtpërdrejt dialogun nga shkrimet e shenjta.

7. Ftoni një prind, anëtar të lagjes ose të degës, ose një anëtar të klasës që të
tregojë historinë. I jepni këtij personi një ose dy javë kohë përpara për përgatitje
dhe kujdesuni që t’i vendosni atij ose asaj një afat kohor për prezantimin.

8. U bëni fëmijëve një paraprovim të thjeshtë, si për shembull një kuic me përgjigje
e vërtetë-e gabuar ose me përgjigje të shkurtra, para se t’u mësoni historinë nga
shkrimet e shenjta. I shpjegoni klasës se ju doni të kuptoni se sa dinë ata rreth
historisë. Më pas, bëjuni të njëjtin provim në fund në mënyrë që të mund të
kuptojnë atë që kanë mësuar.

9. Rendisni në dërrasë emra njerëzish ose fjalë të rëndësishme nga historia e
shkrimeve të shenjta. U kërkoni fëmijëve t’u vënë veshin këtyre fjalëve ose
emrave ndërkohë që tregoni historinë. I ndihmoni fëmijët të zgjerojnë fjalorin
e tyre në mënyrë që ata t’i kuptojnë më mirë shkrimet e shenjta dhe të gjejnë
kënaqësi kur t’i lexojnë në shtëpi.

10. Para se ta jepni mësimin, shkruani në dërrasë pyetje rreth historisë. Ndërkohë
që fëmijët dëgjojnë përgjigjet gjatë historisë, ndaluni dhe diskutojini ato.

11. Tregoni historinë dhe më pas i lejoni fëmijët të dalin vullnetarë dhe të ritregojnë
pjesët e tyre të preferuara. Ju mund t’i kërkoni një anëtari të klasës të fillojë
historinë dhe më pas drejtohuni fëmijëve të tjerë që të vazhdojnë.

12. Vendosni një kasetë me vargje të përzgjedhura nga shkrimet e shenjta.

13. Bëni një lojë me kombinime. Përgatisni nga katër deri në tetë grupe me kartonë
të vegjël 7cm x 12 cm ose me copa letrash. Në shembullin e mëposhtëm, ju do
të vendosni gjysmën e parë të çdo lumturie në një karton dhe gjymën tjetrër, ose
bekimin, në kartonin tjetër të grupit. Ngatërroni kartonët ose letrat dhe vendosini
të kthyera mbrapsht në tavolinë ose në dysheme. U kërkoni fëmijëve të ngrihen
një nga një dhe të kthejnë dy letra. Lexo me zë të lartë atë që shkruhet në secilin
karton. Nëse kartonët kombinojnë me njëri-tjetrin (në këtë rast nëse plotësojnë
një lumturi), ata lihen të kthyer nga pjesa e përparme. Nëse kartonët nuk
kombinojnë me njëri-tjetrin, kthehen sërish mbrapsht dhe më pas i lihet radha
një fëmije tjetër. Vazhdoni derisa të gjithë kartonët të kombinojnë me njëri-tjetrin
ashtu siç duhet.

Këto janë tetë grupet që mund të përdorni për një lojë me kombinime mbi
Lumturitë:

Grupi 1: Lum skamësit në frymë — sepse e tyre është mbretëria e qiejve.

Grupi 2: Lum ata që vajtojnë — sepse ata do të ngushëllohen.

Grupi 3: Lum ata që janë zemërbutë — sepse ata do ta trashëgojnë tokën.

Grupi 4: Lum ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi — sepse ata do të
ngopen.

Grupi 5: Lum ata që janë të mëshirshëm — sepse ata do të gjejnë mëshirë.
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Grupi 6: Lum ata që janë të pastër në zemër — sepse ata do ta shohin
Perëndinë.

Grupi 7: Lum ata që përpiqen për paqen — sepse ata do të quhen bij të
Perëndisë.

Grupi 8: Lum ata që janë përndjekur për hir të drejtësisë — sepse e tyre është
mbretëria e qiejve.

14. Bëni një lojë me pyetje. Vendosni disa pyetje në një kavanoz ose kuti dhe u
kërkoni anëtarëve të klasës të zgjedhin me radhë një prej këtyre pyetjeve dhe
t’i përgjigjen asaj.

Drejtimi i Diskutimeve në Klasë

Pjesmarrja në diskutime dhe në aktivitete të tjera nxënieje do t’i ndihmojë fëmijë të
mësojnë Parimet e Ungjillit. Udhëzimet e mëposhtme mund t’ju ndihmojnë të bëni
pyetje kuptimplota dhe të nxisni diskutimet në klasë:

1. Bëni pyetje dhe jepni referenca nga shkrimet e shenjta në mënyrë që anëtarët
e klasës t’i gjejnë përgjigjet në shkrimet e shenjta.

2. Bëni pyetje të cilat nuk marrin si përgjigje “po” ose “jo”, por që kërkojnë të
mendohesh dhe që lenë vend për diskutim. Pyetjet që fillojnë me përse, si, kush,
çfarë, kur dhe ku janë zakonisht më efikase.

3. Përfshini fëmijët të cilët zakonisht nuk marrin pjesë duke i thirrur në emër dhe
duke u bërë pyetje që mendoni se mund t’u përgjigjen. U jepni kohë që të
përgjigjen. Ndihmojini nëse kanë nevojë, por vetëm pasi të kenë pasur kohë
për t’u menduar dhe për t’u përgjigjur.

4. Nxitini fëmijët të ndajnë ndjenjat e tyre rreth asaj që po mësojnë nga shkrimet
e shenjta. Bëni komente pozitive për kontributin e tyre.

5. I përgëzoni fëmijët me sinqeritet kur u përgjigjen pyetjeve. I ndihmoni të kuptojnë
se mendimet dhe ndjenjat e tyre janë të rëndësishme. Tregohuni të ndjeshëm
ndaj fëmijëve të cilët ngurrojnë të marrin pjesë.

Ndihmë për Fëmijët
që të Zbatojnë
Shkrimet e Shenjta

I ndihmoni fëmijët të zbatojnë në jetën e tyre atë që kanë mësuar. Jakobi na kërkoi
të jemi “bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues, që gënjejnë vetveten” (Jakobi 1:22).
Idetë në vijim mund t’ju ndihmojnë të realizoni këtë detyrë:

1. Kur ndieni nxitjet e Shpirtit, jepni dëshminë tuaj personale mbi të vërtetat që
mësoni. Mësimet tuaja do të jenë më të fuqishme kur jepni mësim me sinqeritet
dhe bindje.

2. Nxitini fëmijët të lexojnë shkrimet e shenjta në shtëpi vetëm dhe me familjet e tyre.
Nxitini fëmijët të marrin me vete në klasë kopjet e tyre të shkrimeve të shenjta.
Nëse fëmijët nuk kanë kopje personale të shkrimeve të shenjta apo harrojnë t’i
marrin në klasë, mbani kopje të tjera për fëmijët në mënyrë që t’i përdorin në
klasë. Nëse keni një bibliotekë të lagjes apo të degës, mund t’i merrni që andej
kopjet e shkrimeve të shenjta.

3. U kërkoni fëmijëve të ndajnë atë që kanë mësuar. I pyesni se si mund të zbatojnë
në jetën e tyre Parimet e Ungjillit që u janë shpjeguar në mësim.

4. Luani rolin e gazetarit dhe intervistoni fëmijët sikur të ishin personazhe të
shkrimeve të shenjta. U kërkoni t’ju tregojnë detajet e historisë së shkrimeve
të shenjta dhe mënyrën se si ndihen mbi atë që ka ndodhur.
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5. Ndajeni klasën në dy ose më shumë grupe të vogla. Pasi të kenë ndarë historinë
nga shkrimet e shenjta, i kërkoni secilit grup të shkruajë parimet e rëndësishme
nga historia. Më pas, u jepni radhën grupeve për të diskutuar mbi mënyrën se si
këto parime zbatohen në jetën e tyre.

6. Bëni një kërkim të shkrimeve të shenjta: Gjatë vitit, nxitini anëtarët e klasës të
nënvijëzojnë vargje të veçanta nga shkrimet e shenjta që kanë lidhje kuptimplotë
me jetën e tyre. Për shembull, mund të nënvijëzojnë: Mateu 7:12, Lluka 11:9, Gjoni
3:16 dhe Veprat e Apostujve 2:38. U jepni një ndihmë, si për shembull një ngjarje,
situatë, apo problem; dhe më pas u kërkoni anëtarëve të klasës të gjejnë një
shkrim të shenjtë që ka lidhje me të. I kërkoni fëmijës që e gjen i pari të ndihmojë
pjesën tjetër të klasës të gjejë shkrimin e shenjtë. Më pas, u kërkoni t’ju thonë
arsyen përse ky shkrim i shenjtë përputhet me ndihmën.

7. Jepni disa shembuj të veçantë kur keni parë fëmijët që i janë bindur parimit që po
diskutohet. Për shembull, nëse po jepni një mësim mbi të qenit i dashur, ju mund
të përmendni disa raste kur keni parë fëmijët të tregohen të dashur ndaj të tjerëve.

8. Vazhdoni me caktimin e detyrave. Sa herë që jepni një detyrë apo bëni një
kërkesë, sigurohuni që t’i pyesni fëmijët rreth përvojës së tyre në fillim të mësimit
të dielën e ardhshme.

Ndihmë për Fëmijët
që të Mësojnë
Përmendësh
Shkrimet e Shenjta

Mësimi përmendësh i shkrimeve të shenjta mund të jetë një mënyrë efikase për
mësimdhënien e të vërtetave të ungjillit. Shumë fëmijë gjejnë kënaqësi në të
mësuarin përmendësh kur përdoren mënyra argëtuese dhe krijuese. Sugjerimet në
vijim janë mënyra të kënaqshme për të ndihmuar fëmijët të mësojnë përmendësh:

1. Shkruani në dërrasë ose bëni një tabelë, me shkronjën e parë të çdo fjale që
duhet mësuar përmendësh. Për shembull, ju mund të bëni skicën e mëposhtme
për fjalët e nenit të parë të besimit:

N b n P A e P dh n B e T J K dh n F e Sh
Tregoni me gisht shkronjat teksa përsërisni secilën fjalë përkatëse. Përsëriteni
disa herë dhe lerini fëmijët ta përsëritin derisa të jenë në gjendje ta thonë. Nuk
do të kalojë shumë dhe ata nuk do të kenë më nevojë për skicën.

2. Ndajeni shkrimin e shenjtë në fraza të shkurtra. Përsërisni çdo frazë me zë të lartë
duke filluar nga fundi dhe duke ecur mbrapsht në mënyrë që fëmijët të përsërisin
në fillim pjesën që dinë më pak. Për shembull, tek Mateu 5:16 fëmijët mund të
përsërisin disa herë “dhe ta lëvdojnë Atin tuaj që është në qiej”. Më pas mund të
shtojnë frazën tjetër, “që të shohin veprat tuaja të mira.” Më pas mund të
përsërisin të gjithë vargun.

3. Nëse fëmijët lexojnë mirë, përgatitni për çdo fëmijë një kopje të shkruar të shkrimit
të shenjtë. Priteni secilën kopje në shirita me fjalë ose me fraza. Pasi ta kenë thënë
vargun së bashku disa herë, u jepni fëmijëve një grup te ngatërruar me shiritat dhe
u kërkoni që t’i renditin individualisht ose si klasë shiritat e tyre në rendin e duhur.

4. Përsëriteni shkrimin e shenjtë disa herë, duke ndaluar për t’i dhënë mundësinë
një fëmije të thotë fjalën ose frazën që vijon. Më pas i kërkoni një fëmije tjetër të
shtojë disa fjalë më shumë. Vazhdoni kështu derisa të gjithë fëmijëve t’u ketë
ardhur radha të paktën një herë.

5. Përdorni muzikë në mënyrë që të ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendësh.
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6. Ndajini fëmijët në dy grupe. Jepini secilit grup mundësinë që me radhë të
përsëritë fjalë ose fraza sipas rendit. Ju mund të lini një grup të thotë fjalën
e parë, grupit tjetër të dytën e kështu me radhë të gjithë vargun.

7. Zgjidhni një pjesë nga shkrimet e shenjta të cilën doni që fëmijët ta mësojnë
përmendësh. Shkruajeni shkrimin në dërrasë ose në një letër të ngjitur. Përsëriteni
pjesën disa herë, duke mbuluar ose fshirë ngadalë gjithmonë e më tepër fjalë
derisa fëmijët ta kenë mësuar përmendësh të gjithë shkrimin e shenjtë.

Përdorimi me
Mençuri i Kohës
që Mbetet

Nëse e mbaroni mësimin e përgatitur para se ora e mësimit të ketë mbaruar, nëse
dëshironi, mund të improvizoni një aktivitet në mënyrë që të mbushni kohën e
mbetur. Sugjerimet në vijim mund t’ju ndihmojnë ta përdorni me efaksitet këtë
kohë të mbetur:

1. U kërkoni disa prej fëmijëve të flasin rreth historive të tyre të preferuara nga
shkrimet e shenjta.

2. Drejtoni një kërkim mbi shkrimet e shenjta duke u dhënë fëmijëve ndihmë mbi
referenca të rëndësishme nga shkrimet e shenjta të cilat i kanë shënuar tashmë.
U jepni mundësinë të punojnë së bashku në çifte ose në grupe të vogla në
mënyrë që të gjejnë pjesën e saktë të shkrimit të shenjtë.

3. I ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendësh nga mësimi një shkrim të shenjtë ose
një nen besimi.

4. U kërkoni fëmijëve të ndajnë ide mbi mënyrën se si mund t’i zbatojnë parimet
e mësimit në shtëpi, shkollë dhe me shokët e tyre.

5. Ndajeni klasën në grupe dhe u kërkoni që me radhë t’i bëjnë pyetje njëri-tjetrit
rreth mësimit.

6. I kërkoni secilit fëmijë të bëjë një vizatim që të ketë lidhje me mësimin, ose
printoni një citim në mënyrë që ta marrin në shtëpi dha ta vendosin diku që t’u
kujtojë qëllimin e mësimit.

7. I ftoni fëmijët të nënvijëzojnë referenca nga shkrimet e shenjta për t’u studiuar në
të ardhmen. Ju mund t’u kërkoni fëmijëve të shënojnë vargje nga mësimi që u
pëlqejnë në veçanti, ose mund t’u sugjeroni vargje që mendoni se mund t’u sjellin
fëmijëve ndërmend qëllimin e mësimit.

8. I ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendësh rendin e librave në shkrimet e shenjta.

9. Përsërisni parime apo histori nga shkrimet e shenjta që u përkasin mësimeve të
mëparshme.

Muzikë në Klasë Të mësuarit e ungjillit mund të pasurohet dhe të forcohet nëpërmjet muzikës.
Shpesh, fëmijët janë më tepër në gjendje të mësojnë dhe të mbajnë mend
nëpërmjet muzikës.

Nuk është e nevojshme të jeni një muzikant që të përdorni muzikën e duhur në
mënyrë që të ndihmoni fëmijët të ndiejnë Shpirtin dhe të mësojnë ungjillin. Në
muzikë mund të përfshihen kaseta apo një grup muzikor gjatë ose në fillim të
mësimit. Ju gjithashtu mund të këndoni ose të lexoni vargjet e këngëve në
mënyrë që të përfshini fëmijët gjatë mësimit tuaj.

Koha e Ndarjes Ndonjëherë klasës do t’i kërkohet të bëjë prezantime të thjeshta të ungjillit gjatë
Kohës së Ndarjes të Fillores. Këto prezantime mund të jenë pjesë e mësimeve,
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do të kërkonin disa prova dhe do të ndihmonin të përforconin parimet që ju u keni
mësuar. Ju mund të përdorni sugjerimet në vijim për kohën e ndarjes:

1. Interpretoni si dramë një histori nga shkrimet e shenjta.

2. Thoni së bashku shkrime të shenjta të mësuara përmendësh.

3. Përsërisni ose këndoni një nen besimi dhe shpjegoni kuptimin e tij.

4. Luani në role zbatimin në mënyrë moderne të një parimi të ungjillit.

Nene Besimi Ju duhet të përfshini Nenet e Besimit në mësimet tuaja dhe të nxisni çdo fëmijë
që të mësojë përmendësh Nenet e Besimit para se të diplomohet nga Fillorja.
Shfrytëzoni çdo mundësi për t’iu ardhur në ndihmë fëmijëve të mësojnë
përmendësh dhe të kuptojnë Nenet e Besimit.

Të Kuptosh
Fëmijët e Moshës
nga Tetë deri
Njëmbëdhjetë
Vjeç Në mënyrë që të ndihmoni fëmijët të mësojnë dhe të fitojnë vetbesim, ju duhet

të kuptoni nevojat dhe karakteristikat e tyre si dhe të planifikoni orë mësimi dhe
aktivitete të përshtatshme. Për më tepër informacion mbi karakteristikat e fëmijëve
të kësaj moshe, shih Teaching-No Greater Call (33043), faqet 37-38.

Karakteristikat

Fizike

Ka periudha të një rritje të shpejtë dhe të ngadaltë
Mund të jetë i ngathët
Gjen kënaqësi kur luan në grupe

Mendore

Ka dëshirë të mësojë
Mendon rreth përvojave të kaluara
Fillon t’i bazojë vendimet e tij mbi logjikën
Do të dijë arsye
Është gjykues
Adhuron heronjtë
Bëhet më i përgjegjshëm
I pëlqen puna me kujtesën

Shoqërore

Fillon të kalojë nga një mospëlqim ndaj seksit të kundërt tek dëshira për më
tepër bashkëveprim midis djemve dhe vajzave.
I pëlqen ta kalojë kohën si në grup ashtu edhe vetëm.
Ndien një nevojë të madhe për pavarësi.
Krijon një sens të zhvilluar të humorit.
Interesohet ndaj të tjerëve.

Emocionale

Nuk i pëlqejnë kritikat.
Mund të shfaqë një sjellje jo të përshtatshme nëse ka probleme me shokët.
Bëhet me i sigurt dhe më i besueshëm.
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Është i ndërgjegjshëm mbi të qenurit i drejtë.
Fillon të dyshojë mbi vlerën e tij ose të saj.
Bëhet më pak dominues dhe më pak i vendosur për t’i dalë mendimi i tij ose i saj.

Shpirtërore

I pëlqen të mësojë dhe të vërë në praktikë Parimet e Ungjillit.
Ndikohet nga dëshmitë e të tjerëve.
Tregon më tepër gatishmëri për të kuptuar Parimet e Ungjillit.
Ka një gjykim të shëndoshë mbi të drejtën dhe të gabuarën.

Udhëzime të
Veçanta për të
Përfshirë Ata
me Aftësi të
Kufizuara Shpëtimtari dha shembullin e tij për ne duke ndier dhe treguar dhembshuri për

njerëzit me aftësi të kufizuara. Kur vizitoi nefitët pas ringjalljes së tij, 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).

Si mësues/e e Fillores ju gjendeni në një pozicion të përsosur për të treguar
dhembshuri. Edhe pse ndoshta nuk jeni trajnuar për të dhënë ndihmë profesionale,
ju mund të kuptoni dhe të edukoni fëmijët me aftësi të kufizuara. Interesimi,
mirëkuptimi dhe dëshira për të përfshirë çdo anëtar të klasës në aktivitetet e
nxënies janë të nevojshme.

Fëmijët me aftësi të kufizuara mund të preken nga Shpirti pavarësisht nga niveli
i tyre i të kuptuarit. Edhe pse disa fëmijë mund të mos jenë në gjendje të marrin
pjesë gjatë gjithë kohës së Fillores, ata kanë nevojë t’u jepet mundësia për të
marrë pjesë edhe sikur pak në mënyrë që të ndiejnë Shpirtin. Mund të jetë e
nevojshme të keni një bashkëshoqërues i cili është i ndjeshëm ndaj nevojave të
një fëmije gjatë Fillores në rast se fëmija ka nevojë të kalojë kohë veçmas grupit.

Disa anëtarë të klasës mund gjenden në një situatë të vështirë për shkak të
paaftësive në të mësuar, dëmtimeve mendore, problemeve gjuhësore ose të të
folurit, humbjes së shikimit ose dëgjimit, problemeve shoqërore dhe që kanë të
bëjnë me sjelljen, sëmundjeve mendore, problemeve në lëvizje dhe zhvendosje,
apo për shkak të çrregullimeve kronike të shëndetit. Disave gjuha apo mjedisi
kulturor mund t’u duket i panjohur dhe i vështirë. Pavarësisht nga rrethanat
individuale, çdo fëmijë ka të njëjtën nevojë për t’u ndierë që e duan dhe që e
pranojnë, për të mësuar ungjillin, për të ndierë Shpirtin, për të marrë pjesë me
sukses dhe për t’u shërbyer të tjerëve.

Këto udhëzime mund t’ju ndihmojnë të mësoni fëmijët me aftësi të kufizuara:

Mos i kushtoni vëmendje paaftësisë dhe mundohuni të njihni fëmijën. Tregohuni
i natyrshëm, i shoqërueshëm dhe i ngrohtë.

Mësoni pikat e veçanta të forta dhe të dobta të fëmijës.

Përpiquni shumë që t’i mësoni dhe t’i kujtoni anëtarët e klasës mbi përgjegjësinë
e tyre për të respektuar çdo anëtar të klasës. Ndihma që i jepet një anëtari të
klasës me aftësi të kufizuara mund të jetë një përvojë nxënieje si e shembullit të
Krishtit, për të gjithë klasën.
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Gjeni mënyrat më të mira për të mësuar fëmijën duke u konsultuar me prindërit,
me anëtarë të tjerë të familjes dhe, kur ju duket e përshtatshme, me vetë fëmijën.

Para se të thërritni një fëmijë me aftësi të kufizuara për të lexuar, lutur, apo për
të marrë pjesë, pyeteni se si ndihet ai apo ajo rreth pjesëmarrjes në klasë. Vini
theksin mbi talentet dhe aftësitë e secilit fëmijë dhe gjeni mënyra që secili prej
tyre të marrë pjesë pa u ndier në siklet dhe me sukses.

Përshtatni materialet për mësim dhe mjedisin në mënyrë të tillë që t’u përshtatet
nevojave individuale të fëmijëve me aftësi të kufizuara.

Materiale shtesë për mësimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara janë të disponueshme
nga qendrat e shpërndarjes së Kishës (shih “Materiale për Ata me Aftësi të Kufizuar”
në Katalogun e Qendrës së Shpërndarjes në Salt Lake).

Trajtimi i
Problemeve
të Abuzimit Si mësuese, ju mund të jeni në dijeni për fëmijë në klasën tuaj të cilët vuajnë nga

abuzime emocionale apo fizike. Nëse shqetësoheni për një fëmijë në klasën tuaj,
ju lutem këshillohuni me peshkopin tuaj. Ndërkohë që përgatitni dhe paraqitni
mësimin, lutuni për udhëheqjen dhe drejtimin e Zotit. Ndihmoni çdo fëmijë në
klasën tuaj të ndiejë se ai ose ajo është një fëmijë i çmuar i Atit Qiellor dhe se
Ati Qiellor dhe Jezu Krishti na duan të gjithëve dhe duan që ne të jemi të lumtur
dhe të mbrojtur.
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Të Njihemi me 
Dhjatën e Re

Mësimi

1
Qëllimi Të njohë fëmijët me Dhjatën e Re dhe t’i nxisë ata të studiojnë shkrimet e shenjta.

Përgatitja 1. Me lutje studioni 2 Timoteu 3:1-7, 13-17. Më pas studioni mësimin dhe mendoni
se si dëshironi t’ua mësoni fëmijëve qëllimin kryesor të mësimit. (Shih “Përgatitja e
Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Parimet e Ungjillit, kapitulli 10.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më shumë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Përgatitni tetë shiritat me fjalë në vijim: Shkrimet e Shenjta, Veprat Standarde,
Bibla, Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re, Libri i Mormonit, Doktrina e Besëlidhje, Perla me
Vlerë të Madhe. (Mund të përdorni edhe dërrasën në vend të shiritave me fjalë.)

5. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Një koleksion të veprave standarde.

Shënim: Në klasën tuaj mund të ketë fëmijë të cilët nuk lexojnë shumë mirë. Gjeni
mënyra për t’u ardhur në ndihmë atyre në mënyrë që të marrin pjesë pa u ndierë në
siklet. Të gjithë fëmijët duhet të kenë një përvojë pozitive me shkrimet e shenjta çdo
javë. Entuziazmi juaj për shkrimet e shenjta do t’i ndihmojë ata që të kenë dëshirë
për të studiuar dhe mësuar vetë.

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

U jepni fëmijëve ndihmat në vijim dhe u kërkoni të ngrenë duart atëherë kur
mendojnë se e dinë fjalën që i përshtatet ndihmës.

Ka katër të tilla.

(Emri i një fëmije në klasë ose i dikujt që ata e dinë se i ka të katërta librat e
shkrimeve të shenjta) i ka këto.

Ato quhen veprat standarde.

Ato përmbajnë fjalën e Perëndisë.

Ato janë libra.

Pasi fëmijët të kenë gjetur fjalën Shkrimet e Shenjta, shpjegoni se ky mësim do t’u
mësojë rreth shkrimeve të shenjta dhe do t’u shpjegojë mbi rëndësinë e tyre në
jetën tonë.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet në vijim dhe referencat e shkrimeve të
shenjta. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më shumë fëmijët të kuptojnë
shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i referencave me
fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet e shenjta.
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• Çfarë janë shkrimet e shenjta? Ku ndryshojnë shkrimet e shenjta nga shkrimet
e tjera ? (2 Timoteu 3:16.)

• Pse kemi nevojë të studiojmë shkrimet e shenjta? Kur duhet të fillojmë të
studiojmë shkrimet e shenjta? (2 Timoteu 3:14-15.) Përse është e rëndësishme
të fillojmë studimin e shkrimeve të shenjta kur jemi të vegjël?

Tregoni kopjet tuaja të shkrimeve të shenjta dhe tregoni shiritin me fjalët “Veprat
Standarde.” Shpjegoni se ne i quajmë shkrimet e shenjta vepra standarde pasi ato
janë shkrimet zyrtare që përdorim në Kishë.

Ftoni fëmijët të ndajnë me klasën atë që dinë rreth shkrimeve të shenjta. Ndërkohë
që diskutoni mbi çdo libër të shkrimeve të shenjta, paraqitni shiritat e duhur me
fjalë ose shkruajini fjalët në dërrasë. (Shih Parimet e Ungjillit, kapitulli 10.)

• Në cilën prej veprave standarde lexojmë per Jezu Krishtin? Lexoni ose ftoni një
fëmijë të lexojë vargjet në vijim: Moisiu 8:24 (nëpërmjet fjalëve të Frymës së
Shenjtë), Doktrina e Besëlidhje 20:29, 2 Nefi 25:26 dhe Psalmet 83:18 (shpjegoni
se Jehova është një emër tjetër për Jezu Krishtin). I ndihmoni fëmijët të kuptojnë
se të katër veprat standarde dëshmojnë për Jezu Krishtin.

• U kërkoni fëmijëve të hapin Biblën e tyre tek faqja e përmbajtjes (lista e librave ne
Dhjatën e Vjetër dhe të Re). Cilat janë dy pjesët e mëdha në të cilat ndahet Bibla?
Çfarë është lista nën secilën pjesë? Shpjegoni se librat e vegjël në Dhjatën e
Vjetër dhe të Re u shkruan nga udhëheqës të Kishës dhe profetë të ndryshëm.
(Nëse ka një tabelë me shkurtime, ua shpjegoni ato fëmijëve.) Ku e gjejmë
historinë e shërbesës dhe jetës së vdekshme të Jezusit? (Në Dhjatën e Re.)
U kërkoni fëmijëve të shohin listën e Dhjatës së Re dhe shpjegoni se mësimet
e këtij viti do të përqëndrohen mbi mësimet nga Dhjata e Re.

• Kush ishin Mateu, Marku, Lluka dhe Gjoni? Për çfarë shkruan ata? (I ndihmoni
fëmijët të kuptojnë se secili prej këtyre katër burrave shkroi një histori mbi jetën
e Jezusit, shpesh duke shkruar mbi të njëjtat ngjarje si dhe dëshmuan se ai ishte
Shpëtimtari.) Ftoni fëmijët të ndajnë mësimet dhe historitë e tyre të preferuara
nga jeta e Jezusit.

• U kërkoni fëmijëve të shkojnë tek Veprat e Apostujve, kapitulli 1. Shpjegoni se
Veprat e Apostujve flasin mbi apostujt të cilët u mësuan ungjillin të tjerëve pas
vdekjes dhe ringjalljes së Jezusit. Ç’gjëra mendoni se bënë apostujt e kohës së
Jezusit? Çfarë bëjnë apostujt sot?

• U kërkoni fëmijëve të shkojnë sërish tek faqja e përmbajtjes. Shpjegoni se pjesa
më e madhe e librave të tjerë në Dhjatën e Re janë letra që Apostujt e Jezusit
ose udhëheqës të tjerë të Kishës u shkruan anëtarëve të Kishës. Si mendoni,
përse i shkruan ato? Shpjegoni se këto letra i ndihmuan anëtarët e parë të Kishës
të kuptonin ungjillin dhe i këshilluan ata të ishin besnikë. Çfarë kemi sot në Kishë
të ngjashme me këto letra? (Artikuj nga Autoritetet e Përgjithshme tek Liahona,
transmetimet me satelit si dhe konferenca të përgjithshme dhe të kunjit.)

Shpjegoni se secili prej librave në Dhjatën e Re është ndarë në kapituj dhe vargje
në mënyrë që ne të mund të gjejmë me lehtësi një frazë në shkrimet e shenjta.

• Shkruani në dërrasë Mateu 28:2-9. Në cilën prej veprave standarde e gjejmë
këtë shkrim të shenjtë? Cili numër na tregon kapitullin? Cilët numra na tregojnë
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vargjet? Lexojini këto vargje me fëmijët. Për çfarë flet kjo histori nga shkrimet e
shenjta? Përse është e rëndësishme që kjo ngjarje të ruhej në shkrimet e shenjta?

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. I ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendësh librat e Dhjatës së Re sipas rendit.
Përsëritini librat në javët në vazhdim.

2. Diskutoni me fëmijët mbi nenin tetë të besimit dhe i ndihmoni ata ta atë mësojnë
përmendësh (shih “Ndihmë për Fëmijët që të Mësojnë Përmendësh Shkrimet
e Shenjta” f. xi.) I kujtoni fëmijët se Bibla jonë u përkthye nga dokumenta të vjetër
të cilat ishin kopjuar dhe rikopjuar me dorë dhe se gabime u bënë si në përkthim,
ashtu edhe në rikopjim. Edhe pse pjesa më e madhe e Biblës është e saktë,
profeti Nefi shkroi se shumë “gjëra të qarta dhe të çmueshme” (1 Nefi 13:28) janë
hequr. Profeti Jozef Smith e shqyrtoi Biblën nëpërmjet frymëzimit të Perëndisë
dhe shtoi pjesë që ishin hequr ose ndryshuar. Shpjegoni se këto pjesë na
ndihmojnë të kuptojmë më shumë rreth ungjillit.

3. Nëse keni Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta ku përfshihet edhe përkthimi i
Jozef Smithit, u tregoni fëmijëve referencën nga Përkthimi i Jozef Smithit (PJS)
të Mateut 6:13. Lejoni fëmijët të shohin referencat e shumta nga Përkthimi i Jozef
Smithit (PJS) në Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta.

Nëse Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta (në kombinimin e trefishtë) është i
disponueshëm, shih referencat e Përkthimit të Jozef Smithit në fund të kombinimit
të trefishtë.

4. Nëse Udhëzuesi për Shkrimet e Shenjta në kombinimin e trefishtë është i
disponueshëm, shpjegoni shkurtimisht seksionet në vijim: “Renditja Alfabetike
e Temave”, “Pjesë të Zgjedhura nga Përkthimi i Biblës prej Jozef Smithit”, “Harta
dhe Indeksi i Vendeve-Emrave” dhe “Fotografi të Vendeve të Shkrimeve të
Shenjta”.

5. Lexoni dhe diskutoni Lluka 24:27. I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se Jezusi studioi
dhe u mësoi shpesh të tjerëve nga shkrimet e shenjta. Cilat shkrime do të ketë
studiuar Jezusi? (Dhjatën e Vjetër.)

6. Hiqini shiritat me fjalë, ngatërrojini dhe vendosini në dysheme ose në një tavolinë.
Bëjuni fëmijëve pyetje të ngjashme me këto në vijim:

• Cilët janë dy shiritat me fjalët që kanë të njëtin kuptim? (“Shkrimet e Shenjta”
dhe “Veprat Standarde.”)

• Cilët janë dy shirita me fjalët në të cilat janë përmendur libra që janë pjesë e një
libri të tretë? (“Dhjata e re” dhe “Dhjata e Vjetër,” të cilat janë pjesë të Biblës.)

• Cilët libra përfshihen në veprat standarde? (Bibla, Libri i Mormonit, Doktrina e
Besëlidhje dhe Perla me Vlerë të Madhe).

Pasi një fëmijë t’i përgjigjet pyetjes, i kërkoni atij ose asaj të dalë dhe të tregojë
shiritin me fjalët e duhura.

Mësimi 1
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Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë mbi të vërtetën e shkrimeve të shenjta dhe mbi rëndësinë e tyre
në jetën tonë. Ndani me fëmijët një periudhë të jetës tuaj kur leximi i shkrimeve të
shenjta ju ka ndihmuar. Nxitini fëmijët, të lexojnë çdo ditë shkrimet e shenjta.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi 2 Timoteu 3:14-17 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.
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Jezu Krishti Doli Vullnetar 
për t’u Bërë Shpëtimtari Ynë

Mësimi

2
Qëllimi Të ndihmojë fëmijët të ndiejnë më shumë dashuri për Jezu Krishtin duke u mësuar

atyre se në jetën para lindjes, Jezusi doli vullnetar për t’u bërë Shpëtimtari i tyre.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Gjoni 15:13, Hebrenjve 12:9, Zbulesa 12:7-9, Doktrina e
Besëlidhje 93:21 dhe Moisiu 4:1-4. Shih gjithashtu kapitujt 2 dhe 3 nga Parimet
e Ungjillit. Më pas studioni mësimin dhe vendosni se si dëshironi t’ua tregoni
fëmijëve historinë nga shkrimet e shenjta (shih f. vi dhe “Mësimdhënia nëpërmjet
Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më shumë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

3. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re si dhe një Perla me Vlerë të Madhe për çdo

fëmijë.
b. Fotografinë 7-1, Jezusi, Krishti (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 240;

62572) si dhe një fotografi të një foshnje të sapolindur, preferohet e një anëtari
të klasës ose juaja.

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

Tregoni fotografinë e një foshnje të sapolindur dhe i kërkoni klasës të gjejë se kush
është.

• Përse nuk ishte ky fillimi i jetës së këtij njeriu?

U dëshmoni fëmijëve se para se të lindnim në tokë ne të gjithë jetonim me Atin
Qiellor si fëmijë shpirtërorë. Shpjegoni se trupi ynë shpirtëror ka të njëjtën pamje
si trupi ynë fizik, me krahë, këmbë, sy e kështu me rradhë, por nuk është prej mishi
e gjaku. Shpjegoni gjithashtu se kjo jetë si fëmijë shpirtëror quhet jeta para lindjes.
Gjatë kësaj jete para lindjes prindërit tanë qiellor na mësuan mbi ungjillin dhe
planin e jetës.

Ju mund të ndani këtë citim nga Brigam Jang: “Ju e njihni mirë Perëndinë, Atin tonë
Qiellor. . . . Nuk ekziston asnjë shpirt midis jush që të mos ketë jetuar në shtëpinë
e tij dhe të mos ketë banuar me të. . . . Nuk ekziston asnjë njeri këtu sot që të mos
jetë një bir apo bijë e asaj Qenieje” (Discourses of Brigham Young, f. 50).

Histori nga Shkrimet
e Shenjta.

Bëni pyetje si këto në vijim dhe u jepni fëmijëve një mundësi të diskutojnë mbi
ndjenjat e tyre:

• Kush ju do ju?

• Si mund ta kuptoni që dikush ju do?

• Kë doni ju?
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Tregoni një histori për dikë i cili e donte kaq shumë dikë tjetër, saqë ai apo ajo bëri
diçka të rëndësishme për të dashurin e tij/saj, si për shembull një nënë që qëndron
zgjuar natën për t’u kujdesur për një fëmijë të sëmurë apo një vëlla apo motër më
e madhe i cili ndihmon një vëlla ose motër më të vogël me një projekt të shkollës.

Shpjegoni se ky mësim flet mbi atë që Jezusi bëri në jetën para lindjes, gjë e cila
tregon dashurinë e tij të madhe për secilin prej nesh.

Tregoni fotografinë e Jezu Krishtit dhe tregoni historinë e vullnetarizmit të Jezusit
për t’u bërë Shpëtimtari ynë. (Për mbi mënyrat se si të tregoni historinë nga
shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)
I ndihmoni fëmijët të kuptojnë idetë e mëposhtme:

1. Në jetën para lindjes ne ishim fëmijë shpirtërorë dhe jetuam me prindërit tanë
qiellorë (Hebrenjtë 12:9).

2. Jezusi ishtë fëmija shpirtëror i parëlindur i Atit Qiellor (DeB 93:21) dhe është
vëllai më i madh i shpirtrave tanë.

3. Luciferi, i cili u bë Satani, ishte gjithashtu një fëmijë shpirtëror i Atit Qiellor.

4. Ati Qiellor thirri një mbledhje për të gjithë fëmijët e tij shpirtërorë. Në këtë
mbledhje ai shpjegoi planin e tij për ne që të bëhemi si ai. Ai na tregoi se donte
që ne të vinim në tokë dhe të merrnin një trup fizik. Ai shpjegoi se në tokë do të
viheshim në provë për të parë nëse do të mbanim urdhërimet e tij.

5. Në këtë mbledhje Ati Qiellor shpjegoi gjithashtu se në tokë ne të gjithë do të
mëkatonim dhe se të gjithë do të vdisnim. Ati Qiellor kishte nevojë për dikë që
të bëhej Shpëtimtari, të vuante për mëkatet tona dhe të vdiste për ne në mënyrë
që ne të ringjalleshim.

6. Luciferi donte që Ati Qiellor ta ndryshonte planin e tij. Luciferi tha se do të
shpëtonte këdo duke u hequr lirinë e tyre të zgjedhjes, gjë e cila do ta bënte të
pamundur për ne që të bënim gabime apo të ishim të drejtë. Luciferi donte
gjithashtu të gjithë lavdinë (Moisiu 4:1).

7. Për shkak se na deshi (Gjoni 15:13), Jezusi doli vullnetar për t’u bërë Shpëtimtari
ynë. Ai donte të ndiqte planin e Atit Qiellor dhe t’i jepte lavdinë Atit Qiellor
(Moisiu 4:2).

8. Ati Qiellor zgjodhi Jezusin për t’u bërë Shpëtimtari ynë. Luciferi u zemërua dhe
u rebelua ndaj Atit Qiellor (Zbulesa 12:7-9; Moisiu 4:3-4).

9. Fëmijëve shpirtërorë të Atit Qiellor iu desh të vendosnin nëse do të ndiqnin
Jezusin apo Luciferin.

10. Një e treta e fëmijëve shpirtërorë të Atit Qiellor zgjodhën të ndiqnin Luciferin
dhe ata të gjithë u dëbuan nga parajsa. Luciferi u bë Satani dhe shpirtrat që
e ndoqën atë u bënë shpirtra të ligj të cilët mundohen të na udhëheqin për të
bërë gjëra të gabuara. Këta shpirtra që ndoqën Satanin nuk morën trup fizik.

11. Të gjithë shpirtrat që zgjodhën planin e Atit Qiellor dhe që ndoqën Jezusin në
jetën para lindjes kanë lindur ose do të lindin në tokë me trup fizik prej mishi
dhe gjaku.

12. Të gjithë fëmijët në këtë klasë zgjodhën të ndiqnin planin e Atit Qiellor dhe kanë
lindur në tokë me trup fizik.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët të
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kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Si mendoni, si ishte të jetoje në parajsë me Atin Qiellor?

• Si ju bën të ndieheni fakti që Ati Qiellor është Ati i shpirtit tuaj?

• Çfarë do të thotë se Jezusi është vëllai më i madh i shpirtit tonë?

• Në ç’mënyrë donte ta ndryshonte Luciferi planin e Atit Qiellor?

• Si ndiheni kur mendoni se Jezusi doli vullnetar për të vuajtur dhe për të vdekur
për ju?

• Si e kuptoni se ju zgjodhët të ndiqni Jezusin në jetën para lindjes? Përse ndiheni
të lumtur që e bëtë atë zgjedhje?

• Çfarë ju tregon mbi veten tuaj fakti që në jetën para lindjes zgjodhët të ndiqnit
Jezusin?

• Tani që kemi lindur dhe jemi bërë të vdekshëm, përse është e rëndësishme që ne
ende të zgjedhim për të ndjekur Jezusin?

U tregoni fëmijëve Biblën dhe shpjegoni se Dhjata e Re në Bibël flet mbi gjërat që
Jezusi dhe Apostujt e tij bënë gjatë kohës që jetuan në tokë. Shpjegoni se mësimet
e këtij viti bazohen mbi jetën dhe mësimet e Jezusit dhe Apostujve të tij. Nxisni
fëmijët të sjellin Biblat e tyre në klasë çdo të dielë.

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje, ose kërkesë.

1. Si përsëritje, shkruani në dërrasë fjalët në vijim:

Një e treta
I parëlindur
Vëllai më i madh
Ati i shpirtit tonë
Mbledhje në qiell
Lucifer

Ndajeni klasën në grupe më të vogla. I kërkoni secilit grup të diskutojë mbi një
ose më shumë prej këtyre koncepteve dhe përgatituni t’u kërkoni klasës se
çfarë mbajnë mend rreth tyre. Pas disa minutash i kërkoni secilit grup t’i
raportojë klasës.

2. U kërkoni fëmijëve të hapin Biblën e tyre në listën e librave në Dhjatën e Re.
Përsëritni mësimin 1 duke bërë disa prej pyetjeve në vijim: Ku ngjasojnë libri
i Mateut, Markut, Llukës dhe Gjonit? Ku ndryshojnë? Për çfarë flet libri i
Veprave të Apostujve? Përse janë quajtur pjesa më e madhe e librave të tjerë
letra? I ndihmoni fëmijët të njihen më mirë me librat e Dhjatës së Re duke
shkruar referenca në dërrasë dhe duke u kërkuar të gjejnë referencat në kopjet
e tyre të Biblës.

3. I ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendësh Gjoni 15:13.

4. I ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendësh librat e Dhjatës së Re.

Mësimi 2
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Konkluzion

Dëshmia Dëshmoni se ju dhe fëmijët në klasën tuaj jeni fëmijë shpirtërorë të Atit Qiellor dhe
se Jezusi na do kaq shumë sa në jetën para lindjes ai doli vullnetar për t’u bërë
Shpëtimtari ynë. Ne e deshëm kaq shumë Atin Qiellor saqë zgjodhëm të ndiqnim
planin e tij. Theksoni se sa e rëndësishme është që fëmijët të vazhdojnë të ndjekin
planin e Atit Qiellor këtu në tokë. Dëshmoni se ndjekja e Jezusit dhe bindja ndaj
urdhërimeve të tij janë mënyrat e vetme për të qenë vërtet të lumtur.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Moisiu 4:1-4 si përsëritje të këtij mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.
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Gjon Pagëzori Përgatiti 
Rrugën për Jezu Krishtin

Mësimi

3
Qëllimi Të ndihmojë fëmijët të kuptojnë se ata ishin paracaktuar për të bërë një pjesë të

rëndësishme të punës së Atit Qiellor në tokë.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Lluka 1:5-25, 57-80; Mateu 3:1-6 dhe Doktrina e Besëlidhje
84:27-28. Më pas studioni mësimin dhe mendoni se si dëshironi ta tregoni
historinë nga shkrimet e shenjta (shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe
“Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më shumë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

3. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Një letër me fjalët Unë jam një shpirt i zgjedhur të shtypur në të për çdo fëmijë.
c. Fotografinë 7-2, Gjoni Predikon në Shkretëtirë (Paketa e Fotografive Artistike të

Ungjillit 207; 62132).

Zhvillim
i Sugjeruar
i Mësimit Para se të filloni mësimin, veçmas, i kërkoni një prej fëmijëve t’ua japë letrat që keni

përgatitur fëmijëve të tjerë menjëherë pas lutjes së hapjes.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet 
Vëmendjeje

I kërkoni fëmijës t’ua shpërndajë letrat anëtarëve të klasës. Shpjegoni se para
se të fillonte mësimi, ju e zgjodhët fëmijën i cili shpërndau letrat për ta kryer këtë
shërbim. I tillë është parashugurimi. (Shkruani Parashugurim në dërrasë.) Ati Qiellor
na paracaktoi në jetën para lindjes kur na zgjodhi të bënim një punë të veçantë
për të në tokë. Të jesh i paracaktuar nuk do të thotë se ne duhet ta kryejmë punën;
ne ende kemi lirinë ose të drejtën tonë për zgjedhur, por mundësia është e jona
nëse e zgjedhim. Shpjegoni se në këtë mësim fëmijët do të mësojnë mbi Gjon
Pagëzorin, i cili ishte parashuguruar ose zgjedhur për të kryer një mision të
rëndësishëm në tokë. U kërkoni fëmijëve të lexojnë me zë të lartë fjalët në letrat e
tyre. U thoni se shkrimet që ata do të studiojnë shpjegojnë se Gjon Pagëzori ishte
një shpirt i zgjedhur, i zgjedhur në jetën para lindjes për të përgatitur rrugën për
Jezu Krishtin.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta.

Mësojuni historinë e lindjes, fëmijërisë dhe misionit të Gjon Pagëzorit nëpërmjet
shkrimeve të renditura në seksionin “Përgatitja”. Tregoni fotografinë Gjoni Predikon
në Shkretëtirë në çastin e duhur. (Për sugjerime mbi mënyrat si të tregoni historinë
nga shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)
I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se Gjon Pagëzori ishte paracaktuar për të përgatitur
njerëzit që të dëgjonin Jezu Krishtin.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të shenjta
në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët të kuptojnë
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shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i referencave me
fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet e shenjta.

• Çfarë dimë mbi prindërit e Gjon Pagëzorit? (Lluka 1:5-7.)

• Përse u bë i pagojë Zakaria aq sa nuk mund të fliste? (Lluka 1:18-20.)

• Përse e quajtën Zakaria dhe Elizabeta djalin e tyre Gjon? (Lluka 1:13.)

• Çfarë dimë rreth fëmijërisë së Gjonit? (Lluka 1:80; DeB 84:27-28.)

• Çfarë ishte parashuguruar të bënte Gjon Pagëzori? (Lluka 1:15-17, 76-77.)

• Si e përmbushi Gjon Pagëzori misionin e tij të paracaktuar për të përgatitur rrugën
për Jezu Krishtin? (Mateu 3:1-6.)

Shpjegoni se ashtu sikurse Gjon Pagëzori ishte një shpirt i zgjedhur për të ndihmuar
në ndërtimin e mbretërisë së Atit Qiellor duke përgatitur rrugën për Jezu Krishtin,
ashtu edhe ne jemi shpirtëra të zgjedhur për të ndihmuar në ndërtimin e mbretërisë
së Atit Qiellor duke ndihmuar njerëzit të dinë më shumë mbi Jezu Krishtin.

Lexoni këtë citim nga Presidenti Ezra Taft Benson: “Ju jeni shpirtra të zgjedhur,
shumë prej jush të ruajtur për më tepër se 6000 vjet për të ardhur në këtë ditë,
në këtë kohë, kur tundimet, përgjegjësitë dhe mundësitë janë nga më të mëdhatë”
(në Conference Report, tet.1977, f. 43; ose Ensign, nënt. 1977, f. 30).

• Si ndiheni kur mendoni se Ati Qiellor ju njeh personalisht dhe ju zgjodhi juve të
vinit në tokë në këtë kohë?

• Cila janë disa prej gjërave për të cilat mund të jemi paracaktuar që t’i bëjmë për
të ndihmuar në ndërtimin e mbretërisë së Atit Qiellor? (Të shërbejmë në mision,
të jemi shembuj të mirë duke mbajtur besëlidhjet tona, të mbajmë priftërinë, të
ndërtojmë familje të drejta, të përmbushim thirrjet e Kishës.)

• Si mund të zbuloni se çfarë do Ati Qiellor që ju të bëni këtu në tokë? (Duke u
lutur mbi vendimet, duke dëgjuar Shpirtin.) Shpjegoni se Ati Qiellor na ka dhënë
gjithashtu mundësinë për të marrë bekimet patriarkale nga një patriark i kunjit
kur të jemi në moshën e duhur. Bekimet patriarkale shpesh tregojnë thirrjet që
mund të marrim apo se çfarë do Ati Qiellor që ne të bëjmë në jetën tonë. Si
mund ta përgatitni vetveten për të bërë atë që Ati Qiellor do që ju të bëni?

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje, ose kërkesë.

1. Përgatitni për secilin fëmijë një letër me fjalitë e mëposhtme në të (pa përgjigjet),
ose shkruajini fjalitë në dërrasë:

Gjon Pagëzori:
a. Jetoi në .
b. Ishte muaj më i madh se Jezusi.
c. Mbante veshje të bëra me dhe me .
ç. Hante dhe .
d. Përgatiti rrugën për .

Përgjigjet a. shkretëtirë; b. gjashtë; c. qime deveje, lëkurë; ç. karkaleca, mjaltë të
egër; d. Jezu Krishtin.
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U kërkoni fëmijëve të lexojnë Lluka 1:26-27, 35-36, 76 dhe Mateu 3:1, 4 për të
mbushur vendet bosh. (Nëse fëmijët nuk e dinë se ç’janë karkalecat, shpjegoni
se ato janë insekte të mëdha fluturuese.) I ndihmoni të kuptojnë se edhe pse
Gjon Pagëzori bëri një jetë të thjeshtë dhe të përulur në shkretëtirë, ai e
përmbushi me besnikëri misionin e tij dhe përgatiti rrugën për Jezu Krishtin.

2. U kërkoni fëmijëve të lexojnë shkrimet në vijim për të njohur të tjerë njerëz të cilët
u paracaktuan për misionet e tyre tokësore:

Jeremia 1:5 — Jeremia
1 Nefi 11:18 — Maria, nëna e Jezusit (vegimi i dhënë Nefit)
Ethëri 3:14 — Jezu Krishti
Doktrina e Besëlidhje 138:53, 55 — Jozef Smithi dhe të tjerët
Abrahami 3:23 — Abrahami

Konkluzion

Dëshmia Dëshmoni se ashtu sikurse Gjon Pagëzori ishte paracaktuar për të përgatitur rrugën
për Jezu Krishtin dhe për të qenë një dëshmitar për të, ashtu edhe secili prej nesh
është paracaktuar për misionin e tij në tokë. Shprehni ndjenjat tuaja mbi rëndësinë
e të jetuarit sipas ungjillit dhe të qenit i denjë për të bërë çfarëdo që Ati Qiellor na
ka paracaktuar të bëjmë.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Lluka 1:5-23, 57-80 dhe Mateu 3:1-6 si
përsëritje të këtij mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Mësimi 3
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Jezu Krishti është 
Biri i Atit Qiellor

Mësimi

4
Qëllimi Të ndihmojë fëmijët të kuptojnë se Jezu Krishti është Biri i Vetëmlindur i Perëndisë

në mish.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Mateu 1:18-25 dhe Lluka 1:26-38, 2:1-20. Më pas studioni
mësimin dhe mendoni se si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve historinë nga shkrimet
e shenjta (shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet
Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Gjoni 3:16-17, Alma 22:14, Doktrina e Besëlidhje 19:16-19 dhe
Parimet e Ungjillit, kapitulli 11.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më shumë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Fotografitë 7-1, Jezusi, Krishti (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 240;

62572); 7-3, Lindja e Jezusit (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 200;
62116); 7-4, Shpallja e Lindjes së Krishtit te Barinjtë (Paketa e Fotografive
Artistike të Ungjillit 202; 62117); dhe 7-5, Familja me një Foshnjë (62307).

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

Tregoni fotografinë 7-5, Familja me një Foshnjë. U bëni fëmijëve pyetjet e
mëposhtme:

• Si mendoni, si ndihen këta prindër që kanë këtë foshnjë të sapolindur?

• Ku jetonte shpirti i kësaj foshnje para se të lindte?

• Kush është nëna e saj tokësore? Kush është babai i saj tokësor? Kush është Ati
i shpirtit të saj?

Shpjegoni se, ashtu sikurse kjo foshnjë, secili prej nesh ka një at dhe nënë
tokësore dhe se Ati Qiellor është gjithashtu Ati i shpirtit tonë.

Tregoni fotografinë Jezusi, Krishti.

• Kush është nëna e Jezusit? Kush është Ati i Jezusit?

I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se Jezusi ndryshon nga ne, pasi Ati Qiellor është ati
i trupit tokësor të Jezusit. U thoni atyre se ky mësim do t’u mësojë më shumë mbi
lindjen e Jezusit.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta.

Tregoni historinë e Maries dhe Jozefit dhe të lindjes së Jezusit nga shkrimet e
shenjta të renditura në seksionin “Përgatitja”, duke përdorur fotografitë aty ku ju
duket e përshtatshme. (Për sugjerime mbi mënyrat se si të tregoni historinë nga
shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)
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I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se Ati Qiellor është Ati i trupit shpirtëror të Jezu
Krishtit si edhe i trupit të tij fizik.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Çfarë u thanë engjëjt e Atit Qiellor Maries dhe Jozefit për Jezusin para se ai të
lindte? (Mateu 1:19-23; Lluka 1:30-33, 35.) Përse?

• Si mendoni, përse iu shfaqën engjëjt barinjve? (Lluka 2:9-14.) (Për t’u dëshmuar
barinjve se Biri i Vetëmlindur i Atit Qiellor kishte lindur në Betlehem.)

• Si mendoni, çfarë u thanë barinjtë njerëzve për Jezusin? (Lluka 2:15-20.)

• Përse është quajtur Jezusi I Vetëmlinduri i Atit? (Jezusi është njeriu i vetëm i
lindur në vdekshmëri ati fizik i të cilit është Ati Qiellor.) Shpjegoni se duke qenë
bashkëshorti i Maries, Jozefi u zgjodh të ishte burri i cili do të ndihmonte për të
mësuar dhe rritur Jezusin.

• Ku ndryshon lidhja e Jezusit me Atin Qiellor nga lidhja jonë me Atin Qiellor?

• Përse është e rëndësishme që nëna e Jezusit të ishte e vdekshme? I ndihmoni
fëmijët të kuptojnë se për shkak se Maria ishte e vdekshme, edhe Jezusi ishte i
vdekshëm gjithashtu dhe mund të vdiste për ne. I ndihmoni gjithashtu fëmijët të
kuptojnë se për shkak se Ati Qiellor është ati i trupit fizik të Jezusit, për Jezusin
nuk ishte e nevojshme të vdiste (shih Gjoni 5:26; 10:17-18). Ai zgjodhi të vuante
për mëkatet tona dhe e mposhti vdekjen (shih Alma 22:14; DeB 19:16-19).

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit

si përsëritje, përmbledhje, ose kërkesë.

1. U kërkoni djemve të imagjinojnë se si do të kishte qenë po të ishin si Jozefi.
U kërkoni vajzave të imagjinojnë se si do të kishte qenë po të ishin si Maria.
U kërkoni t’ju tregojnë se çfarë mund të kishin menduar kur engjëjt të vinin t’i
vizitonin. I pyesni se çfarë do të kishin ndjerë kur t’u thuhej se ata do të ishin
prindërit tokësorë të Shpëtimtarit.

2. I kërkoni secilit prej fëmijëve të gjejë një prej shkrimeve të mëposhtme, ku Jezusi
është përmendur si Biri i Vetëmlindur: Gjoni 1:14; 3:16-18; 1 Gjoni 4:9; Jakobi 4:5,
11; Alma 5:48; 12:33-34; Doktrina e Besëlidhje 29:42, 46; 93:11; dhe Moisiu 1:6.
(Nëse ndodhen më tepër se nëntë fëmijë në klasë, ju mund të caktoni dy fëmijë
për një shkrim të shenjtë.) Pasi fëmijët ta kenë mbaruar këtë aktivitet, ata duhet të
kuptojnë se titulli Biri i Vetëmlindur na tregon se Jezusi është njeriu i vetëm që ka
lindur në këtë tokë i cili është biri fizik i Atit Qiellor.

3. U kërkoni fëmijëve t’ju tregojnë diçka që dinë për Jezusit, gjë e cila është e
rëndësishme për ta.

4. Përsërisni nenin e parë të besimit me fëmijët.
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Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë për Jezu Krishtin, duke theksuar se ai është Biri i Vetëmlindur i Atit
Qiellor, ose personi i vetëm që ka lindur në tokë ati fizik i të cilit është Ati Qiellor.
Dëshmoni se Jezusi është Shpëtimtari ynë. Nxitini fëmijët të studiojnë dhe të luten
për të fituar një dëshmi se Jezu Krishti është Shpëtimtari ynë.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Lluka 1:26-38 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një anëtar të klasës të bëjë lutjen e mbylljes.
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Fëmijëria e Jezu Krishtit Mësimi

5
Qëllimi Të ndihmojë fëmijët të mësojnë mbi fëmijërinë e Jezusit dhe të kuptojnë se

Perëndia dha dëshmitarë për të dëshmuar se Jezu Krishti është Biri i tij.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Lluka 2:21-52, Mateu 2, Përkthimi i Jozef Smithit i Mateut 3:24-26
i cili gjendet në Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta dhe Doktrina e Besëlidhje
93:11-14. Më pas studioni mësimin dhe mendoni se si dëshironi t’ua tregoni
fëmijëve historinë nga shkrimet e shenjta (shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,”
f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më shumë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

3. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Një objekt interesant, si për shembull një suvenir i familjes, i cili është aq i vogël

sa mund të fshihet lehtë në klasë.
c. Fotografinë 7-6, Djali Jezus në Tempull (Paketa e Fotografive Artistike të

Ungjillit 205; 62500).

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

Ndërkohë që fëmijët futen në klasë, u tregoni dy ose tre prej tyre objektin që
keni sjellë; më pas fshiheni para se të vijë pjesa tjetër e klasës. I kërkoni një prej
fëmijëve që pa objektin ta përshkruajë atë pa treguar se çfarë është. Pyeteni
klasën nëse e dinë se cili është objekti. U kërkoni fëmijëve të tjerë që e panë
objektin ta përshkruajnë atë. I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se ata mund të jenë
më të sigurt për diçka nëse dëgjojnë për të nga më shumë se një njeri. Tregojani
objektin klasës.

Shpjegoni se fëmijët që e panë të parët objektin qëndruan si dëshmitarë pasi ata
dinin mbi objektin dhe e përshkruan se si ishte. Një dëshmitar është dikush i cili ka
një njohuri personale mbi diçka dhe e ndan atë njohuri me të tjerët. Një dëshmitar
mund të jetë edhe diçka që jep të dhëna ose prova; për shembull, Libri i Mormonit
dëshmon se Jezusi është Krishti. Shpjegoni se kur Jezusi ishte fëmijë, Ati Qiellor
dha shumë dëshmitarë për të dëshmuar se Jezusi ishte Biri i tij.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta

Tregoni historinë e fëmijërisë së Jezusit ashtu siç është në shkrimet e shenjta të
renditura në seksionin “Përgatitja”. (Për sugjerime mbi mënyrat se si të tregoni
historinë nga shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të
Shenjta,” f. viii.)

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
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e shenjta. Mund të përdorni aktivitetin pasurues 1 si përsëritje të mësimit të
mëparshëm përpara se ta jepni këtë mësim.

• Përse e çoi Maria dhe Jozefi foshnjen Jezus në tempull? (Lluka 2:21-24.)

• Nga e dinte Simeoni se Jezusi ishte Biri i Perëndisë? (Lluka 2:25-30.)

• Si dëshmoi Ana se Jezusi ishte Biri i Perëndisë? Si mendoni, nga e dinte ajo se
kush ishte ai? (Lluka 2:36-38.)

• Nga e dinin dijetarët se Jezusi ishte Biri i Perëndisë? Përse i dhanë ata dhurata
atij? (Mateu 2:2, 11.)

• Si mund të jeni ju një dëshmitar i Jezu Krishtit?

• Përse i tha Ati Qiellor Jozefit ta çonte familjen e tij në Egjypt? (Mateu 2:13-14.)
Çfarë bëri Herodi që ta pengonte Jezusin të bëhej mbret? (Mateu 2:16.) Si e
kuptoi Jozefi se mund të kthehej i sigurt nga Egjypti? (Mateu 2:19-20.) Ku shkoi
të jetonte familja? (Mateu 2:21-23.)

• Si mendoni, çfarë bëri Jezusi kur ishte i vogël për të fituar përvojë dhe njohuri?
(Përkthimi nga Jozef Smithi i Mateut 3:24-26 i cili gjendet në Udhëzuesin për
Shkrimet e Shenjta; Lluka 2:40, 52; DeB 93:11-14.) Cilat janë gjërat e
rëndësishme që ju duhet të mësoni ndërsa rriteni? Çfarë qëllimesh keni vënë?

• Tregoni fotografinë, Djali Jezus në Tempull. Përse habiteshin njerëzit në tempull
me Jezusin? (Lluka 2:46-47. Vini re se përkthimi i Jozef Smithit të këtij shkrimi
thotë: “Dhe ata po e dëgjonin dhe po i bënin pyetje.”) Çfarë na tregon kjo mbi
sasinë e njohurive që Jezusi kishte marrë gjatë fëmijërisë së tij? Çfarë mund të
bëni ju për të mësuar më shumë mbi ungjillin? Në ç’mënyrë po e nderonte dhe
po i bindej Jezusi Atit të tij në tempull?

• Çfarë bëri Jezusi për të nderuar dhe për t’iu bindur Jozefit dhe Maries? (Lluka
2:51-52.) Shpjegoni se Jozefi dhe Maria e mësuan Jezusin gjatë fëmijërisë së tij,
ashtu sikurse prindërit tanë na mësojnë ne gjatë fëmijërisë sonë. Si mund të
nderoni ju prindërit tuaj?

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit

si përsëritje, përmbledhje, ose kërkesë.

1. U kërkoni fëmijëve të përmendin sa më shumë emra njerëzish që të jetë e mundur
nga mësimet e javëve të mëparshme të cilët dëshmuan se Jezu Krishti ishte Biri i
Perëndisë. Për të ndihmuar fëmijët që të mbajnë mend këta dëshmitarë, ju mund
t’u kërkoni të gjejnë shkrimet në vijim: Lluka 1:30-32 (Gabrieli), Lluka 1:41-43
(Elizabeta), Gjoni 1:29-34 (Gjon Pagëzori) dhe Lluka 2:8-17 (engjëjt dhe barinjtë).

2. Diskutoni mbi qëllimet që mund të vendosin fëmijët në mënyrë që t’i ndihmojnë
të mësojnë më shumë mbi ungjillin, si për shembull leximi i shkrimeve të shenjta
çdo ditë, lutja, marrja pjesë në mbrëmjet familjare e kështu me radhë. U kërkoni
fëmijëve të shkruajnë në një letër dy qëllime të cilat do t’i ndihmojnë ata të
mësojnë më shumë mbi ungjillin këtë vit. Nxitini ata ta mbajnë letrën në një vend
nga ku mund ta shohin shpesh.

3. Bëni një kopje të hartës në fund të këtij mësimi për secilin fëmijë në klasën tuaj.
Lërini fëmijët të gjejnë dhe të emërtojnë vendet ku jetoi Jezusi: Jeruzalem,
Betlehem, Egjypt dhe Nazaret. (Hartat numër 2 dhe numër 4 në Udhëzuesin
për Shkrimet e Shenjta mund t’ju ndihmojnë për këtë aktivitet.)
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4. Ndihmojini fëmijët të mësojnë përmendësh nenin e parë të besimit.

5. Shkruani në dërrasë referenca nga shkrimet e shenjta të rasteve kur Ati Qiellor
dëshmoi se Jezusi është Biri i tij. (Mateu 3:16-17; 17:5; 3 Nefi 11:6-8; Jozef Smith
— Historia 1:17). U kërkoni fëmijëve të gjejnë referencat dhe të diskutojnë mbi atë
që ka ndodhur në secilin rast.

6. Ndihmojini fëmijët të mësojnë përmendësh Lluka 2:52.

Konkluzion

Dëshmia Ndani me fëmijët ndjenjat tuaja për Jezu Krishtin dhe u thoni atyre përse është i
rëndësishëm për ju fakti që ai është Biri i Perëndisë. I ndihmoni ata të kuptojnë
se nëse ndjekin shembullin e Jezu Krishtit ata mund të bëhen më shumë si ai.

Aktiviteti pasurues 2 mund të përdoret për t’u vënë në zbatim ky mësim.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Lluka 2:40-52 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Vendet ku jetoi Jezu Krishti

Deti Mesdhe

Mësimi 5
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Pagëzimi i Jezu KrishtitMësimi

6
Qëllimi Të ndihmojë fëmijët që të kenë dëshirë për të mbajtur besëlidhjet e tyre të

pagëzimit.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Mateu 3:13-17; Gjoni 3:5; 2 Nefi 31:4-10, 17-21; Mosia 18:8-17;
dhe Doktrina e Besëlidhje 33:15. Më pas studioni mësimin dhe vendosni se si
dëshironi t’ua tregoni fëmijëve historinë nga shkrimet e shenjta (shih “Përgatitja e
Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Gjoni 1:29-34, Doktrina e Besëlidhje 20:37, Parimet e Ungjillit,
kapitulli 20.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më shumë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Një Libër Mormoni.
c. Posterin e Nenit të Katërt të Besimit (65004).
ç. Fotografinë 7-7, Gjon Pagëzori Pagëzon Jezusin (Paketa e Fotografive Artistike

të Ungjillit 208; 62133).

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

U kërkoni dy fëmijëve të dalin përpara klasës, përballë njëri-tjetrit dhe të lidhin duart
mbi kokën e tyre për të formuar një vend nga ku fëmijët e tjerë mund të kalojnë
poshtë. Shpjegoni se këta fëmijë përfaqësojnë një portë tepër të rëndësishme. U
thoni fëmijëve se kjo portë është hyrja për në shtegun e ngushtë e të ngushtuar që
të çon në jetën e përjetshme. I kërkoni një fëmije të lexojë 2 Nefi 31:17. Shpjegoni
se një prej hapave të parë drejt jetës së përjetshme është kalimi përmes portës
(pagëzimi). U kërkoni fëmijëve të kalojnë përmes portës.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta.

Tregoni fotografinë e Gjon Pagëzorit teksa pagëzon Jezusin. Tregojeni historinë
ashtu siç është në shkrimet e shenjta e renditura në seksionin “Përgatitja”. (Për
sugjerime mbi mënyrat se si të tregoni historinë nga shkrimet e shenjta, shih
“Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Kush e pagëzoi Jezusin? (Mateu 3:13.)

• Përse ngurroi Gjon Pagëzori ta pagëzonte Jezusin? (Mateu 3:14.)

• Përse donte të pagëzohej Jezusi? (Mateu 3:15; 2 Nefi 31:7, 9.)
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• Përse kemi nevojë ne të pagëzohemi? (Gjoni 3:5.) Çfarë do të thotë zhytje? Përse
duhet të futemi plotësisht nën ujë kur pagëzohemi? (3 Nefi 11:26-28.)

• Çfarë ndodhi menjëherë pasi Jezusi u pagëzua? (Mateu 3:16-17.)

• Si e marrim ne dhuratën e Frymës së Shenjtë? (DeB 33:15.)

• Si u ndiet ju kur u pagëzuat? Si u ndiet ju kur u konfirmuat dhe kur ju dha dhurata
e Frymës së Shenjtë?

• Çfarë premtuat ju kur u pagëzuat? Çfarë na premton Ati Qiellor neve?
(Mosia 18:8-13; DeB 20:37.)

Shpjegoni se këto premtime midis nesh dhe Atit Qiellor janë besëlidhjet e
pagëzimit. Kur pagëzohemi, ne bëjmë besëlidhjen:

Për t’u bërë anëtarë të kishës së Jezusit.
Për të ndihmuar të tjerët.
Për të qëndruar si dëshmitarë të Atit Qiellor në të gjitha kohët e në të gjitha
vendet.
Për t’i shërbyer Atit Qiellor dhe për të mbajtur urdhërimet e tij.

Nëse mbajmë besëlidhjet tona, Ati Qiellor bën besëlidhjen:

Për të falur mëkatet tona.
Për të na dhënë shumë bekime.
Për të na dhënë udhëheqje të përditshme nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë.
Për të na dhënë jetën e përjetshme. (Shih Parimet e Ungjillit, kapitulli 20.)

• Ku hyjmë ne, kur kalojmë përmes portës së pagëzimit? (2 Nefi 31:17-18.) Çfarë
duhet të bëjmë ne pas pagëzimit për të fituar jetën e përjetshme dhe për të patur
mundësi për të jetuar përgjithmonë me Atin Qiellor? (2 Nefi 31:18-20.)

Nen Besimi Tregoni tabelën e Nenit të katërt të Besimit. Ndihmojini fëmijët ta mësojnë
përmendësh.

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit

si përsëritje, përmbledhje, ose kërkesë.

1. Shkruani në dërrasë ose në një letër pyetjet në vijim mbi pagëzimin si dhe
referencat e tyre nga shkrimet e shenjta: Përse pagëzohemi ne? (DeB 49:13;
2 Nefi 31:18.) Si pagëzohemi ne? (DeB 20:72-74.) Kush na pagëzon ne?
(DeB 20:73.) Kur pagëzohemi ne? (DeB 68:27.) U kërkoni fëmijëve të gjejnë
shkrimet e shenjta dhe të diskutojnë mbi përgjigjet.

2. Shkruani secilën prej frazave të mëposhtme në një letër të veçantë:

Për shlyerjen e mëkateve tona
Për t’u bërë anëtarë të Kishës
Në mënyrë që të marrim dhuratën e Frymës së Shenjtë
Për të qenë të bindur
Për t’u futur në shtegun e ngushtë e të ngushtuar

U kërkoni fëmijëve të hyjnë përmes portës që u përdor në fillim të mësimit.
Ndërsa çdo fëmijë kalon përmes, i jepni atij ose asaj një prej letrave. Shpjegoni
se këto janë arsyet përse duhet të pagëzohemi. Diskutoni me fëmijët mbi
mënyrën se si mund të mbajmë besëlidhjet tona të pagëzimit.
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3. Duke përdorur fotografinë e Fëmijës që po Pagëzohet (62018) dhe fotografinë
Gjon Pagëzori që pagëzon Jezusin, tregoni për pagëzimin tuaj ose i kërkoni një
fëmije të flasë për pagëzimin e tij ose të saj.

4. I ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendësh 2 Nefi 31:20.

Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë mbi rëndësinë e pagëzimit dhe se pagëzimi është porta drejt
shtegut të drejtë dhe të ngushtë që të çon drejt jetës së përjetshme. Disa fëmijë
mund të kenë dëshirë gjithashtu të japin dëshminë e tyre mbi pagëzimin e tyre.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Mateu 3:13-17 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.
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Jezu Krishti u 
Tundua nga Satani

Mësimi

7
Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë që të mësojë se si t’u bëjë ballë tundimeve të Satanit.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Mateu 4:1-11, Marku 1:12-13 dhe Lluka 4:1-13. (Krahasoni
vargjet nga Mateu me përkthimin e tyre nga Jozef Smithi në Pjesë të Zgjedhura
nga përkthimi i Biblës prej Jozef Smithit në Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta.)
Më pas studioni mësimin dhe vendosni se si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve
historinë nga shkrimet e shenjta (shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe
“Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: 1 Korintasve 10:13; 2 Nefi 2:18; 28:19-22; 3 Nefi 18:18; dhe
Doktrina e Besëlidhje 10:5, 27; 11:12.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më shumë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Një letër dhe një laps për çdo fëmijë.
c. Tre shirita letrash me fjalët e mëposhtme:

Vendos
Lutu
Dëgjo Frymën e Shenjtë

ç. Fotografinë 7-8, Majën e Tempullit.

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

Jepini secilit fëmijë nga një letër. U kërkoni fëmijëve të shkruajnë tre gjëra të
gabuara që ata mendojnë se fëmijët e moshës e tyre mund të tundohen për të
bërë. U kërkoni fëmjëve t’ju tregojnë se çfarë kanë shkruar. Nëse keni dëshirë,
ju mund të renditni përgjigjet e tyre në dërrasë dhe të diskutoni problemet me të
cilat ata përballen në kohët e sotme. U thoni atyre se ky mësim do t’i ndihmojë të
mësojnë se si t’u rezistojnë tundimeve të tilla.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta.

Tregoni historinë e Jezusit që tundohet ashtu siç është shkuar në shkrimet e
shenjta të renditura në seksionin “Përgatitja”. (Për sugjerime mbi mënyrat se si ta
tregoni historinë nga shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve
të Shenjta,” f. viii.) Shënim: Përkthimi i Jozef Smithit (PJS) qartëson historinë
që gjendet në Versionin e Mbretit Xhejms të Biblës. I ndihmoni fëmijët të kuptojnë
se Përkthimi i Jozef Smithit e bën të qartë se Jezusi “u udhëhoq nga Shpirti në
shkretëtirë për të qenë me Perëndinë” dhe për të mos u tunduar nga djalli.
Shpjegoni se Jezusi nuk u gjend me dëshirë në një situatë ku mund të tundohej
dhe as nuk dëshiron që ne të bëjmë një gjë të tillë. Shpjegoni gjithashtu se
Përkthimi i Jozef Smithit thotë se Jezusi u çua nëpërmjet Shpirtit në majë dhe
në malin e lartë dhe jo nëpërmjet djallit siç shkruhet në Bibël.
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Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Përse shkoi Jezusi në shkretëtirë? (Përkthimi i Jozef Smithit i Mateut 4:1.)

• Në Përkthimin e Jozef Smithit të Mateut 4:2 thuhet se ndërsa Jezusi ndodhej në
shkretëtirë, ai “bashkëbisedoi me Perëndinë.” Si mendoni, çfarë do të thotë të
bashkëbisedosh me Perëndinë? Si mund të bashkëbisedoni ju me Perëndinë?

• Si mendoni, si e ndihmuan Jezusin 40 ditë agjërimi dhe bashkëbisedimi me
Perëndinë që të përgatitej për t’i bërë ballë tundimit?

• Si e tundoi Satani në fillim Jezusin? (Mateu 4:3.) Si mendoni, përse do të ketë
qenë ky tundim i vështirë që ai t’i bënte ballë? (Mateu 4:2.) Si iu përgjigj Jezusi
Satanit? Çfarë donte të thoshte Jezusi? (Mateu 4:4.)

• Cilat ishin mënyrat e tjera që Satani tundoi Jezusin? (Mateu 4:5-6, 8-9.) Si iu
përgjigj Jezusi këtyre tundimeve? (Mateu 4:7, 10.) A mendoni se këto ishin rastet
e vetme në të cilat u tundua Krishti? (Lluka 4:13. “Për një farë kohe” tregon se
këto nuk ishin rastet e vetme.)

• Në ç’mënyrë e ndihmoi Jezusin studimi i shkrimeve të shenjta për t’u bërë ballë
tundimeve? (Mateu 4:4, 6-7, 10.)

• Çfarë mundohet Satani t’i bëjë secilit prej nesh? (2 Nefi 2:18; 28:20-22;
DeB 10:27.)

• Si mund t’ju ndihmojë Ati Qiellor t’u bëni ballë tundimeve? Cila është gjëja e
drejtë që mund të bëni tani që do t’ju ndihmojë t’u shmangeni tundimeve në
të ardhmen?

• Cili është premtimi i madh që Zoti na ka dhënë në lidhje me tundimet tona?
(1 Korintasve 10:13.) Lexojeni këtë shkrim së bashku.

Diskutoni tre gjëra që mund të bëjmë të cilat do të na ndihmojnë të shmangim dhe
t’i bëjmë ballë tundimit. Tregoni shiritat me fjalë ndërsa i diskutoni ato.

1. Vendosni t’i rezistoni tundimit para se të përballeni me të.

Lexoni dhe diskutoni citimin e mëposhtëm nga Presidenti Spenser W. Kimbëll:

“Vendimet e drejta merren më lehtë kur i marrin ato shumë kohë më përpara . . .

Kur isha i ri, vendosa . . . se nuk do të provoja kurrë çaj, kafe, duhan ose pije
alkoolike . . .

Koha për të vendosur mbi . . . ndershmërinë është para se shitësi i dyqanit t’ju
japë më shumë kusur se ç’duhet. Koha për të vendosur kundra përdorimit të
drogave [të paligjshme] është para se një shok që e doni t’ju tallë se keni frikë
apo se jeni [të drejtë]. Koha për të vendosur se ne s’kërkojmë asgjë më shumë
se një mundësi për të jetuar përjetësisht me Atin tonë [Qiellor] është tani”
(“Decisions: Why It’s Important to Make Some Now,” New Era, prill 1971, f. 3).

2. Lutuni që të mund të shmangni tundimin (Marku 14:38) dhe se nëse tundoheni,
ju të mund të keni fuqinë dhe besimin për t’i bërë ballë. Shpjegoni se lutja e
përditshme, përpjekja për të shmangur çdo lloj tundimi dhe bërja e shërbimeve
dhe aktiviteteve të vlefshme do të na ndihmojnë.
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3. Dëgjoni Frymën e Shenjtë. Shpjegoni se pasi pagëzohemi, neve na jepet dhurata
e Frymës së Shenjtë, e cila mund të na ndihmojë ta mposhtim tundimin (shih
DeB 11:12).

U kërkoni fëmijëve të flasin mbi përvojat kur janë tunduar. U kërkoni atyre të ndajnë
atë që kanë bërë për të shmangur ose për t’i rezistuar tundimit.

Referojuni tundimeve që u shkruan në dërrasë gjatë aktivitetit në fillim të mësimit.
Diskutoni disa prej këtyre veçmas dhe u kërkoni fëmijëve të mendojnë se si një i ri
mund të shmangë dhe t’i bëjë ballë secilit prej tyre. U kërkoni fëmijëve të zgjedhin
në fshehtësi një tundim për të cilin duan të përgatiten për t’i bërë ballë dhe të
planifikojnë se si mund ta shmangin apo t’i rezistojnë atij tundimi.

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje, ose kërkesë.

1. Bëni lojën “Po sikur”. Shkruani në një letër pyetje “Po sikur” dhe përshkruani
tundime me të cilat mund të përballen anëtarët e klasës, si për shembull pyetjet
e mëposhtme: I kërkoni një fëmije të nxjerrë një prej pyetjeve nga një kuti ose
kavanoz, ta lexojë pyetjen dhe t’i përgjigjet asaj. Më pas, i kërkoni atij fëmije të
zgjedhë dikë tjetër në mënyrë që ky i fundit të zgjedhë një pyetje tjetër “Po sikur”
nga kutia. Theksoni se vendimi i marrë më përpara është një ndihmë e
rëndësishme në bërjen ballë të tundimit.

Po sikur të gjeni diçka që i përket dikujt tjetër?
Po sikur t’i premtoni babait tuaj që do ta ndihmoni, por ju vjen një shok dhe
ju kërkon të luani?
Po sikur shokët tuaj t’ju tallin pasi nuk pini nga cigaret që ata kanë gjetur
(apo të pini alkool apo të merrni drogë)?
Po sikur ta dini se do të futeni në telashe nëse thoni të vërtetën?

2. U kërkoni fëmijëve të interpretojnë apo të luajnë në role bërjen ballë ndaj
tundimeve.

3. Përgatisni disa “Letra Tundimi.” Në copa të vogla letrash shkruani tundimet që
fëmijët mund të kenë si për shembull, të gënjejnë, të mashtrojnë, të vjedhin, të
përdorin gjuhë vulgare e kështu me radhë. Në letra të tjera, “Letra Ndihme,”
shkruani Besimi tek Jezu Krishti, Prindërit, Mësuesit, Miq të mirë, Lutja, Agjërimi,
Udhëheqësit e Kishës, Shkrimet e Shenjta, Shpirti i Shenjtë, Shmangia e
tundimeve dhe gjëra të tjera që i ndihmojnë njerëzit t’i bëjnë ballë tundimit.

Vendosini Letrat e Tundimit të kthyera mbrapsht në një grumbull dhe Letrat e
Ndihmës po të kthyera mbrapsht në një grumbull tjetër. I kërkoni një fëmije të
zgjedhë një Letër Ndihme dhe një Tundimi dhe t’i tregojë klasës se çfarë është
shkruar në secilën prej tyre. Lëreni klasën të diskutojë se si mund ta bëjë më të
lehtë ajo që është shkruar në Letrën e Ndihmës bërjen ballë ose shmangien e
asaj që është shkruar në Letrën e Tundimit. Lejoni çdo fëmijë të marrë radhën
për të zgjedhur letra.

4. Ndani me fëmijët citimin e mëposhtëm nga Presidenti Jozef Filding Smith:
“Zakonet formohen lehtë. Është po aq e thjeshtë të formosh zakone të mira
sa ç’është edhe të formosh zakone të këqija” (New Era, korrik 1972, f. 23).
Nëse dëshironi, mund të ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendësh këtë citim.

Mësimi 7
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5. U kërkoni fëmjëve të përmendin disa vendime që kanë marrë të cilat do t’i
ndihmojnë ata të shmangin tundimin në të ardhmen.

6. I ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendësh Mateu 4:4.

Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë se ne kemi fuqi për t’u bërë ballë tundimeve me të cilat ndeshemi.
Shprehni dashurinë tuaj për Jezusin dhe për shembullin e tij në bërjen ballë të
tundimeve të Satanit.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Mateu 4:1-11 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.
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Jezu Krishti 
Pastron Tempullin

Mësimi

8
Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të ketë respekt dhe dashuri më të madhe për Atin Qiellor

dhe Jezu Krishtin si dhe për vendet e shenjta.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Gjoni 2:13-16, Mateu 21:12-14, Lluka 19:45-48 dhe Eksodi 20:7.
Më pas studioni mësimin dhe mendoni se si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve
historinë nga shkrimet e shenjta (shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe
“Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: (Marku 11:15-17.)

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më shumë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Shiritat me fjalët e mëposhtme:

Ne mund të tregojmë dashuri dhe respekt për Atin Qiellor dhe Jezusin
nëpërmjet:

Nderimit tonë gjatë mbledhjes së sakramentit dhe klasës së Fillores.
Gjuhës që përdorim kur lutemi.
Mënyrës se si vishemi.
Mënyrës se si sillemi.
Mënyrës se si flasim.

c. Fotografinë 7-9, Jezusi Pastron Tempullin (Paketa e Fotografive Artistike të
Ungjillit 224; 62163).

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

Vizatoni përmes dërrasës një vijë horizontale. Shkruani RESPEKT mbi vijë dhe
MOSRESPEKT nën të. U kërkoni fëmijëve të imagjinojnë sikur një shok do të shkojë
në shtëpinë e tyre. U thoni se do të vizatoni në dërrasë “një vijë respekti”. Përmendni
gjëra që bën shoku (shih poshtë) dhe i kërkoni klasës të mendojë nëse shoku po
tregon respekt apo mosrespekt ndaj jush dhe shtëpisë suaj. Vizato një vijë të
vazhdueshme, duke ndërthurur vijën horizontale në dërrasë, duke lëvizur lart për
situatat që tregojnë respekt dhe poshtë për ato që tregojnë mosrespekt. Përdorni
situata si këto në vijim:

Shoku:

Pret me qetësi jashtë derisa ta ftojnë që të hyjë brenda.
Hyn brenda me këpucë me baltë.
Ju falenderon për ftesën që i bëtë për të ardhur.
Bërtet dhe ulëret me zë të lartë në shtëpinë tuaj.
I përshëndet me respekt prindërit tuaj.
Kërkon të hajë diçka.
I mban me kujdes gjërat tuaja.



26

Nuk i kushton vëmendje prindërve tuaj kur ata i flasin atij ose asaj.
Ju fton t’i bëni një vizitë në shtëpinë e tij ose të saj.

“Vija juaj e respektit” mund të duket e tillë:

U kërkoni fëmijëve t’u përgjigjen pyetjeve të mëposhtme në mendjen e tyre:

• Kur shkoni për vizitë në shtëpinë e një shoku, ç’pamje ka “vija juaj e respektit”?

• Kur vini në klasën e Fillores, ç’pamje ka “vija juaj e respektit”?

• Ç’pamje ka “vija juaj e respektit” kur ndodheni në shtëpinë tuaj?

Histori nga Shkrimet
e Shenjta.

Tregoni historitë e Jezusit që pastron tempullin në Jeruzalem. Historia e pastrimit
të parë ndodhet tek Gjoni 2:13-16. Historia e dytë, rreth tre vjet më vonë dhe
shumë pak ditë para kryëzimit të tij gjendet tek Mateu 21:12-14 dhe Lluka 19:45-48.
(Për sugjerime mbi mënyrat se si të tregoni historitë nga shkrimet e shenjta, shih
“Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.) Ndërsa tregoni këto histori,
u kërkoni fëmijëve t’i bëjnë pyetjen vetes se si ndihet Jezusi ndaj Atit Qiellor dhe
tempullit. I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se ky tempull ishte një vend i shenjtë,
ashtu si tempujt dhe shtëpitë tona të takimit janë sot dhe Jezusi do që ne t’i
respektojmë këto vende të shenjta.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Çfarë i gjeti duke bërë Jezusi disa njerëz në tempull? (Gjoni 2:14.)

• Përse i dëboi Jezusi shitësit dhe këmbyesit e parave jashtë tempullit? Çfarë u tha
Jezusi atyre? (Gjoni 2:16; Mateu 21:13; Lluka 19:45-46.)

• Çfarë bëri Jezusi në tempull pasi i dëboi ata? (Mateu 21:14; Lluka 19:47.)

• Si mendoni, përse është e rëndësishme të tregojmë nderim në vende të shenjta
si në shtëpi, tempuj dhe në ndërtesat e kishës? Për kë tregojmë ne respekt?

Diskutoni mbi rëndësinë e të treguarit nderim në vende që i janë kushtuar Zotit.
I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se adhurimi është një nderim dhe dashuri e thellë.

• Për kë po tregonte respekt dhe dashuri Jezusi kur dëboi jashtë këmbyesit e
parave? (Gjoni 2:16.) Përse e bëri ai këtë gjë?

• Si mund të tregojmë dashuri dhe respekt për Atin Qiellor dhe Jezusin në kishë?
Në shtëpi? Në shkollë? Kur luajmë?

RESPEKT

MOSRESPEKT
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Tregoni me radhë shiritat me fjalë. Diskutoni me fëmijët mbi mënyrat për të treguar
dashuri dhe respekt për Atin Qiellor dhe Jezusin. Përfshini idetë e mëposhtme:

Kur tregojmë nderim gjatë sakramentit, ne tregojmë dashuri dhe respekt për
Jezusin dhe për besëlidhjet që bëjmë me Atin Qiellor.

Kur dëgjojmë bisedat gjatë mbledhjes së sakrametit dhe tregojmë nderim gjatë
klasës së Fillores, ne mësojmë më shumë mbi Atin Qiellor dhe Jezusin dhe mbi
atë që ata duan që ne të bëjmë.

Kur lutemi ashtu siç duhet, ne tregojmë respekt për Atin Qiellor.

Kur vishemi me modesti, ne tregojmë se e respektojmë trupin tonë si një krijim
i shenjtë i Atit Qiellor.

Kur veprojmë ashtu si Ati Qiellor dhe Jezusi dëshirojnë, ne tregojmë se besojmë
tek ata dhe se është e rëndësishme që ne të bëjmë atë që ata na kanë kërkuar
të bëjmë.

Kur e përdorim emrin e Zotit me nderim dhe nuk e shpërdorojmë atë, ne u
tregojmë të tjerëve se e respektojmë dhe e duam atë.

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit

si përsëritje, përmbledhje, ose kërkesë.

1. U kërkoni fëmijëve të lexojnë dhe të mësojnë përmendësh Eksodi 20:7. Bëni
lidhje dhe diskutoni incidentin e mëposhtëm të treguar nga Presidenti Spenser W.
Kimbëll dhe ndihmojini fëmijët të zotohen për të mbajtur këtë urdhërim të
rëndësishëm.

“Kur isha në spital një ditë, nga dhoma e operacionit më nxorri me një krevat me
rrota një ndihmës i cili u pengua dhe aty për aty nxorri nga buzët e tij të inatosura
mallkime të liga [sharje] duke i lidhur me emrat e Shpëtimtarit. Edhe pse gjysëm
i ndërgjegjshëm, unë u zmbrapsa dhe iu përgjërova: ‘Të lutem! Të lutem! Është
emri i Zotit tim ai që po fyen.’ U ndie një heshtje varri, më pas një zë i nënshtruar
pëshpëriti: ‘Më fal.’ Në atë çast ai e kishte harruar se Zoti i kishte urdhëruar me
forcë të gjithë njerëzit e tij, ‘Nuk do ta përdorësh emrin e Zotit, të Perëndisë tënd,
kot, sepse Zoti nuk do të lërë të pandëshkuar atë që përdor kot emrin e tij’ (Eksodi
20:7)” (“President Kimball Speaks Out on Profanity,” Ensign, shkurt 1981, f. 3).

2. Merrni disa fotografi të tempujve dhe ndërtesave të kishës. Shkruani emrat e
tempujve dhe ndërtesave në letra të veçanta dhe u kërkoni fëmijëve të përputhin
me njëri-tjetrin emrat me fotografitë. U kërkoni t’i përputhin emrat dhe fotografitë
për së dyti ndërsa ju shpjegoni se si këto ndërtesa ndihmojnë Zotin ta çojë më tej
punën e tij këtu në tokë.

3. Përshkruani ndjenjat që përjetuat kur shkuat në tempull, ose ftoni dikë në lagjen
ose degën tuaj të ndajë ndjenjat e tij ose të saj mbi tempullin. I ndihmoni fëmijët
të kuptojnë se sa i shenjtë është tempulli dhe se ata që shkojnë mund të ndihen
pranë Zotit aty. Diskutoni se çfarë mund të bëjnë fëmijët në jetën e tyre për të
qenë të denjë që të hyjnë në tempull.

4. I jepni secilit fëmijë nga një copë letër dhe një lapës. U kërkoni të shkruajnë
mënyra të veçanta ku mund të tregojnë dashuri, nderim dhe respekt për Atin
Qiellor dhe Jezu Krishtin gjatë javës së ardhshme. U kërkoni ta mbajnë listën
në një vend nga ku mund ta shohin shpesh.

Mësimi 8
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5. Vizatoni një tjetër “vijë respekti” në dërrasë ndërkohë që fëmijët japin shembuj të
veprimeve që tregojnë respekt ose mosrespekt në ndërtesën e kishës.

Kërkesë Referojuni “vijës së respektit” sërish dhe u thoni fëmijëve se ata duhet të kenë një
“vijë respekti” për lidhjen e tyre me Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin. U kërkoni fëmijëve
të mbajnë lart vijën e tyre duke treguar dashuri dhe respekt për Atin Qiellor dhe
Jezusin në gjithçka që bëjnë.

Konkluzion

Dëshmia Shprehni ndjenjat tuaja të nderimit ndaj Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit si dhe dëshirën
tuaj për të treguar dashuri, nderim dhe respekt për ta nëpërmjet mënyrës si jetoni.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Mateu 21:12-14 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.
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Jezu Krishti Thërret 
Apostujt e Tij

Mësimi

9
Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë të ketë dashuri dhe respekt më të madh për Apostujt që

Jezu Krishti thërret për të qenë dëshmitarët e tij të veçantë.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Mateu 4:18-22, Lluka 5:1-11, 6:12-16, Mateu 16:13-19, Marku
3:13-19, 16:15, Veprat e Apostujve 10:39-43, 3 Nefi 12:1-2 dhe Doktrina e
Besëlidhje 107:23. Më pas studioni mësimin dhe mendoni se si dëshironi t’ua
tregoni fëmijëve historinë nga shkrimet e shenjta (shih “Përgatitja e Mësimeve
Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Mateu 10:2-4, Marku 1:16-20 dhe Gjoni 1:35-51.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Disa kopje të Doktrina e Besëlidhje.
c. Posterin e Nenit të gjashtë të Besimit (64370).
ç. Fotografitë 7-10, Jezusi dhe Peshkatarët (Paketa e Fotografive Artistike të

Ungjillit 209; 62496) dhe 7-11, Krishti Shuguron Apostujt (Paketa e Fotografive
Artistike të Ungjillit 211; 62557) si dhe fotografi të Apostujve të sotëm (64329-
64378. Nëse fotografitë nuk ndodhen në bibliotekën e shtëpisë suaj të takimit,
shih një botim të një konference të fundit nga një revistë e Kishës).

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

Shkruani në dërrasë referencat e shkrimeve të shenjta në vijim:

1 Korintasve 12:28
Efesianëve 2:20.
Doktrina e Besëlidhje 107:23

U kërkoni fëmijëve të shohin këto referenca në mënyrë që të gjejnë një fjalë të
rëndësishme që gjendet në secilën prej tyre. Nëse dëshironi, ju mund t’u kërkoni
fëmijëve të punojnë së bashku në grupe me nga dy ose tre veta. Nëse kanë nevojë
për ndihmë, u thoni se fjala fillon me shkronjën A (Apostull).

I kërkoni një fëmije të lexojë Doktrina e Besëlidhje 107:23 para klasës dhe të gjejë
arsyen përse një Apostull është një shërbëtor i rëndësishëm i Zotit.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta

Duke treguar fotografitë në çastet e duhura, tregoni historitë e Jezusit tek thërret
dishepujt e tij (Mateu 4:18-22; Lluka 5:1-11) dhe më pas Dymbëdhjetë Apostujt
(Marku 3:13-19; Lluka 6:12-16). (Për sugjerime mbi mënyrat se si t’i tregoni historitë
nga shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)
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Ndërkohë që tregoni këto histori, kujdesuni që fëmijët të kuptojnë se Jezusi kishte
shumë ndjekës, të quajtur dishepuj. Kur ai thirri në fillim Pjetrin, Andrean, Jakobin
dhe Gjonin nga barkat e tyre të peshkimit, ai i thirri ata për t’u bërë dishepuj. Nga
grupi i tij i madh i dishepujve ai zgjodhi dymbëdhjetë burra për t’u bërë Apostujt e
tij (shih Lluka 6:13). Ai i shuguroi ata në të njëjtën mënyrë që Apostujt shugurohen
sot, me anë të vënies së duarve dhe u dha të njëjtin autoritet që Apostujt kanë sot
(shih Marku 3:13-15).

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatisni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Çfarë pune bënin Pjetri, Andrea, Jakobi dhe Gjoni? (Mateu 4:18-22.) Çfarë do të
thotë të jesh “peshkatarë njerëzish”? (Mateu 4:19.) Në ç’mënyrë janë sot Apostujt
“peshkatarë njerëzish”? (DeB 18:27-29.)

• Si u përgjigjën Pjetri, Andrea, Jakobi dhe Gjoni kur Jezusi u tha ta ndiqnin?
(Mateu 4:19-22.) Shpjegoni se menjëherë do të thotë pa pritur gjatë. Në ç’mënyrë
tregon përgjigjja e tyre se ata besonin se Jezusi ishte Krishti? (Vini re se tek
Përkthimi i Jozef Smithit i Mateut 4:18 shkruhet se Jezusi u tha atyre se kush ishte
para se t’u kërkonte ta ndiqnin.) Përse është e rëndësishme për ne që të dimë se
Jezu Krishti është Biri i Perëndisë?

• Çfarë i tha Jezusi Simonit që të bënte me rrjetat e tij? (Lluka 5:4.) (Shpjegoni se
Simoni, Simon Pjetri dhe Pjetri janë të tre i njëjti person.) Përse e vuri në dyshim
Simoni bërjen e asaj që i kërkoi Jezusi? (Lluka 5:5.) Çfarë ndodhi? (Lluka 5:6-7.)
Përse i ndihmoi kjo ngjarje dishepujt që ata të kenë më shumë besim tek Jezusi?
(Lluka 5:8-10.) Çfarë bënë Pjetri, Jakobi dhe Gjoni për të provuar se kishin besim
tek Jezusi? (Lluka 5:11.) Në ç’mënyrë mund të tregojmë ne se ndjekim Jezu
Krishtin?

• Për sa kohë u lut Jezusi para se të thërriste Apostujt e tij? (Lluka 6:12.) Si mendoni,
përse u lut Jezusi para se të merrte këtë vendim të rëndësishëm? Kush i thërret
Apostujt sot? (Ati Qiellor udhëzon Presidencinë e Parë nëpërmjet frymëzimit.)

• Shkrimet e shenjta flasin për dishepuj dhe Apostuj. Cili është ndryshimi midis një
dishepulli dhe një Apostulli? (Lluka 6:13.)

Shpjegoni se një dishepull është një ndjekës i Jezu Krishtit. Një Apostull është
dikush nga një grup i përzgjedhur burrash i cili është shuguruar si një dëshmitar
i veçantë i Jezu Krishtit për mbarë botën. Ai dëshmon se Jezusi është Biri i
Perëndisë dhe se ai u ringjall. Ai kujdeset që ungjilli të predikohet kudo në botë.
(Shih Marku 16:15 dhe DeB 107:23.)

• Çfarë jeni ju, një dishepull apo një Apostull?

• Çfarë do të thotë të jesh një dëshmitar i veçantë i Jezu Krishtit? (Veprat e
Apostujve 4:33, 10:39-43; DeB 107:23.) Në ç’mënyrë dëshmoi Pjetri se Jezusi
ishte Krishti? (Mateu 16:13-17.) Çfarë i premtoi Jezusi Pjetrit si rrjedhojë e
dëshmisë së Pjetrit? (Mateu 16:18-19.) I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se “çelësat
e mbretërisë” janë autoriteti që Apostujt kanë për të kryer punën e Atit Qiellor
dhe të Jezusit këtu në tokë. Historia e Pjetrit, Jakobit dhe Gjonit teksa marrin
këta çelësa të premtuar në Malin e Shpërfytyrimit do të diskutohet në mësimin 15.
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• Në ç’mënyrë dëshmojnë sot Apostujt se Jezusi është Krishti?

Tregoni historinë e mëposhtme nga Plaku Deivid B. Heit, një Apostull i Zotit:

“Mbrëmjen që pata kriza shëndetësore, e kuptova se më kishte ndodhur diçka
tepër e rëndë . . . Po i përgjërohesha Atit Qiellor të ma kursente jetën pak më gjatë
në mënyrë që të më jepte më shumë kohë për të kryer punën e Tij, nëse ky ishte
vullneti i Tij.

Ndërkohë që po lutesha, fillova të humbja ndjenjat. Sirena e urgjencës ishte gjëja
e fundit që mbaj mend para se gjendja e pavetëdijshme të më pushtonte, gjë e cila
do të vazhdonte gjatë ditëve në vazhdim.

Dhimbja dhe gjendja e shqetësuar e njerëzve rreshti. Tashmë ndodhesha në një
vend të qetë dhe të paqtë; gjithçka ishte e heshtur dhe e qetuar . . .

Nuk dëgjova zëra, por isha i ndërgjegjshëm që ndodhesha në një prani dhe
atmosferë të shenjtë. Gjatë orëve dhe ditëve në vijim, vazhdonte të qëndronte
i fiksuar gjithmonë e më tepër në mendjen time misioni i përjetshëm dhe pozita
e lartësuar e Birit të Njeriut. Unë ju dëshmoj juve se Ai është Jezusi, Krishti, Biri
i Perëndisë, Shpëtimtari i të gjithëve, Shëlbuesi i të gjithë njerëzimit, Dhuruesi
i faljes, mëshirës dhe dashurisë së përjetshme, Drita dhe Jeta e Botës. E dija këtë
të vërtetë edhe më parë — nuk e kisha vënë kurrë në dyshim dhe pas e kisha
menduar dy herë. Por tashmë i dija këto të vërteta hyjnore në mënyrën më të
pazakontë, në sajë të gjurmëve të Shpirtit në zemrën dhe shpirtin tim.

Po më tregohej një panoramë e gjerë e shërbesës së Tij tokësore: pagëzimi i Tij,
mësimet e Tij, shërimi prej Tij i të sëmurëve dhe të çalëve, gjyqi tallës, kryqëzimi
i Tij, ringjallja dhe zbritja e Tij. Pas tyre në mendjen time u shfaqën skena të
shërbesës së Tij tokësore me detaje mbresëlënëse, duke vërtetuar historitë e
dëshmitarëve okularë nga shkrimet e shenjta. Po më mësohej dhe sytë e të kuptuarit
tim u hapën nga Shpirti i Shenjtë i Perëndisë në mënyrë që të vështroja shumë
gjëra” (në Conference Report, tet. 1989, f. 73; ose Ensign, nënt. 1989, f. 59-60).

Kush janë sot Apostujt në tokë?

Përmendni emrat e burrave në Presidencinë e Parë dhe në Kuorumin e Dymbëdhjetë
Apostujve. Thoni diçka që dini mbi Apostujt e fundit, ndoshta duke u përqëndruar tek
dikush i cili ka vizituar kohët e fundit ose do të vizitojë së afërmi zonën tuaj.

Në ç’mënyrë bekohet jeta jonë kur dëgjojmë këshillën e Apostujve? (3 Nefi 12:1-2.)

Nen Besimi I ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendësh nenin e gjashtë të besimit.

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit

si përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Sillni në klasë fotografi të veçanta të Presidencisë së Parë dhe të Dymbëdhjetë
Apostujve. Shkruani emrat e tyre në letra të veçanta dhe u kërkoni fëmijëve të
kombinojnë emrat me fotografitë dhe më pas t’i rendisin sipas rradhës nga më
i moshuari. Nëse nuk janë të disponueshme fotografi të veçanta, u kërkoni
fëmijëve t’i rendisin emrat sipas radhës nga më i moshuari. Lëreni çdo fëmijë të
marrë një herë radhën.

2. Rendisni dhe diskutoni mbi emrat e Dymbëdhjetë Apostujve që thirri Jezusi.
(Lluka 6:12-16.)

Mësimi 9
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3. Duke përdorur raportime të konferencave apo botime konferencash të revistave
të fundit të Kishës, u kërkoni fëmijëve të gjejnë fjalime të dhëna nga Apostujt.
U kërkoni atyre të gjejnë vendet në këto fjalime ku Apostujt kanë deklaruar
dëshminë e tyre të veçantë për Jezu Krishtin (këto shpesh gjenden në fund të
fjalimeve të tyre).

Konkluzion

Dëshmia Ndani me fëmijët mirënjohjen tuaj për Apostujt dhe tregoni se në ç’mënyrë është
bekuar jeta juaj kur keni ndjekur këshillën e tyre. Jepni dëshminë se Jezusi i thërret
Apostujt nëpërmjet profetit të gjallë, për të dëshmuar mbi emrin e Tij dhe për të
predikuar ungjillin në mbarë botën.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Mateu 4:18-22 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.
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Predikimi në Mal Mësimi

10
Qëllimi Të ndihmojë fëmijët që të përpiqen të bëhen më shumë si Jezusi duke ndjekur

mësimet e tij nga Predikimi në Mal.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Mateu 5:1-6:4 dhe 7:12. Më pas studioni mësimin dhe mendoni
se si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve historinë nga shkrimet e shenjta (shih
“Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të
Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Lluka 6:17-36 dhe 3 Nefi 12.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Letra me situata me të cilat fëmijët mund të përballen (shih aktivitetin e

vëmendjes).
c. Fotografinë 7-12, Predikimi në Mal (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit

212; 62166).

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

I kërkoni secilit fëmijë të dalë përpara klasës, një nga një dhe të marrë një letër ku
keni shkruar një situatë të vështirë me të cilën ai ose ajo do t’i duhet të përballet.
Përdorni situata si ato të shembujve të mëposhtëm:

Vëllai ose motra juaj ju kritikon.
Dikush tregohet i keq me ju në shkollë.
Fëmijët e tjerë ju tallin pasi refuzoni të provoni një cigare.
Të tjerët ju tallin pasi ju nuk e përdorni blasfeminë.

Pyeteni çdo fëmijë se si mund të reagonte ai ose ajo në një situatë të tillë. Lejoni
anëtarët e tjerë të klasës të shtojnë idetë e tyre. Shpjegoni se ata do të diskutojnë
disa prej mësimeve të Jezusit nga Predikimi në Mal të cilat do t’i ndihmojnë ata të
dinë se si të veprojnë në këto situata. Këto mësime na ndihmojnë të bëhemi më
shumë si Jezusi pasi na tregojnë se në ç’mënyrë kërkon ai që ne të jetojmë.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta.

Tregoni fotografinë Predikimi në Mal. Duke përdorur shkrimet e shenjta të renditura në
seksionin “Përgatitja”, u mësoni fëmijëve mbi Jezusin teksa bën Predikimin në Mal.
(Për sugjerime mbi mënyrat se si të tregoni historinë nga shkrimet e shenjta, shih
“Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.) Nxirrni në pah pikat në vijim:

Lumturitë
Të duash armiqtë tuaj
Të bëhesh i përsosur
Regulli i Artë (U bëni të tjerëve atë që do të dëshironit që ata t’ju bëjnë juve.)
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Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Shpjegoni se mësimet tek Mateu 5:3-11 shpesh quhen Lumturitë. (Nxirrni në
pah se kur Jezusi u dha Lumturitë nefitëve, ai përfshiu frazën “që vijnë tek unë.”
Krahaso Mateu 5:3 me 3 Nefi 12:3.) Në ç’mënyrë mund të na ndihmojnë
Lumturitë të bëhemi më shumë si Jezusi?

• Çfarë do të thotë të jesh i uritur dhe i etur për drejtësi? (Mateu 5:6.) Si mund ta
bëjmë një gjë të tillë? Çfarë bekimesh do të marrim nëse e bëjmë një gjë të tillë?

• Çfarë është një zemër e pastër? (Mateu 5:8.) Çfarë u është premtuar atyre që
kanë zemër të pastër? Si mund të kemi zemër të pastër?

• Përse është e rëndësishme të përpiqesh për paqen? (Mateu 5:9.) Si mund të
bëhemi njerëz që përpiqen për paqen?

• Çfarë do të thotë të jesh “kripa e tokës”? (Mateu 5:13.) Si mund të jemi si
kripa? (Shih aktivitetin pasurues 2.) Çfarë do të thotë të jesh “drita e botës”?
(Mateu 5:14-16.) Si mund të jemi dritë për të tjerët?

• Çfarë duhet të bëjmë nëse lind një problem midis nesh dhe dikujt tjetër?
(Mateu 5:23-24.)Si duhet t’i trajtojmë armiqtë tanë apo ata që nuk na duan?
(Mateu 5:43-47.)

• Si mund të bëhemi të përsosur? (Mateu 5:48.)

Diskutoni mbi këtë thënie nga Plaku Jozef Fillding Smith mbi përsosmërinë:
“[Përsosmëria] nuk do të vijë menjëherë, por rresht pas rreshti, parim pas parimi,
shembull pas shembulli, madje edhe atëherë, jo për sa kohë që jetojmë në këtë
jetë të vdekshme . . . Por këtu ne vendosim themelin . . . për të na përgatitur për
atë përsosmëri. Është detyra jonë për të qenë më të mirë sot nga ç’ishim dje dhe
më të mirë nesër nga ç’jemi sot” (Doctrines of Salvation, 2:18).

• Në ç’mënyrë duhet t’i kryejmë veprat e shërbimit? (Mateu 6:1-4.) Ç’vepra të
fshehta shërbimi mund të bëjmë për të tjerët?

• Mateu 7:12 është quajtur shpesh Rregulli i Artë. Çfarë na kërkoi Jezusi të bëjmë?
Si mund ta bëjmë një gjë të tillë?

I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se nëse mundohen të jetojnë sipas mësimeve që
Jezusi mësoi në Predikimin në Mal, ata do të jenë në rrugën drejt përsosmërisë.
Theksoni se përsosmëria është diçka graduale e cila nuk do të realizohet në këtë
jetë. Ajo që duhet të bëjmë tani është të mundohemi të bëhemi më shumë si
Jezusi çdo ditë.

U kërkoni fëmijëve të përsërisin situatat nga Aktiviteti i Vëmendjes. U kërkoni t’ju
thonë se çfarë kanë mësuar mbi mënyrën se si Jezusi dëshiron që ne të reagojmë
në situata të veçanta. U kërkoni fëmijëve të mendojnë se çfarë do të ndodhte nëse
të gjithë do të jetonim sipas mësimeve të Jezusit nga Predikimi në Mal.
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Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Shtyp në letra pjesën e parë të secilës lumturi, si për shembull “Të bekuar janë
ata që janë të varfër në shpirt që vijnë tek unë,” dhe në një letër tjetër shtyp
pjesën e dytë të Lumturisë, si për shembull “pasi e tyre është mbretëria e qiejve.”
Ngatërrojini letrat dhe vendosini përmbys në disa rradhë mbi tavolinë ose
dysheme. U kërkoni anëtarëve të klasës të vijnë me rradhë dhe të mundohen
të gjejnë kombinimin duke kthyer nga ana e mbarë dy letra. (Fëmijët mund të
përdorin shkrimet e shenjta për ndihmë.) Nëse letrat kombinohen, letrat e
kombinuara lihen nga ana e mbarë. Nëse letrat nuk kombinohen, ato kthehen
sërish nga ana e mbrapme. Nëse jo të gjithëve u vjen rradha herën e parë,
ngatërrojini letrat, kthejini nga ana e mbrapme dhe u kërkoni fëmijëve t’i
kombinojnë sërish.

2. Me përjashtim të rastit nëse ky mësim është në një të Dielë agjërimi, përgatisni
një ushqim që zakonisht përgatitet me kripë, si për shembull kokoshka, oriz,
makarona e kështu me radhë. Lëreni kripën mënjanë dhe i kërkoni secilit fëmijë
të provojë ushqimin. (Pyetni prindërit për alergji.) Shtoni një sasi të vogël kripe
dhe lërini fëmijët ta provojnë sërish ushqimin. Theksoni se një sasi shumë e
vogël kripe mund të sjellë një ndryshim shumë të madh. Edhe një numër i vogël
njerëzish të drejtë mund të sjellë një ndryshim të madh gjithashtu. U kërkoni
fëmijëve të diskutojnë mbi mënyrën se si mund të sjellin ndryshim duke jetuar në
mënyrë të drejtë. Lexo Mateu 5:13.

3. Sillni situata konflikti, si për shembull dy fëmijë që kërkojnë të njëjtin vend për t’u
ulur, disa fëmijë që i flasin të zemëruar njëri-tjetrit e kështu me radhë. Interpretoni
në role këto situata dhe i kërkoni një fëmije të luajë rolin e ruajtësit të paqes. U
kërkoni fëmijëve të mendojnë situata ku mund të ofendohen, si për shembull
dikush që i thotë diçka të keqe atyre, dikush që i merr diçka të tyren, një shok
i cili është zemëruar me ta, dikush që i kritikon pasi është anëtar i Kishës e kështu
me radhë. Pyetini se si duhet të reagojnë në këto situata sipas Mateut 5:44.

4. I kërkoni një fëmije të improvizojë një shërbim që ai ose ajo ka bërë ose mund
të bëjë. U kërkoni fëmijëve të tjerë të gjejnë se çfarë po bën fëmija. Diskutoni
mbi rëndësinë e shërbimit ndaj të tjerëve. U kërkoni fëmijëve të diskutojnë mbi
mënyrën se si ndihen kur ndihmojnë dikë tjetër dhe kërkojini të mendojnë për të
gjitha pasojat pozitive që vijnë kur ndihmon të tjerët.

5. I ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendësh Mateu 5:16 ose pjesën e parë të
Mateut 7:12.

6. Përgatisni një kopje të Lumturive në mënyrë që çdo fëmijë ta marrë në shtëpi,
ose u kërkoni fëmijëve t’i nënvijëzojnë në shkrimet e tyre të shenjta.

7. Përgatitni copa letrash ose shkruani në dërrasë referencat në vijim:

Mateu 5:3 dhe 3 Nefi 12:3
Mateu 5:6 dhe 3 Nefi 12:6
Mateu 5:10 dhe 3 Nefi 12:10
Mateu 5:48 dhe 3 Nefi 12:48

Mësimi 10
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U kërkoni fëmijëve t’i lexojnë të dyja referencat dhe të diskutojnë mbi ndryshimet
midis tyre. I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se Jezusi u mësoi të njëjtat gjëra
judenjve dhe nefitëve dhe se ato janë më të qarta në Librin e Mormonit.

Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë tuaj se, nëse jetojmë sipas mësimeve të Jezusit nga Predikimi në
Mal, ne do të jemi në shtegun drejt përsosmërisë.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Mateu 5:3-11 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.
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Jezu Krishti Jep 
Mësim mbi Lutjen

Mësimi

11
Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë të ketë dëshirë për të bërë lutje personale çdo ditë.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Mateu 6:5-13 (shih Përkthimi i Jozef Smithit të Mateut 6:14 në
Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta), 7:7-11 dhe Alma 34:19-27. Më pas studioni
mësimin dhe mendoni se si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve historinë nga shkrimet
e shenjta (shih “Përgatitja e mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet
Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Mateu 4:2; 14:23; 26:36-46; Lluka 9:28-29; 11:2-4, 9-13; Gjoni 17;
3 Nefi 14:7-12; 17:14-21; 18:16.

3. Zgjidhni nga pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese ato që do të
ndihmojnë më mirë fëmijët në klasën tuaj të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Një Libër Mormoni.
c. Lapsa për të nënvijëzuar shkrimet e shenjta.
ç. Fotografitë 7-12, Predikimi në Mal (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit

212; 62166) dhe 7-13, Një Njëmbëdhjetë Vjeçar i Gjunjëzuar në Lutje (62218).

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

Shkruani në letra të veçanta disa situata, të ngjashme me ato në listën e
mëposhtme, në të cilat fëmijët mund të gjenden (ose mund t’ua thoni ju situatat).
U kërkoni fëmijëve që secili prej tyre të ngrihet dhe të zgjedhë një letër. U kërkoni të
flasin mbi mënyrën se si do të ndiheshin në secilën situatë dhe se çfarë do të bënin.

Keni rënë nga biçikleta dhe keni vrarë këmbën. Nuk gjendet askush aty pranë
dhe nuk e dini nëse mund te ecni deri në shtëpi.

Keni ethe dhe jeni sëmurë nga stomaku. Prindërit tuaj kanë bërë gjithçka munden
që t’ju bëjnë të ndiheni më mirë, por ju jeni ende shumë sëmurë.

Nesër keni afatin e fundit të një detyre shkolle. Keni punuar shumë për të, por nuk
është aq mirë sa do të donit të ishte dhe nuk dini si ta përmirësoni.

Keni qëndruar jashtë duke luajtur dhe kur ktheheni në shtëpi nuk gjeni askënd.
Ndiheni të frikësuar pasi nuk e dini se ku ka shkuar familja juaj.

Gjyshërit tuaj ju dhanë disa para për datëlindjen tuaj dhe tani nuk ndodhen aty ku
mendoni se i vendosët.

Jeni ulur jashtë pasi ka rënë mbrëmja dhe vini re se sa të bukur duken yjet.

Po ndihmoni familjen tuaj të rritë një kopsht dhe vini re se bimët po bëhen
gjithmonë e më të mëdha dhe se frutat dhe perimet po piqen.



38

Shpjegoni se ne mund t’i lutemi Atit Qiellor për ndihmë për çdo problem që na
shqetëson, për të ndarë ndjenjat tona me të, apo për të shprehur mirënjohjen tonë.
Ati Qiellor do të dëgjojë gjithmonë lutjet tona të sinqerta.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta.

U mësoni fëmijëve se Jezusi u tregoi dishepujve të tij se si të luteshin në
Predikimin në Mal (shih Mateu 6:9-13). (Për sugjerime mbi mënyrat se si të tregoni
historinë nga shkrimet e shenjta, shih Shenjta,” f. viii.) Nëse dëshironi, ju mund t’u
kërkoni fëmijëve t’i lexojnë këto shkrime me radhë. Nëse dëshironi, ju mund t’u
jepni gjithashtu atyre kohë për të nënvijëzuar ndonjë ose të gjitha vargjet në kopjet
e tyre të shkrimeve të shenjta. Diskutoni mbi konceptet në secilin varg dhe
shpjegoni ndonjë fjalë të vështirë. Tregoni fotografitë në momentet e duhura.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Çfarë donte të thoshte Jezusi kur tha: “Dhe kur ti lutesh, mos u bëj si hipokritët”?
(Mateu 6:5.) Si mund të lutemi në mënyrë të sinqertë në mënyrë që të mos jemi si
hipokritët? (Një hipokrit është dikush i cili shtiret sikur është i mirë kur ai ose ajo
nuk është, ose dikush që është i mirë dhe shtiret sikur nuk është.)

• Si tha Jezusi, në ç’mënyrë duhet të jemi ndryshe nga hipokritët kur bëjmë lutje
personale? (Mateu 6:6.)

• Çfarë donte të thoshte Jezusi kur tha: “Por kur ju luteni, mos përdorni përsëritje të
kota siç bëjnë paganët”? (Mateu 6:7.) (Paganë këtu ka kuptimin e atyre njerëzve
të cilët adhurojnë shumë perëndi ose që nuk janë të Krishterë. Një përsëritje e
kotë është kur përsëritim të njëjtat fjalë dhe fraza pa menduar dhe jo në mënyrë
të sinqertë.) Si mund të shmangim “përsëritjet e kota” kur lutemi?

• Çfarë do të thotë Jezusi kur na thotë të lypim, të kërkojmë, të trokasim? (Mateu
7:7-11.) Cili është premtimi i Atit Qiellor për ata që lypin, kërkojnë dhe trokasin?
(Mateu 7:7-8.) Në ç’mënyrë ju ka ndihmuar lutja drejtuar Atit Qiellor?

• A u përgjigjet gjithmonë lutjeve tona Ati Qiellor? I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se
edhe pse mund të mos marrim një përgjigje të menjëhershme të lutjeve tona ose
të mos marrim përgjigjen që presim, Ati Qiellor i përgjigjet çdo lutjeje të sinqertë.
Ndonjëherë përgjigjja e tij është “jo” ose “ende jo.”

• Përse mund t’i përgjigjet Ati Qiellor një lutjeje me “jo” ose “ende jo”? Jepni një
shembull nga përvoja juaj, nëse është e mundur. I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se
për shkak se Ati Qiellor i di të gjitha gjërat, ai e di edhe se ç’është më e mira për ne.

• Ku dhe sa shpesh duhet të bëjmë lutje personale? (Alma 34:19-27.) Për çfarë
duhet të lutemi? Çfarë na ka dhënë Ati Qiellor për të cilat duhet të jemi
mirënjohës?

• Si mendoni, përse na kërkon Ati Qiellor t’i lutemi atij?

• Përse është e rëndësishme të bëjmë një lutje personale çdo mëngjes dhe
mbrëmje? (Alma 37:37.)

• Si ndiheni kur bëni një lutje personale të përulur dhe të sinqertë? Si mund të
afrohemi më shumë me Atin Qiellor nëpërmjet lutjes? Si mund të kemi gjithmonë
një lutje në zemrën tonë? Përse duhet të mundohemi ta bëjmë një gjë të tillë?
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Aktivitete 
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Ndajeni klasën në grupe të vogla dhe i kërkoni secilit grup të gjejë një prej
referencave të shkrimeve në vijim. Më pas i kërkoni grupit t’i flasë të gjithë klasës
mbi shkrimin e shenjtë. Në secilin rast diskutoni mbi arsyen përse Jezusi po lutej
dhe mendoni se si shembulli i tij mund të na ndihmojë me lutjet tona.

Mateu 14:23
Lluka 9:28-29
Gjoni 17
Mateu 26:36-42
3 Nefi 17:14-21, 18:16

2. U tregoni fëmijëve rreth një rasti kur lutjet tuaja morën përgjigje, ose u kërkoni
fëmijëve të ndajnë përvojat e tyre të veçanta me lutjen. Nëse dëshironi, mund të
tregoni gjithashtu edhe historinë e mëposhtme:

“Një udhëheqës misionar i ri dhe i mrekullueshëm . . . tregoi një përvojë
frymëzuese kur ai kishte humbur pa shpresë në Petropolis (Brazil), duke mos
qenë në gjendje të fliste gjuhën vendase dhe pa asnjë adresë të kishës apo të
misionarëve. Pas një lutjeje të fuqishme ku i kërkoi Zotit se i nevojitej ndihmë për
të përmbushur misionin e tij, ai dëgjoi një zë i cili i tha dy herë që të ndiqte burrin
që ndodhej tek kthesa. Ndoqi me bindje burrin ashtu siç u udhëzua dhe u drejtua
menjëherë drejt kishës pa vështirësi të mëtejshme” (L. Brent Goates, Harold B.
Lee, Prophet and Seer, f. 282).

3. U thoni fëmijëve se kur lutemi, ne duhet të përdorim fjalë që tregojnë respekt
dhe dashuri për Atin tonë Qiellor. Ne duhet të mundohemi të flasim me edukatë,
ashtu siç do të bënim nëse do të flisnim me një person më të madh të cilin e
respektojmë dhe e duam shumë.

4. Përgatitni një karton me fjalinë në vijim nga Plaku Boid K. Paker ose shkruajeni
në dërrasë, duke lënë vende bosh për disa fjalë. Shkruajini fjalët që janë lënë pa
shkruar në shirita letrash ose në një kolonë në dërrasë. U kërkoni fëmijëve të
mundohen të plotësojnë vendet bosh me fjalët në shiritat e letrave.

“Disa          (b)         do të vijnë nga leximi i          (ç)         , disa duke dëgjuar
         (c)         . Dhe, ndonjëherë, kur është e rëndësishme, disa do të vijnë
nëpërmjet          (d)         dhe shumë të drejtpërdrejtë. Nxitjet do të jenë 
         (a)         dhe të pagabueshme” (në Conference Report, tet. 1979, f. 30;
ose Ensign, nënt. 1979, f. 20).

a. Të qarta
b. Përgjigje
c. Folësit
ç. Shkrimeve të Shenjta
d. Frymëzimit të fuqishëm

5. I ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendësh një prej shkrimeve në vijim mbi lutjen:
Mateu 7:7 Jakobi 1:5, 3 Nefi 18:20, ose gjysmën e parë të Doktrina e Besëlidhje
19:38.

6. Ftoni fëmijët të këndojnë ose të lexojnë fjalët e “Lutjen A E The?” (Himne dhe
Këngë të Fëmijëve, f. 48).

Mësimi 11
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Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë se Ati Qiellor i dëgjon dhe u përgjigjet lutjeve tona personale.
Dëshmoni mbi rëndësinë e bërjes së lutjeve tona çdo mëngjes e çdo mbrëmje
dhe u kërkoni fëmijëve ta bëjnë këtë gjë gjatë javës së ardhshme.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Mateu 6:5-8 si përsëritje të këtij mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.
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Shtëpia e Ndërtuar 
mbi Shkëmb

Mësimi

12
Qëllimi Të forcojë dëshirën e çdo fëmije për t’iu bindur urdhërimeve në mënyrë që Jezu

Krishti dhe ungjilli i tij të bëhen themele të sigurta në jetën e tij ose të saj.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Mateu 7:24-27, Lluka 6:47-49 dhe Doktrina e Besëlidhje 11:24.
Më pas studioni mësimin dhe mendoni se si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve
historinë nga shkrimet e shenjta (shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe
“Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Helamani 5:12 dhe 3 Nefi 14:24-27.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Bëni një poster të Doktrina e Besëlidhje 11:24 ose planifikoni ta shkruani në
dërrasë.

5. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Disa letra të vogla dhe pak rërë ose kripë (sipas dëshirës).
c. Fotografinë 7-12, Predikimi në Mal (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit

212; 62166).

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

Pyetini fëmijët nëse u kujtuan të luteshin çdo mëngjes dhe mbrëmje gjatë javës së
shkuar. U kërkoni t’ju thonë se si u ndien kur vepruan kështu.

Aktivitet 
Vëmendjeje

Nëse keni kaluar një përvojë të frikshme gjatë një stuhie, përshkruajeni këtë
përvojë. Shpjegoni përse ishit të shqetësuar dhe çfarë bëtë që të ishit sa më të
sigurt që të ishte e mundur. Pyetini fëmijët nëse janë frikësuar ndonjëherë nga një
stuhi dhe ftoni ata që kanë dëshirë të ndajnë me klasën mënyrën se si janë ndier.

Aktivitet Tjetër
Vëmendjeje

Ngjitni me ngjitëse ose vinovil letra të vogla me njëra-tjetrën duke formuar struktura
të ngjashme, si për shembull një shtëpi të vogël. (Nuk është e nevojshme që të
jenë të ndërlikuara. Katër letra të ngjitura me njëra-tjetrën në formën e kutisë do
të funksiononin për këtë aktivitet.) I kërkoni një fëmije të vendosë një prej këtyre
strukturave në tavolinë dhe një tjetër në një grumbull rëre ose kripe në tavolinë.
Më pas lëkundeni tavolinën në mënyrë që letrat mbi rërë të lëvizin ose të bien. U
thuani atyre se shtëpia mbi rërë do të rrëshqasë dhe do të bjerë gjithmonë, pasi
rëra lëviz lehtë.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta

Tregoni historinë ku Jezusi u tregon dishepujve se si të ndërtojnë një shtëpi mbi
shkëmb dhe jo mbi rërë, nga Mateu 7:24-27 dhe Lluka 6:47-49. (Për sugjerime
mbi mënyrat se si të tregoni historinë nga shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia
nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.) Shpjegoni se të jetuarit sipas ungjillit të
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Jezu Krishtit mund të na ndihmojë t’u bëjmë ballë tundimit dhe fatkeqësisë apo
problemeve në jetën tonë.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Ku e ndërtoi njeriu i zgjuar shtëpinë e tij? (Mateu 7:24; Lluka 6:47-48.) Si
mendoni, përse ishte i zgjuar ai?

• Ku e ndërtoi njeriu budalla shtëpinë e tij? (Mateu 7:26; Lluka 6:49.) Si mendoni,
përse ishte budalla ai? Si mendoni, përse dikush e ndërton shtëpinë në një
themel prej rëre? Ku do të ishte më e lehtë të hapje një themel — në rërë apo
në tokë të fortë?

• Çfarë do të thotë “të dëgjosh fjalët e Jezusit dhe t’i vësh në praktikë”?

• Si mendoni, përse e krahasoi Jezusi dikë që i dëgjon mësimet e tij dhe u bindet
atyre me njeriun i cili e ndërtoi shtëpinë e tij mbi një shkëmb?

• Si mendoni, përse e krahasoi Jezusi dikë i cili i dëgjon urdhërimet e tij, por nuk
u bindet atyre me njeriun i cili e ndërtoi shtëpinë e tij mbi rërë?

Lexoni ç’ka thënë Jezu Krishti tek Doktrina e Besëlidhje 11:24, një zbulesë e dhënë
nëpërmjet Jozef Smithit për vëllain e tij Hajrëm. Tregoni letrën me këtë shkrim të
shenjtë të shkruar në të ose shkruajeni vargun në dërrasë.

• Përse duhet ta ndërtojmë shtëpinë tonë, ose me fjalë të tjera, jetën tonë, mbi
shkëmbin e Jezu Krishtit dhe ungjillin e tij? (Helamani 5:12.)

I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se Jezusi dhe mësimet e tij janë themeli ynë i vetëm
dhe i sigurt. Nëse ndërtojmë jetën tonë mbi diçka tjetër, do të ishte si të ndërtonim
një shtëpi mbi rërë.

• Mbi çfarë e ndërtojnë disa njerëz jetën e tyre e cila mund të krahasohet me rërën?

Diskutoni mbi gjëra të tilla si paraja, fama, popullariteti, sporti, bukuria fizike e
kështu me radhë. Shpjegoni se për t’u pasur si qëllime kryesore në jetë, të gjitha
këto janë themele prej rëre.

• A është e rëndësishme në jetën tonë të bëjmë para, të luajmë në sporte dhe të
ushtrohemi, të kemi miq dhe të bëjmë mirësi për ta? Përse?

Shpjegoni se neve na nevojiten paratë për të blerë ushqim, veshje e kështu me
radhë. Edhe miqtë dhe puna janë gjithashtu të rëndësishme në jetën tonë. Por,
nëse këto gjëra bëhen më të rëndësishme se ndjekja e Shpëtimtarit dhe të jetuarit
sipas ungjillit, ne mund të humbasin bekimet e jetës së përjetshme.

• Përse na dërgoi Ati Qiellor në tokë?

• Cilat janë disa mënyra të veçanta me anë të së cilave mund të ndërtojmë jetën
tonë mbi Jezu Krishtin dhe mësimet e tij?

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.
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1. Jepini çdo fëmije nga një letër me fjalët Jezu Krishti është themeli im i sigurt
sepse të shkruar sipër. U kërkoni fëmijëve të shkruajnë në

letër sa më shumë gjëra që t’u vinë ndërmend në mënyrë që ta plotësojnë fjalinë.
Më pas u kërkoni t’ju thonë se cilat janë përgjigjet e tyre. Nëse nuk u kanë shkuar
ndërmend pikat e mëposhtme, sigurohuni që t’i përmendni:

Ai më do.
Ai më mësoi se si të jetoj ashtu siç duhet.
Ai dha një shembull për mua.
Ai dha jetën e tij për mua.
Ai vuajti për mëkatet e mia.
Në sajë të tij unë do të ringjallem.
Ai e bëri të mundur për mua që të kthehem tek Ati Qiellor.

2. I kërkoni çdo fëmije ta përfundojë fjalinë “Unë do ta ndërtoj jetën time tek
Shpëtimtari duke .” Përgjigjet mund të jenë duke marrë pjesë
në mbrëmjet familjare, duke ndihmuar në shtëpi, duke paguar të dhjetën, duke u
lutur, duke iu bindur Fjalës së Urtësisë, duke thënë të vërtetën, duke u treguar i
dashur me të tjerët, duke lexuar shkrimet e shenjta, duke qenë modest e kështu
me radhë. Jepini secilit fëmijë radhën, duke bërë sugjerime aty ku është e
nevojshme. Nëse dëshironi, mund të vazhdoni për aq kohë sa ata mund të
përmendin urdhërime. Theksoni se mënyra e vetme nëpërmjet së cilës mund të
fitojmë jetën e përjetshme është duke iu bindur ligjeve të ungjillit. Nëse dëshironi,
ju mund të shkruani në letra të veçanta atë që tha çdo fëmijë se ai ose ajo do të
bënte dhe t’i ngjitni këto letra në një shkëmb që çdo fëmijë ta marrë në shtëpi.

3. U kërkoni fëmijëve të gjejnë shkrimet e shenjta në vijim për të parë se ç’ka thënë
Jezusi mbi bindjen. U kujtoni atyre se pikërisht nëpërmjet bindjes së urdhërimeve
të Jezusit ne ndërtojmë jetën tonë mbi një themel të fortë.

Mateu 7:21 (vër re shënimin e)
Lluka 11:28
Gjoni 15:10

4. Përsëritni nenin e tretë të besimit me fëmijët.

5. I ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendësh Doktrina e Besëlidhje 11:24 nga letra
ose dërrasa.

Konkluzion

Dëshmia Shprehni dashurinë tuaj për Shpëtimtarin dhe dëshmoni se çdo urdhërim që na ka
dhënë do të na ndihmojë të jemi të lumtur dhe se mosbindja të çon drejt hidhërimit.
Nëse dëshironi, mund të ndani një përvojë që keni patur kur të jetuarit sipas ungjillit
ka qenë një bekim për ju.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Mateu 7:24-27 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Mësimi 12
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Jezu Krishti
Shëron  të Sëmurët

Mësimi

13
Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë të ketë dëshirë të tregojë dashuri dhe dhembshuri për të

tjerët ashtu siç bëri Jezusi kur shëroi të sëmurët.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Mateu 8:5-10, 13; 25:34-40; Marku 1:40-45; Lluka 4:38-40;
7:11-17; dhe Gjoni 4:46-54; 13:34-35. Më pas studioni mësimin dhe mendoni se si
dëshironi t’ua tregoni fëmijëve historinë nga shkrimet e shenjta (shih “Përgatitja e
Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

3. Materialet e nevojshme: Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

Tregoni historinë e mëposhtme për Hibër Xhei Grant, i cili më vonë u bë Presidenti
i shtatë i Kishës.

Hibëri mbështolli rreth vetes pallton e tij të hollë ndërsa po dridhej në të ftohtë. Pas
pak kohësh do të kishte datëlindjen dhe gjëja e vetme që dëshironte ishte një pallto
e ngrohtë. Por ata ishin shumë të varfër për të blerë një pallto. Ndonjëherë shkonin
në shtrat herët, pasi nuk kishte gaz për ta mbajtur ngrohtë shtëpinë dhe ndonjëherë
ishte i uritur pasi nuk kishte ushqim të mjaftueshëm. Për të fituar para, shpesh,
mamaja e Hibërit punonte deri natën vonë, duke qepur rroba për të tjerët.

Për datëlindjen e Hibërit, mamaja i dha atij një pallto të bukur të bërë nga copa të
mbetura. Hibëri priste me padurim që të dilte jashtë dhe të ndiente ngrohtësinë e saj.

Disa javë më vonë, Hibëri pa një djalë me trup sa të tijin duke qarë. Ai kishte veshur
vetëm një pulovër dhe Hiberi e dinte se sa ftohtë duhet të kishte. Djali shihte me
dëshirim pallton e Hibërit. Hibëri ndaloi dhe, pa menduar gjatë, e hoqi pallton dhe
ia dha djalit.

Atë mbasdite mamaja pa që Hibëri kishte veshur pallton e tij të vjetër. Ajo e pyeti:
“Ç’e ke bërë pallton tënde të re?” Hibëri po mendohej si t’ia thoshte. Më pas tha:
“Pashë një djalë i cili kishte më tepër nevojë se unë, kështu që ia dhashë atij.”

“Nuk mund t’i jepje të vjetrën?” e pyeti ajo.

Hibëri ngriti kokën e pa mamanë e tij, me shpresën se ajo do ta kuptonte dhe pa
sytë e saj të mbushur me lot. Ai i hodhi duart në qafë ndërkohë që ajo iu përgjigj
vetë pyetjes së saj. “Sigurisht që nuk mundeshe, Hibër,” tha ajo. “Sigurisht që nuk
mundeshe, ” (E përshtatur nga “The Coat,” e ritreguar nga Lucile C. Reading,
Children’s Friend, nënt. 1966, f. 5.)
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U kërkoni fëmijëve të imagjinojnë se si u ndie Hibëri kur pa djalin duke qarë pasi
kishte ftohtë. Shpjegoni se Hibëri kishte dashuri dhe dhembshuri për djalin. Jezusi
do që t’i duam të tjerët ashtu siç bëri Presidenti Grant. Shpjegoni se si ky mësim
tregon se si Jezusi dha një shembull dashurie dhe dhembshurie duke shëruar të
sëmurët.

Aktivitet Tjetër
Vëmendjeje

Shkruani çdo fjalë nga Gjoni 13:34 në letra të veçanta. Ngatërrojini letrat dhe u
kërkoni fëmijëve t’i rendisin ato sipas radhës së duhur. Lejojini të përdorin shkrimet
e tyre të shenjta nëse kanë nevojë për ndihmë.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta

Tregoni historitë në vijim mbi shërimet e mrekullueshme të Jezusit. (Për sugjerime
mbi mënyrat se si historitë nga shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet
Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.) I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se Jezusi kishte dashuri
dhe dhembshuri të madhe për të sëmurët.

1. Shërimi i shërbëtorit të centurionit (Mateu 8:5-10, 13). Shpjegoni se centurioni
ishte një oficer i ushtrisë romake i cili urdhëronte shumë ushtarë. Ai kishte dëgjuar
për Jezusin dhe kishte besim tek ai.

2. Shërimi i një lebrozi (Marku 1:40-45). Shpjegoni se lebrozët vuajnë nga një formë
e tmerrshme sëmundjeje e lëkurës. Për shkak se lebroza mendohej se ishte tepër
ngjitëse, ata që kishin këtë sëmundje shpesh nuk lejoheshin të jetonin brenda
qyteteve dhe shmangeshin nga ata që nuk ishin me lebrozë.

3. Shërimi i vjehrrës së Pjetrit dhe shumë të tjerëve (Lluka 4:38-40).

4. Ngritja e djalit të së vesë nga të vdekurit (Lluka 7:11-17).

5. Shërimi i djalit të nëpunësit (Gjoni 4:46-54).

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Si mendoni, përse i kreu Jezusi këto mrekulli? (Marku 1:41, Lluka 7:13; Gjoni 9:1-3).

• Si e bekuan këto shërime jetën e njerëzve të përfshirë? (Lluka 7:2, 12; Gjoni 4:52-53.)

• Çfarë cilësish duhet të zhvillojmë në jetën tonë nëse do të ndjekim shembullin
e Shpëtimtarit në këto histori? (Gjoni 13:34-35. Nëse dëshironi, mund t’u jepni
fëmijëve kohë për të nënvijëzuar këto vargje.) Si mund të tregojmë dashuri,
dhembshuri dhe interesim për njerëzit të cilët janë në nevojë? Ftoni fëmijët të
ndajnë përvoja mbi mënyrën si janë ndier kur dikush i ka ndihmuar.

• A i njihte Jezusi të gjithë njerëzit që shëroi? (Mateu 8:5-8.) Çfarë na tregon kjo,
kë duhet të ndihmojmë nëse shohim dikë në nevojë?

• Çfarë i kërkoi të bënte lebrozit Jezusi pasi Ai e shëroi atë? (Marku 1:43-44.) Çfarë
na tregon kjo mbi mënyrën se si duhet të ndihmojmë të tjerët?

• Në ç’mënyrë na afron më pranë Atit Qiellor dhe Jezusit ndihma që u japim të
tjerëve në nevojë? (Mateu 25:45.) Si ndiheni kur ndihmoni dikë? Ftoni anëtarët e
klasës të ndajnë përvoja kur kanë ndihmuar dikë në nevojë ose kur janë ndihmuar
nga dikush tjetër.
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Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit

si përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. I kërkoni një fëmije të lexojë 1 Gjoni 3:18. Shpjegoni se ky varg na tregon se ne
jo vetëm duhet t’u themi të tjerëve se i duam, por duhet ta tregojmë gjithashtu
dashurinë tonë nëpërmjet veprave tona. Është çka bëjmë për dikë tjetër ajo që
tregon se i duam ata. U kërkoni fëmijëve të interpretojnë mënyra se si mund të
tregojnë dashuri për familjet dhe miqtë e tyre.

2. I kërkoni një fëmije të lexojë këtë citim nga Presdenti Spenser W. Kimbëll:
“Perëndia na vështron dhe kujdeset për ne. Por zakonisht është nëpërmjet një
personi tjetër që ai i plotëson nevojat tona” (“Small Acts of Service,” Ensign,
dhjet. 1974, f. 5). I kërkoni çdo fëmije të flasë rreth një situate kur Ati Qiellor ka
plotësuar nevojat e fëmijës nëpërmjet dikujt tjetër. Nëse dëshironi, mund t’u
tregoni gjithashtu fëmijëve për një person që njihni i cili ka ndihmuar dikë tjetër
në nevojë. Theksoni se ky njeri ka pasur dashuri, dhembshuri dhe interesim për
të tjerët dhe se e tregon këtë dashuri nëpërmjet veprave të shërbimit.

3. U kërkoni fëmijëve të lexojnë shkrimet e shenjta në vijim mbi shërbimin ndaj të
tjerëve: Mateu 25:34-40 dhe Mosia 2:7-18, 4:14-15. Së bashku, bëni një listë
të gjërave që këto shkrime të shenjta thonë se duhet të bëjmë për të tjerët. U
kërkoni fëmijëve të zgjedhin një akt shërbimi që mund të kryejnë gjatë javës së
ardhshme.

4. Ndajeni klasën në grupe të vogla dhe jepini secilit grup një ose më shumë prej
situatave të mëposhtme. Ju mund të krijoni gjithashtu situatat tuaja. U kërkoni
fëmijëve të interpretojnë mënyra ku mund të tregojnë dashuri, dhembshuri dhe
ku t’u shërbejnë këtyre njerëzve.

Një fëmijë i ri vjen në klasën e Fillores dhe nuk njeh askënd.
Një fëmijë në klasën tuaj të Fillores sëmuret.
Shoku juaj nuk është anëtar i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve
të Mëvonshme.
Dikush në lagjen apo degën tuaj është i vetmuar.
Prindërit tuaj janë të zënë dhe ju kërkojnë t’i ndihmoni duke u kujdesur për
vëllain ose motrën tuaj të vogël.
Dikush i thotë gjëra të pahijshme një shokut tuaj.

Konkluzion

Dëshmia Shprehni mirënjohjen tuaj për jetën dhe shembullin e Shpëtimtarit. Dëshmoni se kur
tregojmë dhembshuri dhe dashuri për ata që na rrethojnë, ne ndjekim mësimet e
Jezusit. U sugjeroni fëmijëve që gjatë javës të mundohen që të tregojnë më shumë
dashuri dhe të kryejnë vepra të vogla shërbimi për familjet e tyre dhe të tjerët.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Marku 1:40-45 dhe Lluka 7:11-17 si
përsëritje të këtij mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.
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Jezu Krishti dhe 
Dita e Shabatit

Mësimi

14
Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të ketë dëshirë të bëjë ato gjëra ditën e Shabatit që

nderojnë dhe kujtojnë Jezu Krishtin dhe Atin Qiellor.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Gjoni 5:2-16, Mateu 12:1-13, Lluka 13:11-17, 14:1-6, Zanafilla
2:1-3, Eksodi 20:8-11 dhe Doktrina e Besëlidhje 59:9-14. Më pas studioni
mësimin dhe mendoni se si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve historitë nga shkrimet
e shenjta (shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet
Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Marku 2:23-28, 3:1-6 dhe Lluka 6:1-11.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme: Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.

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

Ftoni fëmijët t’i tregojnë klasës se në ç’mënyrë treguan dashuri dhe si u shërbyen
të tjerëve gjatë javës. U kërkoni të flasin për përvojat e tyre.

Aktivitet 
Vëmendjeje

U kërkoni fëmijëve të ngrenë dorën nëse mendojnë se e dinë përgjigjen e enigmës
së mëposhtme:

Përmendet disa herë në shkrimet e shenjta.
Ati Qiellor dhe Jezusi thonë se është shumë e rëndësishme.
Është e shenjtë.
Njerëzit që e mbajnë të shenjtë tregojnë se e duan Atin Qiellor dhe Jezusin.
Është një ndër shtatë.
Është ndryshe nga gjashtë të tjerat.
Gjatë saj ne adhurojmë Atin Qiellor dhe pushojmë nga punët tona.
Është një ditë jave.

Përgjigjja: Shabati.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta

Tregoni historitë e Jezusit ku shëron gjatë ditës së Shabatit nga shkrimet e shenjta
të renditura në seksionin “Përgatitja”. (Për sugjerime mbi mënyrat se si të tregoni
historinë nga shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të
Shenjta,” f. viii.)

Ndërsa u tregoni këto histori, i ndihmoni fëmijët të kuptojnë se judenjtë në kohën e
Jezusit nuk e mbanin Shabatin ashtu siç ishin urdhëruar. Ata kishin krijuar rregulla të
rrepta të cilat nuk i ndihmonin të adhuronin Atin Qiellor. Për shembull, ishte e ligjshme
të lidhej në ditën e Shabatit një nyje e cila mund të zgjidhej me një dorë, por nuk
ishte e ligjshme të lidhej nëse do të duheshin dy duar për ta zgjidhur. “Të ndizje
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ose të fikje një zjarr në ditën e Shabatit ishte [e paligjshme]. Ishte e ndaluar . . . të
vendosje në vend një kockë të thyer, apo të drejtoje një një kyç të ndrydhur . . . Për
dikë i cili ndodhej nën rrënoja gjatë ditës së Shabatit, mund të gërmoje që të nxirrej,
nëse ishte gjallë, por, nëse ishte i vdekur, ai duhet të lihej aty ku ishte, derisa Shabati
të mbaronte” (James E. Talmage, Jesus the Christ, f. 215-16).

Jezusi u mësoi judenjve se këto rregulla ishin të gabuara. Ai tregoi nëpërmjet
shembullit të tij se Shabati ishte një ditë për të nderuar atë dhe Atin e tij duke bërë
gjëra të mira dhe që ia vlenin, si për shembull të ndihmoje njerëzit.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Çfarë jemi udhëruar të bëjmë gjatë ditës së Shabatit? (Eksodi 20:8-11.) Përse
jemi urdhëruar të bëjmë një gjë të tillë? (Zanafilla 2:1-3.)

• Çfarë bëri Jezusi ditën e Shabatit për të shëruar njeriun e lënguar? (Gjoni 5:6, 8);
njeriun me dorë të tharë? (Mateu 12:13); gruan e kërrusur? (Lluka 13:13); njeriun
me hidropizi? (Lluka 14:4. Shpjegoni se hidropizia është një sëmundje që
shkakton enjtjen e trupit.) A do të konsideroheshin aktivitete të tilla të pranueshme
sot për ditën e Shabatit? Përse?

• Përse këputën kallinj gruri dishepujt gjatë ditës së Shabatit? (Mateu 12:1.) Cilat
janë gjërat e nevojshme për t’u bërë çdo ditë, madje edhe në ditën e Shabatit?

• Në ç’mënyrë e nderonte Jezusi ditën e Shabatit? Në ç’mënyrë e nderonin
judenjtë? (I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se Jezusi e përdori Shabatin për të
ndihmuar njerëzit dhe duke vepruar kështu nderonte Atin Qiellor.)

• Cilat ishin dy arsyet që udhëheqësit e judenjve ishin zemëruar me Jezusin?
(Gjoni 5:18.)

• Kush i kishte bërë ligjet në lidhje me ditën e Shabatit që nga fillimi i botës?
(Mateu 12:8; Zanafilla 2:1-3. I kujtoni fëmijët se Jezu Krishti e krijoi botën nën
drejtimin e Atit Qiellor.) Si mendoni, si u ndie Jezusi kur pa se si judenjtë kishin
ndryshuar ligjet që ai kishte vendosur?

• Si mendoni, si u ndie njeriu i lënguar në pellgun Betesda, gruaja e kërrusur, njeriu
me dorën e tharë dhe njeriu me hidropizi pasi u shëruan? (Lluka 13:13.) Në
ç’mënyrë e nderoi Jezusi Atin e tij duke bërë këto gjëra në ditën e Shabatit?

• Si mendoni, çfarë donte të thoshte Jezusi kur tha se është e lejueshme të bësh
mirë në ditën e Shabatit? (Mateu 12:12.) Si e kuptoni se çfarë është e mirë për
t’u bërë në ditën e Shabatit? (Eksodi 20:8-11; DeB 59:9-14.)

• Cilat janë gjërat që nuk duhet të bëjmë në ditën e Shabatit? Diskutoni mbi këtë
thënie nga Presidencia e Parë: “Ne nuk duhet të bëjmë pazar në ditën e Shabatit
dhe të mos marrim pjesë në aktivitete të tjera tregtare dhe sportive” (Ensign, jan.
1993, f. 80).

Diskutoni mbi këtë citim nga Presidenti Spenser W. Kimbëll: “Respektimi i ditës
së Shabatit është një tregues nivelit të dashurisë sonë për Atin tonë Qiellor” (The
Teachings of Spencer W. Kimball, f. 218). U kërkoni fëmijëve të diskutojnë mbi
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mënyrat e përshtatshme për të treguar dashurinë e tyre ndaj Atit Qiellor në ditën
e Shabatit, si për shembull pjesëmarrja në kishë, leximi i shkrimeve të shenjta, të
shkruarit në ditarin e tyre, bërja e vizitave tek të afërmit dhe të sëmurët, gjetja e
kënaqësisë tek muuzika frymëzuese, adhurimi, shërbimi ndaj të tjerëve dhe
pjesëmarrja në aktivitete familjare çlodhëse. Nëse përmendet një aktivitet i
diskutueshëm, u kërkoni fëmijëve të mendojnë nëse ai aktivitet do të ishte një
mënyrë e mirë për të treguar se ata e duan dhe e adhurojnë Atin Qiellor dhe Jezu
Krishtin apo nëse do të ishte më mirë të bëhej një ditë tjetër.

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. U kërkoni fëmijëve të studiojnë Doktrina e Besëlidhje 59:9-23 dhe renditni disa
prej aktiviteteve që Zoti na ka urdhëruar të bëjmë në ditën e Shabatit dhe bekimet
që na ka premtuar për mbajtjen e atyre urdhërimeve.

2. U kërkoni fëmijëve të përmendin disa aktivitete që i kanë parë njerëzit të bëjnë në
ditën e Shabatit. Mendoni nëse këto aktivitete do të ishin të përshtatshme për
ditën e Shabatit duke u bërë pyetjet e mëposhtme:

A më ndihmon të nderoj Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin?
A përputhet me mbajtjen e urdhërimeve që Ati Qiellor na ka dhënë për ditën e
Shabatit?
A është çlodhës?
A është shërbim ndaj dikujt?

U kërkoni fëmijëve të bëjnë plane për ta mbajtur ditën e Shabatit të shenjtë.

3. Diskutoni këtë thënie nga Presidencia e Parë: “Ne nxisim të gjithë Shenjtorët e
Ditëve të Mëvonshme ta veçojnë këtë ditë të shenjtë nga aktivitetet e botës dhe të
shenjtërojnë veten e tyre duke hyrë në një frymë adhurimi, falenderimi, shërbimi
dhe në aktivitete të përqendruara në familje, të përshtatshme për ditën e Shabatit.
Ndërsa anëtarët e Kishës përpiqen që t’i bëjnë aktivitetet e tyre të Shabatit të
pajtueshme me qëllimin dhe Shpirtin e Zotit, jeta e tyre do të mbushet me dashuri
dhe paqe ” (Ensign, jan. 1993, f. 80).

4. U kërkoni fëmijëve të shkruajnë në një letër fjalët Unë do ta mbaj të shenjtë ditën
e Shabatit dhe ta zbukurojnë me lapsa me ngjyra dhe shënuesa.

Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë mbi vlerën e të mbajturit të shenjtë të ditës së Shabatit duke bërë
gjëra të mira dhe me vlerë si dhe mbi bekimet që keni marrë si rrjedhojë. Nxitini
fëmijët të bëjnë ditën e Shabatit që nderojnë Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Gjoni 5:2-16 si përsëritje të këtij mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Mësimi 14
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Jezu Krishti Përdori Fuqinë  
e Tij të Priftërisë për të 

Bekuar të Tjerët

Mësimi

15

Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë që të kuptojë më mirë fuqinë e priftërisë.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Marku 4:35-41, 6:33-44, Lluka 9:37-43, Mateu 14:23-33, Veprat
e Apostujve 10:38 dhe Doktrina e Besëlidhje 13, 27:12, 124:123. Më pas studioni
mësimin dhe mendoni se si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve historitë nga shkrimet
e shenjta. (Shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet
Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Mateu 8:23-27; Gjoni 6:1-14, 16-21; dhe Parimet e Ungjillit,
kapitulli 13.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Fotografitë 7-15, Duke Fashitur Furtunën (Paketa e Fotografive Artistike të

Ungjillit 214; 62139); 7-16, Duke Ushqyer Pesëmijë Vetë (62143); dhe 7-17,
Jezusi Ecën mbi Ujë.

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

Fikeni dritën në dhomë, ose ndizni një elektrik dore. Pyesni se çfarë nevojitet për të
ndezur dritën. (Fuqi.) U kërkoni fëmijëve t’ju tregojnë disa prej gjërave që përdorim
për të cilat nevojitet fuqi që të funksionojnë. Çfarë lloje të tjera fuqish ekzistojnë? U
thoni fëmijëve se sot ata do të mësojnë mbi një fuqi e cila është fuqia më e madhe
ndër të gjitha, më e madhe madje se edhe forcat e natyrës. Është fuqia e
Perëndisë. Ne e quajmë atë priftëri.

Aktivitet Tjetër
Vëmendjeje

U tregoni fëmijëve një magnet dhe disa copa metalike. Lejoni fëmijët të përdorin
magnetin për të tërhequr copat metalike në tavolinë. Nëse nuk keni një magnet,
fryni një tollumbace dhe fërkojeni në veshje në mënyrë që të ngjitet pas murit ose
pas një prej fëmijëve. Ju mundeni gjithashtu t’i kërkoni një fëmije të kalojë disa herë
në flokët e tij ose të saj një krehër dhe më pas ta përdorë për të ngritur copa të
vogla letre.

• Çfarë e bëri magnetin të tërhiqte metalin, tollumbacen të ngjitej pas murit ose
veshjes, apo krehërin të ngrinte letrën? (Magneti ka fuqinë që shkakton tërheqjen
e metalit pas tij. Elektriciteti statik e mban tollumbacen pas murit ose veshjes dhe
bën të mundur që krehëri të ngrejë letrën.)

• Çfarë fuqish të tjera mund të sillni ndërmend? (Vetëtima, elektriciteti, era e kështu
me radhë.)
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U shpjegoni fëmijëve se ata do të mësojnë mbi një fuqi e cila është fuqia më e
madhe ndër të gjitha. Është fuqia e Perëndisë, priftëria.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta dhe Pyetje
për Diskutim dhe
Zbatim

Duke përdorur fotografitë në momentet e duhura, tregoni historitë e Jezusit duke
përdorur fuqinë e tij. (Për sugjerime mbi mënyrat se si të tregoni historitë nga
shkrimet e shenjta, shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii.)

1. Duke Fashitur Furtunën (Marku 4:35-41)

• Si u ndien dishepujt e Jezusit gjatë stuhisë? (Marku 4:38.) Përse menduan ata
se Jezusi nuk interesohej për ta? Si e kuptoni ju që Ati Qiellor interesohet për ju?

• Në ç’mënyë e qetësoi stuhinë Jezusi? (Marku 4:39.)

• Çfarë fuqie përdori Jezusi për të qetësuar stuhinë? (Fuqinë e tij — fuqinë e
Perëndisë.) Kë quajmë fuqi dhe autoritet të Perëndisë? (DeB 124:123.
Priftërinë.)

• Pasi qetësoi furtunën, çfarë u kërkoi Jezusi dishepujve të tij? (Marku 4:40.)

• Si u ndien dishepujt ndaj Jezusit pasi ai qetësoi stuhinë? (Mateu 8:27; Marku
4:41.)

2. Duke Ushqyer Pesëmijë Vetë (Marku 6:33-44)

• Si mendoni, përse e ndoqën njerëzit Jezusin në shkretëtirë? (Marku 6:33.)
Çfarë bëri Jezusi para se të kryente mrekullinë e të ushqyerit të pesëmijë
vetëve? (Mateu 14:14.) Çfarë fuqie përdori Jezusi për të shëruar të sëmurët?
(Fuqinë e priftërisë.) Cili është burimi i fuqisë që bekon jetën tonë? (Veprat
e Apostujve 10:38.)

• Çfarë fuqie përdori Jezusi për të siguruar ushqim të mjaftueshëm për të gjithë?
Ku qëndronte mrekullia në lidhje me sasinë e ushqimit që mbeti? (Marku 6:42-
44; Gjoni 6:12-13.)

3. Jezusi Shëron një Djalë me një Frymë të Ndyrë (Lluka 9:37-43.)

• Çfarë nuk shkonte me djalin e burrit? (Lluka 9:38-40.) Çfarë i kërkoi burri
Jezusit që të bënte?

• Çfarë ishte në gjendje Jezusi të bënte për djalin? (Lluka 9:42.) Si reaguan
njerëzit që ishin me Jezusin pas kësaj mrekullie? (Lluka 9:43.)

• Te kush tjetër kishte shkuar burri për ndihmë? (Lluka 9:40.) Si mendoni, përse
dishepujt nuk mund ta ndihmonin burrin dhe të birin e tij? Përse i quajti Jezusi
dishepujt e tij “mosbesues”? (Lluka 9:41.) Si mendoni, përse është i nevojshëm
besimi që fuqia e priftërisë të funksionojë?

4. Ecja mbi Ujë (Mateu 14:22-33)

• Nëpërmjet cilës fuqi eci Jezusi mbi ujë deri tek barka ku ndodheshin dishepujt
e tij? Çfarë menduan dishepujt kur e panë në fillim? (Mateu 14:26.) Çfarë u tha
Jezusi atyre? (Mateu 14:27.)

Diskutim
Përmbledhës dhe
Pyetje për Zbatim

Shpjegoni se Jezusi i kreu këto katër mrekulli nëpërmjet fuqisë së tij. Ai kreu
gjithashtu edhe shumë mrekulli të tjera duke përdorur fuqinë e priftërisë. Jezusi
e ka ndarë fuqinë e tij me mbajtës të priftërisë sot.

Pjetri, Jakobi dhe Gjoni i morën çelësat e priftërisë në Malin e Shpërfytyrimit (Mateu
17:1-9). Këto çelësa priftërie iu dhanë Pjetrit, Jakobit dhe Gjonit në mënyrë që ata
të kishin fuqinë e priftërisë pasi Jezusi të largohej. Pjetri do të ishte Presidenti i
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Kishës pasi Jezusi u ringjall dhe atij i nevojiteshin çelësat e priftërisë për të çuar
përpara Kishën.

• Çfarë çelësash priftërie i dhanë Moisiu dhe Elija Pjetrit, Jakobit dhe Gjonit?
(Moisiu u dha atyre çelësat e priftërisë të grumbullimit të Izraelit; Elija u dha
çelësat e fuqisë së vulosjes [shih DeB 110:12-16].)

• Si i përdorim sot çelësat e grumbullimit? (Nenet e Besimit 1:10. Puna misionare.)
Si mund të merrni pjesë në punë misionare tani dhe si mund të përgatiteni të
shërbeni në një mision me kohë të plotë?

• Ku i përdorim sot çelësat e vulosjes? (Në tempull.) Si mund të përgatiteni për të
shkuar në tempull?

Shpjegoni se pas vdekjes së Jezusit dhe të Apostujve, bekimet e Kishës dhe të
priftërisë iu hoqën njerëzve në tokë. Ishte e nevojshme që priftëria të rivendosej në
tokë. Jezusi rivendosi kishën e tij dhe priftërinë nëpërmjet Jozef Smithit në mënyrë
që të gjithë ne të mund të merrnim bekimet e priftërisë në jetën tonë sot.

• Përse është e rëndësishme që Kisha të ketë priftërinë sot? Cilat janë dy priftëritë?
Si u rivendos Priftëria Aarone? (DeB 13.) Si u rivendos Priftëria Melkizedeke?
(DeB 27:12.)

I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se djemtë e denjë, kur të mbushin dymbëdhjetë vjeç,
mund të marrin të njëjtën priftëri që Gjon Pagëzori i rivendosi Jozef Smithit dhe
Oliver Kaudërit. Shpjegoni se kur djemtë marrin Priftërinë Aarone, atyre u jepet
fuqia për të vepruar në emër të Perëndisë për bekimin e anëtarëve të lagjes ose
degës së tyre. (Shih aktivitetin pasurues 5.)

• Çfarë bekimesh marrim nëpërmjet fuqisë së priftërisë? (Vënia e emrit dhe bekimi
i foshnjeve, pagëzimi, konfirmimi, sakramenti, vulosjet e tempullit e kështu me
radhë.) Cilat janë disa nga bekimet personale që marrim me anë të priftërisë?
(Bekimet kur sëmuremi, bekimet e babait, të mësuesve të shtëpisë.)

• Në ç’mënyrë e ka bekuar jetën tuaj priftëria?

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit

si përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Në copa të palosura letrash shkruani Pagëzimi dhe Konfirmimi, Bekimi i të
Sëmurëve, Bekimi i një Babai, Martesa në Tempull dhe Sakramenti. Vendosini
letrat në një kuti ose zarf të emërtuar “Bekimet dhe Ordinancat e Pirftërisë.” I
kërkoni një fëmije të tërheqë një letër dhe t’ia lexojë klasës. Diskutoni mbi rolin
e priftërisë në bekimin ose ordinancën. Përsëriteni me letrat e tjera. U kërkoni
fëmijëve të ndajnë përvojat që kanë pasur me këto ordinanca dhe bekime.

2. Përsërisni nenin e pestë të besimit dhe i ndihmoni fëmijët ta mësojnë atë
përmendësh.

3. Shpjegoni se kur një djalë në Kishë mbush dymbëdhjetë vjeç, ai mundet, nëse
është i denjë, të marrë Priftërinë Aarone dhe të shugurohet në detyrën e dhjakut.
Përgatitni shirita me fjalët e mëposhtme:

Shpërndan sakramentin
Mbledh ofertat e agjërimit
Shërben si lajmës i peshkopit
Kujdeset për pronën e Zotit
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U kërkoni fëmijëve të përmendin detyrat e dhjakut. Ndërkohë që fëmijët japin një
përgjigje të drejtë, tregoni shiritin me fjalët e duhura. I ndihmoni të gjejnë të gjitha
detyrat duke i ndihmuar nëse është e nevojshme.

Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë tuaj mbi fuqinë e priftërisë që kishte Jezusi. Jepni gjithashtu
dëshminë se burrat dhe djemtë e denjë në Kishë kanë të njëjtën fuqi priftërie sot
dhe se disa bekime janë të mundshme për ne vetëm nëpërmjet priftërisë.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Marku 4:35-41 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Mësimi 15
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Jezu Krishti Kreu MrekulliMësimi

16
Qëllimi Të ndihmojë fëmijët që të forcojnë besimin e tyre tek Jezu Krishti duke mësuar se

mrekullitë ndodhin sipas vullnetit të Atit Qiellor, kur ne kemi besim.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Marku 2:1-12, 5:21-43 dhe 1 Nefi 7:12. Më pas studioni mësimin
dhe mendoni mbi mënyrën si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve historinë nga
shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia
nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Mateu 9:1-8, 18-31; 17:20; Lluka 8:41-56; Ethëri 12:6, 12, 16, 18;
dhe Parimet e Ungjillit, kapitulli 18.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Fotografia 7-18, Jezusi Bekon Bijën e Jairos (Paketa e Fotografive Artistike të

Ungjillit 215; 62231).

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

I pyesni fëmijët nëse kanë qenë ndonjëherë shumë sëmurë. U kërkoni të flasin se si
ishte dhe të shpjegojnë se çfarë bënë familjet e tyre që t’i ndihmonin të ndiheshin
më mirë. U kërkoni fëmijëve që kanë marrë bekime të priftërisë t’u tregojnë fëmijëve
të tjerë mbi përvojat e tyre. I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se ata tregojnë besimin e
tyre tek Jezu Krishti nëpërmjet lutjes dhe duke kërkuar bekime nga priftëria kur janë
sëmurë apo kur kanë probleme.

U shpjegoni fëmijëve se historitë në këtë mësim flasin mbi njerëz të cilët Jezusi i
shëroi pasi ata kishin shumë besim tek ai.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta dhe Pyetje
për Diskutim dhe
Zbatim

Tregoni historitë e Jezusit që shëron të sëmurët ashtu siç gjenden në shkrimet e
shenjta të renditura në seksionin “Përgatitja”. (Për sugjerime mbi mënyrat se si të
tregoni historitë nga shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të
Shenjta,” f. viii.)

1. Jezusi Shëron Njeriun e Sëmurë me Paralizë (Marku 2:1-12)

• Çfarë i tha në fillim Jezusi njeriut me paralizë (dridhje e pakontrollueshme e
muskujve)? (Marku 2:5.) Cili ishte reagimi i skribëve ndaj fjalëve të Jezusit?
(Marku 2:7.) Çfarë është blasfemia? (Shfaqje mungese respekti ndaj Perëndisë
ose pretendim i rremë i të qenit Perëndi.) A blasfemoi Jezusi? I ndihmoni
fëmijët të kuptojnë se Jezusi mund të falë mëkate pasi ai është Biri i Perëndisë,
por skribët nuk e besuan se Jezusi ishte Biri i Perëndisë.

• Çfarë u tha Jezusi skribëve? (Marku 2:8-9.) Çfarë i tha ai njeriut me paralizë?
(Marku 2:10-11.)
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• Cili ishte reagimi i njerëzve pasi njeriu me paralizë u shërua? (Marku 2:12.)
Si mendoni, përse u shërua ky njeri?

2. Jezusi Ngre Bijën e Jairos nga Vdekja (Marku 5:21-24, 35-43)

Tregoni fotografinë 7-18, Jezusi Bekon Bijën e Jairos.

• Kush ishte Jairo? Si e kuptojmë ne që ai kishte besim tek Jezusi? (Marku
5:22-23.) Si e ndihmoi Jezusi Jairon që ta mbante të fortë besimin e tij?
(Marku 5:35-36.)

• Kur Jezusi dhe Jairo mbërritën në shtëpinë e Jairos, çfarë po bënin disa
njerëz? (Marku 5:38. Shpjegoni se në atë kohë ekzistonte zakoni sipas së cilit
vajtuesit bënin shumë potere kur një i dashuri i tyre vdiste.) Cili ishte ndryshimi
midis asaj që vajtuesit po bënin dhe asaj që kishte bërë Jairo?

• Si mendoni, përse i nxorri jashtë Jezusi ata që nuk besonin para se të hynte në
dhomën e vajzës për ta shëruar? (Marku 5:40.)

3. Jezusi Shëron Gruan me Fluks Gjaku (Marku 5:25-34)

• Në ç’mënyrë tregoi gruaja, e cila preku cepin e rrobës së Jezusit, se ajo kishte
besim tek Jezusi? (Marku 5:27-28.)

• Si e kuptoi Jezusi se gruaja kishte prekur rrobën e tij? (Marku 5:30.) Përse do
të ishte diçka e pazakontë për të që të vinte re se dikush e kishte prekur?
(Marku 5:31.)

• Përse u shërua gruaja? (Marku 5:34.) Shpjegoni se nuk kishte asgjë magjike
tek cepi i rrobës së Jezusit. Gruaja u shërua për shkak të besimit të saj tek
Jezusi dhe pasi ishte vullneti i Atit Qiellor. Cilat janë disa nga mrekullitë që
ndodhin në jetën tonë për shkak të veprimeve të vogla apo të thjeshta?

Diskutim
Përmbledhës dhe
Pyetje për Zbatim

• Si mendoni, përse kreu mrekulli Jezusi? (Mateu 9:29-30; Marku 1:41; 2:5, 10;
5:36. Që të vërtetonte se ai ishte Biri hyjnor i Perëndisë, të forconte besimin e
atyre që besonin tek ai, pasi i donte dhe ndiente dhembshuri për ata që ishin në
nevojë dhe për shkak të besimit të atyre që besonin.)

• Cilat janë disa nga mrekullitë që kemi në jetën tonë sot?

I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se nëse kemi besim tek Jezu Krishti dhe jetojmë në
mënyrë të drejtë, ne do të përjetojmë mrekulli sipas vullnetit të Perëndisë (shih
1 Nefi 7:12).

• Shpjegoni se ndonjëherë një person nuk shërohet nga një sëmundje apo një e
metë kur bëhen lutje. A do të thotë kjo se nuk kemi besim? Përse? Përse mund të
mos jetë vullneti i Perëndisë që një person të shërohet? (Perëndia mund të ketë
dëshirë të vërë në provë besimin e familjes së personit, ai mund të dëshirojë që
personi të krijojë durim e kështu me radhë.)

Lexoni citimin e mëposhtëm nga Presidenti Spenser W. Kimbëll: “Zoti jo gjithmonë i
shëron të sëmurët dhe as nuk i shpëton ata në situata të vështira. Ai jo gjithmonë e
lehtëson vuajtjen dhe hidhërimin pasi, edhe këto situata në dukje ta padëshirueshme,
mund të jenë pjesë e një plani të qëllimshëm” (Tragedy or Destiny, f. 5).

• Çfarë do të thotë të kesh besim tek Jezu Krishti? (Të besosh se Jezu Krishti është
Biri i Perëndisë dhe Shpëtimtari i Botës, të besosh se Jezusi ka të gjithë pushtetin,
të besosh se Ati Qiellor dhe Jezusi do të bëjnë atë që është më e mirë për ne, një
pranim i vullnetit të Perëndisë, një dëshirë për t’iu bindur urdhërimeve të
Perëndisë.)
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• Si mund të krijosh besim më të madh tek Jezu Krishti?

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit

si përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Përsëritni nenin e katërt të besimit dhe pyetini fëmijët se përse mendojnë se
“besimi tek Zoti Jezu Krisht” është parimi i parë i ungjillit. U kërkoni ta përsërisin
vargun duke e kujtuar vetë ose i ndihmoni ta mësojnë përmendësh.

2. I ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendësh 1 Nefi 7:12, duke filluar me frazën
“Zoti është në gjendje.”

3. U kërkoni fëmijëve të shpjegojnë se nga e dimë ne se Jezu Krishti jeton sot. Ju
mund të krijoni shirita me fjalë me këto ose përgjigje të tjera që mund të mendoni.
Mund të shkruani gjithashtu fjalë në dërrasë.

Shkrimet e shkruara nga profetët na flasin rreth Jezusit.
Të tjerët kanë dëshmuar për të.
Ne mund të ndiejmë dashurinë e tij.
Jozef Smithi e pa dhe u udhëhoq që të restauronte kishën e tij.
Nëse luteni shumë, Shpirti i Shenjtë do të na dëshmojë neve se Jezusi jeton.

4. U kërkoni fëmijëve të lexojnë Mateu 17:20. Shpjegoni se një kokërr sinapi është
shumë e vogël, por ajo rritet dhe bëhet një bimë e madhe me shkurre. Nëse
besimi ynë është po aq i fortë sa aftësia e farës për t’u rritur në një pemë, ne
mund të realizojmë gjëra të mëdha.

Konkluzion

Dëshmia Dëshmoni se nëse kemi besim tek Jezu Krishti, ne mund të kemi mrekulli ashtu
sikurse kishin njerëzit në kohën e Jezusit. Nëse dëshironi, mund të ndani një
mrekulli nga jeta juaj ose të ftoni një anëtar të klasës të ndajë një të tijën.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Marku 2:1-12 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.
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Shëmbëlltyrat e Mbjellësit,
e Grurit dhe Egjrës

Mësimi

17
Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë të kuptojë dhe të zbatojë mesazhet shpirtërore që ndodhen

tek dy shëmbëlltyrat që tregoi Jezusi.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Mateu 13:1-9, 18-30, 37-43; Marku 4:14-20; Lluka 8:11-15; dhe
Doktrina e Besëlidhje 86:1-7. Më pas studioni mësimin dhe mendoni se si
dëshironi t’ua tregoni historinë nga shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e
Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Marku 4:1-9, Lluka 8:4-8 dhe Doktrina e Besëlidhje 101:65-66.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Një letër për çdo fëmijë me “Enigmën me Mesazh të Fshehur” në të ose një

enigmë të madhe që klasa ta bëjë së bashku.

Enigma me Mesazh të Fshehur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6

5 6 N E 7 8 M Ë S O J M Ë 9 1

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7

6 7 N G A 8 9 S H Ë M B Ë L L

3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8

7 8 T Y R A T 9 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

U jepni fëmijëve letrat që keni përgatitur ose tregoni enigmën e madhe dhe u
kërkoni të gjejnë mesazhin e fshehur midis numrave.

Shpjegoni se kur Jezusi u mësoi njerëzve, ai ndonjëherë mësoi me shëmbëlltyra,
të cilat janë histori të shkurtra që përmbajnë mesazhe të fshehura shpirtërore.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta dhe Pyetje
për Diskutim dhe
Zbatim

U mësoni fëmijëve shëmbëlltyrën e mbjellësit (një person i cili mbjell fara) dhe
shëmbëlltyrën e grurit dhe egjrës. (Për sugjerime mbi mënyrat se si të tregoni
historitë nga shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet Shenjta,” f. viii.)
Shpjegoni se kur Jezusi mësoi me shëmbëlltyra, në mënyrë që t’u mësonte
mesazhe shpirtërore, ai përdorte gjëra që ishin të njohura për njerëzit. Ndërsa
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diskutoni rreth këtyre shëmbëlltyrave, u kërkoni fëmijëve të dëgjojnë mesazhet e
fshehura shpirtërore.

1. Shëmbëlltyra e Mbjellësit (Mateu 13:1-9, 18-23; Marku 4:14-20; Lluka 8:11-15)

• Në shëmbëlltyrën e mbjellësit, rreth çfarë gjëje foli Jezusi e cila ishte e njohur
për njerëzit? (Mateu 13:3-8.)

• Lexo Mateu 13:18-23, Marku 4:14-20 dhe Lluka 8:11-15 me klasën. Si
mendoni, çfarë është fara? Çfarë përfaqësojnë zogjtë që hanë farën? Çfarë
është gurishtja? Çfarë janë ferrat? Çfarë është toka e mirë? Çfarë janë rrënjët?
Cilat janë shqetësimet e botës?

• Në ç’mënyrë e mësojmë fjalën e Perëndisë?

• Si duhet ta presim fjalën e Perëndisë? Çfarë lloj “toke” duhet të jemi?
(Mateu 13:23.)

• Ç’mesazh i fshehur shpirtëror gjendet në shëmbëlltyrën e mbjellësit?

2. Shëmbëlltyra e Grurit dhe e Egjrës (Mateu 13:24-30)

• Mbi cilat gjëra të njohura foli Jezusi në shëmbëlltyrën e grurit dhe egjrës?

• Si mendoni, kush është mbjellësi në këtë shëmbëlltyrë? Çfarë përfaqëson
gruri? Kush vjen natën dhe mbjell egjra? Çfarë është egjra? Çfarë përfaqëson
korrja? Lexoni Mateu 13:37-43 dhe Doktrina e Besëlidhje 86:1-7 me fëmijët
dhe bëjini përsëri këto pyetje.

• Çfarë dëshironi të jeni, gruri apo egjra? Përse?

• Cili është mesazhi i fshehur shpirtëror në këtë shëmbëlltyrë?

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Krijoni një listë të ngjashme me atë të mëposhtme në mënyrë që të ndihmoni
fëmijët të kuptojnë kuptimin e dy shëmbëlltyrave, ose shkruajeni informacionin në
dërrasë, ndërkohë që diskutoni mbi shëmbëlltyrat. Pasi të keni renditur të gjithë
informacionin, referojuni sërish si përsëritje. Mund t’u kërkoni fëmijëve të bëjnë
kopjen e tyre të këtyre listave.

Shëmbëlltyra e Mbjellësit

Farat Ungjilli i Jezu Krishtit ose fjala e Perëndisë
Toka Zemra e atyre që e dëgjojnë fjalën
Përgjatë rrugës Nuk kuptojnë
Në gurishte Dëgjojnë por nuk kanë rrënjë; ofendohen lehtë
Midis ferrave Mbyten nga shqetësimet dhe pasuritë e botës
Në tokë të mirë Dëgjojnë dhe kuptojnë
Zogjtë Satani
Frut Veprat e mira

Shëmbëlltyra e Grurit dhe Egjrës

Mbjellësi Jezu Krishti dhe Apostujt e tij
Fara e mirë (gruri) Ndjekësit e Jezusit
Fusha Bota
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Armiku Satani
Egjra (ferrat) Ndjekësit e Satanit
Korrësit Engjëjt
Korrja Ardhja e dytë e Jezusit

2. Sillni një lloj fare (fruti, perimeje, orizi, gruri, bathe). Diskutoni se çfarë duhet që
një farë të rritet dhe të japë fruta të mirë. I pyesni fëmijët, se çfarë do t’u ndodhte
farave nëse do të ishin mbjellë buzë rrugës, në gurishte ose midis ferrave.
Krahasojeni këtë me mbjelljen e fjalës së Perëndisë në zemrën tonë. I lejoni
fëmijët të diskutojnë se ç’lloj zemre përfaqëson secili lloj toke dhe çfarë nevojitet
që ungjilli të rritet dhe të japë frute të mira në jetën tonë.

3. Shkruani në dërrasë fjalët veshë, sy dhe zemër.

• Çfarë bëni me veshët tuaj? Sytë? Zemrën? U kërkoni fëmijëve të lexojnë Mateu
13:15. Çfarë tha Jezusi se duhet të bëjmë me këto pjesë të trupit? Përdoreni
këtë varg në lidhje me shëmbëlltyrat dhe ungjillin. Nëse e dëgjojmë vërtetë
fjalën e Perëndisë, shohim të vërtetën në të dhe bëjmë atë që Jezusi na kërkon
të bëjmë, si cili do të jemi në këto shembëlltyra?

4. U kërkoni fëmijëve të gjejnë, të ngjyrosin, ose të nënvijëzojnë shkronjat në
enigmën e mesazhit të tyre të fshehur ose në enigmën e madhe në mënyrë të
tillë që fjalët të dallohen. U kërkoni fëmijëve të përmendë secili nga një fjalë që
mësuan nga këto dy shëmbëlltyra.

5. Lexoni me fëmijët disa nga shëmbëlltyrat e tjera që gjenden tek Mateu 13 dhe i
ndihmoni të mendojnë se çfarë kuptimi kanë. Për t’i ndihmuar që të kuptojnë këto
shëmbëlltyra, shih James E. Talmage, Jesus the Christ, kapitulli 19, ose
“Shëmbëlltyrat” në Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta.

Konkluzion

Dëshmia Dëshmoni se Jezu Krishti është Shpëtimtari ynë dhe se nëse mësojmë fjalët e
tij dhe mbajmë urdhërimet, ne mund të bëhemi si Ati Qiellor dhe mund të kemi
mundësi të jetojmë sërish me të.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Mateu 13:1-9 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Mësimi 17
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Jezu Krishti Shëron një Burrë 
që Kishte Lindur i Verbër

Mësimi

18
Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë të kuptojë se ne mund të mposhtim sprovat dhe sfidat

duke ndjekur Jezu Krishtin.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Gjoni 9. Më pas studioni mësimin dhe mendoni se si dëshironi
t’ua tregoni fëmijëve historinë nga shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e
Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shkrimeve të
Shenjta,” f. viii.) Shënim: Ndërkohë që përgatitni dhe jepni këtë mësim, tregohuni
të ndjeshëm ndaj ndonjë fëmije në klasën tuaj i cili ka dëmtime të shikimit.

2. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

3. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Një copë rrobe që të shërbejë për të lidhur sytë.
c. Fotografinë 7-14, Jezusi Shëron të Verbërin (Paketa e Fotografive Artistike të

Ungjillit 213; 62145).

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

Lidhiani sytë një fëmije dhe i kërkoni atij ose asaj të vizatojë në dërrasë një pjesë të
një objekti, si për shembull pjesën e një automjeti. I kërkoni një fëmije tjetër të vijë,
të lidhë sytë dhe të vizatojë një pjesë tjetër të të njëjtit objekt. Vazhdoni kështu
derisa disa fëmijë ta kenë vizatuar pjesërisht objektin. Diskutoni me fëmijët se
përse kjo ishte një detyrë e vështirë.

• Në ç’mënyrë e vështirëson vizatimin e pikturës mosaftësia për të parë?

• Si do të ndiheshit nëse nuk do të mund të shihnit më kurrë?

U thoni fëmijëve se do të flisni për dy lloje verbërie. U kërkoni të dëgjojnë llojet
e ndryshme të verbërisë, ndërsa ju tregoni historinë nga shkrimet e shenjta.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta.

Tregoni fotografinë Jezusi Shëron të Verbërin. Tregoni historinë tek Gjoni 9 ku
Jezusi shëron një burrë i cili kishte lindur i verbër. (Për sugjerime mbi mënyrat
se si të tregoni historinë nga shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet
Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.) Ndërsa tregoni historinë, i ndihmoni fëmijët të
kuptojnë se farisenjtë (sunduesit fetarë të judenjve) shqetësoheshin se mos
humbnin popullaritetin e tyre nëse njerëzit besonin tek Jezu Krishti. Si rrjedhojë,
ata shpesh mundoheshin që t’i bënin njerëzit të dyshonin ndaj Jezusit dhe ndaj
gjërave që ai bëri dhe mësoi. Ata nuk i kuptuan të vërtetat e ungjillit që mësoi
Jezusi dhe si rrjedhojë ishin të verbër shpirtërisht. Shpjegoni se kur lejojmë që
interesat tona egoiste të ndërhyjnë në ndjekjen e Shpëtimtarit, ne mund të
bëhemi të verbër shpirtërisht.
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Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Për çfarë e pyetën dishepujt Jezusin në lidhje me burrin që kishte lindur i verbër?
(Gjoni 9:2.) Përse ndonjëherë njerëzit mund të mendojnë se sëmundja dhe
fatkeqësia vijnë pasi dikush ka mëkatuar? Çfarë tha Jezusi, cila ishte arsyeja
e verbërisë së këtij njeriu? (Gjoni 9:3.)

• Në ç’mënyrë ishin farisenjtë të verbër shpirtërisht? (Gjoni 9:16.) Për çfarë
e akuzuan ata Jezusin? Si mendoni, përse nuk e njohën ata Jezusin si Birin
e Perëndisë?

• Kur farisenjtë e pyetën për herë të parë burrin që kishte lindur i verbër se çfarë
kishte ndodhur, si e përmendi ai Jezusin? (Gjoni 9:11.) Kur e pyetën për herë
të dytë burrin, si tha ai, kush ishte Jezusi? (Gjoni 9:17.)

• Çfarë po ndodhte me shikimin shpirtëror si dhe fizik të burrit? Çfarë tha burri kur
u pyet për të tretën herë rreth Jezusit? (Gjoni 9:30-33.)

• Çfarë i ndodhi njeriut pasi dëshmoi për Jezusin? (Gjoni 9:22, 34.) Çfarë bëri Jezusi
kur dëgjoi se njeriu ishte nxjerrë jashtë nga sinagoga (një shtëpi mbledhjesh fetare
judease)? (Gjoni 9:35.) Si mendoni, si u ndie ai njeri kur Jezusi erdhi të kërkonte
atë? Cila ishte dëshmia e fundit e burrit për Jezusin? (Gjoni 9:35-38.) Çfarë kishte
ndodhur me shikimin e tij shpirtëror?

• Si mendoni, përse Ati Qiellor dhe Jezusi lejojnë që ne të kemi sprova dhe
probleme në jetën tonë? Si mund të na ndihmojnë këto vështirësi dhe probleme
të shërojmë verbërinë tonë shpirtërore? Si mund të na ndihmojë Ati Qiellor dhe
Jezusi me sprovat dhe problemet tona? (Shih aktivitetin pasurues 4.)

• Si jeni bekuar ju dhe familja juaj gjatë sprovave? Nxitini fëmijët të diskutojnë mbi
këtë pyetje, por kini parasysh që fëmijët të mos flasin mbi çështje personale të
familjes të cilat duhet të jenë private.

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit

si përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Ndajeni klasën në grupe. Jepini secilit grup për të lexuar një prej shkrimeve në
vijim . U kërkoni të flasin brenda grupit të tyre dhe më pas t’i tregojnë klasës se
si personi apo njerëzit në shkrimin e shenjtë u bënë ballë sprovave të tyre.

Danieli 3:17-18, 23-25, 28
1 Nefi 18:16, 20-22
Mosia 24:13-16
Alma 14:8-11.

2. I ndihmoni fëmijët të kuptojnë rëndësinë e të qënit i ndjeshëm ndaj atyre më aftësi
të kufizuara. Ju mund t’i kërkoni një të rrituri me një paaftësi fizike (ose prindit të
një fëmije me një paaftësi) që të vijë në klasë dhe të diskutojë mbi mënyrat e të
treguarit dashuri ndaj atyre me aftësi të kufizuar. Theksoni se ne nuk i përqeshim
njerëzit me aftësi të kufizuar; nuk i tallim ata. Ne mund t’i ndihmojmë nëse kanë
nevojë për ndihmë; mund t’i ftojmë që të vijnë të luajnë me ne; mund të jemi shoku
i tyre. Ne duhet t’i përfshijmë dhe t’i lejojmë ata të marrin pjesë në aktivitetet tona.
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3. Lexoni dhe diskutoni mbi këtë thënie nga Presidenti Spenser W. Kimbëll:

“Nëse të gjitha lutjet do të merrnin përgjigje menjëherë . . . do të kishte pak ose
aspak vuajtje, dhimbje, zhgënjim, apo madje edhe vdekje, dhe nëse këto nuk do
të ekzistonin, nuk do të kishte gjithashtu as gëzim, as sukses, as ringjallje, as jetë
të përjetshme dhe perëndishmëri” (Faith Precedes the Miracle, f. 97).

Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë tuaj se Zoti do të na bekojë dhe do të na ndihmojë në lidhje me
problemet dhe sprovat tona nëse u bindemi urdhërimeve të tij, nëse kemi besim
tek Jezu Krishti dhe nëse mundohemi të bëhemi më shumë si ai.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Gjoni 9:1-38 si përsëritje të këtij mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.
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Delja e Humbur, 
Dhrahmia e Humbur 
dhe Djali Plangprishës

Mësimi

19

Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë të ketë dëshirë të ndihmojë ata që janë më pak aktivë që
të kthehen e të bëhen plotësisht aktivë në Kishën e Jezu Krishtit.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Lluka 15, Mateu 18:12-14 dhe Doktrina e Besëlidhje 18:10-11.
Më pas studioni mësimin dhe mendoni se si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve
historinë nga shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe
“Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

3. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Fotografitë 7-19, Bariu i Mirë dhe 7-20, Djali Plangprishës (62155).

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

Ndani me fëmijët një rast, kur ju ose dikush që njihni humbi diçka të çmueshme
dhe më pas e gjeti sërish. Përshkruani për fëmijët vlerën e sendit, si u ndiet që
e humbët, çfarë bëtë për ta gjetur dhe si u ndiet kur e gjetët. Nëse ju duket e
përshtatshme, mund ta sillni objektin për t’ia treguar klasës. U kërkoni fëmijëve
të tregojnë ndonjë incident në jetën e tyre kur humbën diçka të çmueshme dhe
e gjetën sërish.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta

Duke përdorur fotografitë në momentet e duhura, tregoni shëmbëlltyrat e deles së
humbur, dhrahmisë së humbur dhe djalit plangprishës. (Për sugjerime mbi mënyrat
se si të tregoni historitë nga shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet
Shenjta,” f. viii.) Shpjegoni se këto shëmbëlltyra, ashtu si shëmbëlltyrat e mbjellësit
dhe e grurit dhe egjrës, mësojnë mbi një parim të rëndësishëm të ungjillit.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

1. Delja e Humbur dhe Dhrahmia e Humbur

• Përse ndihej aq i shqetësuar bariu për një dele nga njëqind apo gruaja për një
dhrahmi nga dhjetë? (Lluka 15:4, 8.) Shpjegoni se njerëzit në përgjithësi ishin
të varfër dhe një dhrahmi apo një dele ishte shumë e çmueshme për ta. Në të
njëjtën mënyrë, që të gjithë fëmijët e Atit Qiellor janë të çmueshëm për të. Si
mendoni, përse secili prej nesh është i çmueshëm për Atin Qiellor?
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• Si mendoni, përse humbi delja? Si mendoni, përse humbi dhrahmia? Si mund
të humbasim ne apo dikush që njohim? I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se
humbja i referohet edhe njerëzve të cilët nuk u binden urdhërimeve dhe bëjnë
gjëra që i bëjnë të padenjë për t’u kthyer tek Ati Qiellor.

• Çfarë bëri bariu me delen e humbur kur e gjeti? (Lluka 15:5.) Në ç’mënyrë
e treguan veprimet e tij se ai e donte delen? Kë përfaqëson bariu? Kë
përfaqësojnë delet?

• Çfarë bëri gruaja për të gjetur dhrahminë e humbur? (Lluka 15:8.) Çfarë ka bërë
Jezu Krishti për të ndihmuar ata që humbasin dhe nuk mbajnë urdhërimet?
(DeB 18:10-11.) Si mund t’i ndihmojmë ne ata që mund të kenë humbur?

• Çfarë bëri bariu dhe gruaja kur gjetën delen dhe dhrahminë? (Lluka 15:6, 9.)
Si do të ndiheshit ju nëse do të kishit ndihmuar dikë të pendohej dhe të kthehej
sërish tek Jezu Krishti?

• Si mendoni, përse gëzojnë engjëjt dhe parajsa kur dikush pendohet?
(Lluka 15:7, 10.)

2. Djali Plangprishës

• Çfarë do të thotë plangprishës? (Të jesh tekanjoz dhe dorëlëshuar.)

• Çfarë bëri djali plangprishës me trashëgiminë e tij? (Lluka 15:12-13.) Si
mendoni, çfarë do të thotë “jetë e shthurur”? Si mendoni, përse disa njerëz
vendosin të jetojnë në këtë mënyrë? Si mendoni, si ndihej babai ndërkohë
që djali i tij ishte larg? Si do të ndiheshit ju nëse dikush nga familja juaj do të
vepronte si djali plangprishës? (Tregohuni të kujdesshëm ndaj fëmijëve të cilët
mund të kenë anëtarë të familjes që nuk mbajnë urdhërimet.)

• Çfarë bëri djali plangprishës për të gjetur ushqim kur i mbaruan paratë?
(Lluka 15:14-16.)

• Çfarë do të thotë “kur erdhi në vete”? (Luka 15:17.) Si mendoni, në ç’mënyrë
e ndihmoi djalin vuajtja dhe dëshpërimi që të kishte dëshirë të pendohej?

• Si mendoni, përse vendosi djali të kthehej tek i ati i tij? (Lluka 15:17-19.) Çfarë
lloj pronari ishte i ati i tij? (Lluka 15:17.)

• Si u ndie babai kur biri i tij u kthye në shtëpi? (Lluka 15:20.) Çfarë bëri ai për
birin? (Lluka 15:22-24.)

• Si u ndie djali më i madh kur mori vesh se vëllai i tij më i vogël ndodhej në
shtëpi? (Lluka 15:28-30.) Përse është e rëndësishme të vazhdojmë t’i duam
anëtarët e familjes të cilët nuk u binden urdhërimeve?

• Çfarë i premtoi babai djalit më të madh? (Lluka 15:31.) Çfarë shembulli dha
babai mbi mënyrën se si të trajtojmë ata që kanë mëkatuar por që pendohen?
(Lluka 15:32.) Si ndiheni ju kur shihni dikë që pendohet dhe kthehet nga rruga
e gabuar në atë të drejtë? Si duhet të trajtojmë njerëzit të cilët nuk kanë mbajtur
urdhërimet, por që u vjen keq në mënyrë të sinqertë?

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.
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1. U kërkoni fëmijëve të mendojnë mbi mënyrat se si mund të ndihmojnë një fëmijë
më pak aktiv. (Në përgjigje mund të përfshihet, të jesh i shoqërueshëm, të jesh
një shembull i mirë, t’i ftosh ata në aktivitetet e Kishës, të bësh gjëra së bashku
e kështu me radhë.)

2. Tregoni historinë e mëposhtme:

Dhjetëvjeçari Xhoshua Denis shkoi me babain e tij dhe disa të tjerë për të
eksploruar një minierë të braktisur. Ai po tregohej i kujdesshëm në minierë, por
u shkëput nga djemtë e tjerë dhe humbi në errësirë pa ujë dhe pa ushqim. Kur
të tjerët e kuptuan se nuk ndodhej me ta, filluan ta kërkonin menjëherë. Pas pak,
qindra njerëz erdhën për të kërkuar Xhoshuan. Mijëra të tjerë agjëruan dhe u lutën
që ai të mund të gjendej shëndoshë e mirë. Kërkuesit kontrolluan për pesë ditë,
por nuk mund ta gjenin. Një ekspert, i cili e njihte minierën, dëgjoi mbi kërkimin
dhe doli vullnetar për të ndihmuar. Ai e njihte kaq mirë minierën, saqë e gjeti
Xhoshuan në një vend që të tjerët nuk e dinin se ekzistonte. Kur e gjeti Xhoshuan,
ai nuk arrinte të përshkruante gëzimin që ndiente. Të gjithë njerëzit në minierë dhe
mijëra të tjerë u përlotën nga lehtësimi dhe gëzimi kur morën vesh se Xhoshua
ishte gjallë dhe shëndoshë e mirë. (shih “Making Friends: Joshua Dennis — A
Treasure of Faith,” Friend, nën. 1990, f. 20-22).

Diskutoni mbi ndryshimin e të qenit i humbur fizikisht dhe shpirtërisht. Shpjegoni
se ne duhet të mundohemi po aq shumë të shpëtojmë ata që kanë humbur
shpirtërisht si për ata që kanë humbur fizikisht.

3. Luani Kukafshehti. I kërkoni një fëmije të mendojë për një vend ku ai ose ajo
mund të humbasë dhe ta shkruajë në një letër ose t’ia thotë mësueses në vesh.
U kërkoni fëmijëve të bëjnë pyetje me “po” ose “jo” në mënyrë që të gjejnë
vendin ku ndodhet fëmija (Ndodhet në një vend me njerëz? Ndodhet në mal?
Ndodhet poshtë diçkaje?). I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se duhet kohë dhe
mund për të gjetur dikë që ka humbur, veçanërisht dikë që ka humbur
shpirtërisht.

4. I ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendësh Doktrina e Besëlidhje 18:10.

Konkluzion

Dëshmia Ndani me fëmijët besimin tuaj se Ati Qiellor i do të gjithë fëmijët e tij dhe se ne jemi
të gjithë të rëndësishëm për të. Theksoni se Ati Qiellor dhe Jezu Krishti dëshirojnë
që ne të ndihmojmë që, ata që kanë humbur të kthehen sërish tek ai.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Lluka 15:11-32 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Mësimi 19
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Shëmbëlltyra e 
Samaritanit të Mirë

Mësimi

20
Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë që të ketë dëshirë për të treguar dashuri për të gjithë

njerëzit.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Lluka 10:25-37 dhe Mateu 22:34-40. Më pas studioni mësimin
dhe mendoni mbi mënyrën si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve historinë nga
shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia
nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Gjoni 14:15, 21; 1 Gjoni 4:20-21; dhe temat “ Priftërinj” dhe
“Levitët” në Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Fotografitë 7-21, Samaritani i Mirë (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit

218; 62156) dhe 7-22, Harta e Tokës së Shenjtë.

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

Thërrisni një fëmijë dhe pyeteni, “(Emri), kush është i afërmi yt?” U bëni disa
fëmijëve të njëjtën pyetje. Shpjegoni se zakonisht ne e mendojmë të afërmin tonë si
dikë që jeton pranë nesh. Ky mësim na ndihmon të kuptojmë atë që na mësoi
Jezusi se kush janë të afërmit tanë dhe se si duhet t’i trajtojmë ata.

I kërkoni një fëmije të lexojë Mateu 22:34-40. Diskutoni mbi rëndësinë e të pasurit
dashuri për të tjerët.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta.

Tregoni fotografitë Samaritani i Mirë dhe Harta e Tokës së Shenjtë. Tregoni
shëmbëlltyrën e Samaritanit të Mirë siç ndodhet tek Lluka 10:25-37. (Për sugjerime
mbi mënyrat se si të tregoni historinë nga shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia
nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.) U tregoni fëmijëve në hartë Samarinë
dhe Judenë dhe shpjegoni gjendjen midis judenjve dhe samaritanëve. Judenjtë
mendonin se ishin më të mirë se samaritanët. Ata kishin aq antipati për samaritanët
saqë, kur judenjtë udhëtonin nga Jeruzalemi për në Galile, ata merrrnin rrugën më
të gjatë përmes Luginës së Jordanit dhe nuk udhëtonin përmes Samarisë. Nëse
dëshironi, mund t’u kërkoni fëmijëve ta interpretojnë këtë histori nga shkrimet e
shenjta.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.
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• Çfarë tha Jezusi se duhet të bëjmë për të trashëguar jetën e përjetshme?
(Lluka 10:27-28.) Si mendoni, përse janë kaq të rëndësishme këto urdhërime?
(Mateu 22 :37-39.)

• Si mund ta tregojmë dashurinë tonë për Atin Qiellor dhe Jezusin? (Gjoni 13:34-35;
14:15, 21.)

• Kush është i afërmi juaj? A mendoni se Jezusi donte të thoshte vetëm njerëzit që
jetojnë pranë jush?

• Cilës pyetje po i përgjigjej Jezusi kur tregoi shëmbëlltyrën e Samaritanit të Mirë?
(Lluka 10:25, 29.)

• Si mendoni, përse nuk e ndihmoi prifti judeas dhe leviti burrin judeas të plagosur?
(Lluka 10:31-32.)

• Çfarë bëri samaritani për burrin judeas të plagosur? (Lluka 10:33-35.)

• Përse është domethënës fakti që ishte një samaritan ai që e ndihmoi judeasin?
Cilat karakteristika të një të afërmi të mirë kishte samaritani? Si na ndihmon kjo
histori të kuptojmë se kush është i afërmi ynë? Si mund të bëhemi të afërm më të
mirë?

• Si mendoni, kush e deshi më shumë Zotin — prifti, leviti apo samaritani? Përse?

• Si mund të ndjekim mësimet e Jezusit dhe të tregojmë dashuri për të tjerët? Si
duhet të trajtojmë dikë që ka nevojë për ndihmën tonë? Dikë i cili është ndryshe
nga ne? Dikë i cili mund të mos jetë treguar i mirë ndaj nesh?

U kërkoni fëmijëve të ndajnë përvoja kur i kanë bërë shërbim dikujt në nevojë ose
kur ata ose familja e tyre morën ndihmë nga të tjerë. Tregoni kujdes që fëmijët të
mos ndajnë histori të cilat mund të vënë në siklet ndonjë anëtar të lagjes.

• Si ndiheni kur tregoni dashuri për të tjerët duke i ndihmuar dhe u shërbyer atyre?
A ju bën kjo të ndiheni më pranë Atit Qiellor dhe Jezusit? Çfarë bekimi të madh
do të trashëgojmë nëse do të duam me vërtetësi Atin Qiellor dhe të afërmit tanë?
(Lluka 10:25-28.)

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Shkruani aktivitetet e mëposhtme në letra të veçanta. Shkruani pjesët A dhe B në
të njëjtën letër dhe jepjani një secilit fëmijë. U kërkoni fëmijëve të imagjinojnë se
një fëmijë i ri sapo ka marrë shtëpi në lagje. Pjesa A e letrës tregon diçka që ata
mund të bëjnë për të qenë një i afërm dhe për të treguar dashuri për këtë fëmijë
të sapoardhur. Pjesa B tregon diçka të ngjashme për të treguar dashuri për Atin
Qiellor. I kërkoni fëmijës me numrin 1 të lexojë aktivitetin e tij ose të saj, më pas
numrin 2 e kështu me radhë.

(1) a. Të bësh vizitë në shtëpinë e tij ose të saj.
b. Të marrësh pjesë në klasën e Fillores ose në mbledhje të tjera të Kishës.

(2) a. Ta ftoni atë në shtëpinë tuaj.
b. Ta bëni shtëpinë tuaj një vend ku mund të ndjehet Shpirti i Atit Qiellor.

(3) a. Të mësosh diçka rreth fëmijës.
b. Të lexosh shkrimet e shenjta.
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(4) a. Të flasësh me të.
b. Të lutesh.

(5) a. Të bësh diçka për fëmijën.
b. T’u bindesh urdhërimeve.

(6) a. Të bësh diçka për familjen e tij ose të saj.
b. T’u shërbesh të tjerëve.

(7) a. Ta ftosh fëmijën të bashkohet në aktivitetet tuaja.
b. Të lutesh që Shpirti i Atit Qiellor të jetë me ty.

2. Lexoni Dhjetë Urdhërimet (Eksodi 20:8-17). Krahasojini ato me dy urdhërimet që
Jezusi jep tek Mateu 22. Shkruaj Duaj Atin Qiellor në njërën anë të dërrasës dhe
Duaj të Tjerët në anën tjetër. U kërkoni fëmijëve t’ju tregojnë se nën cilën kolonë
do të vendosej secili prej Dhjetë Urdhërimeve. Lexoni Gjoni 14:15, 21 dhe
ndihmoni fëmijët të kuptojnë se mbajtja e çfarëdo urdhërimi na ndihmon të
tregojmë dashurinë tonë për Atin Qiellor.

3. U kërkoni fëmijëve të mësojnë përmendësh Mateu 22:37-39.

Konkluzion

Dëshmia Shprehni dashurinë tuaj për Atin Qiellor dhe Jezusin si dhe mirënjohjen tuaj për
ungjillin. Nxitini fëmijët të ndjekin shembullin e Jezusit për dashurinë ndaj të tjerëve.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Lluka 10:25-37 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.
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Jezu Krishti Shëron 
Dhjetë Lebrozë

Mësimi

21
Qëllimi Të nxisë çdo fëmijë që të falenderojë Atin Qiellor për bekimet e shumta që ai ose

ajo merr.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Lluka 17:12-19 dhe Doktrina e Besëlidhje 59:7. Më pas studioni
mësimin dhe mendoni se si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve historinë nga shkrimet
e shenjta. (Shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet
Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

3. I shkruani një shënim të shkurtër falenderimi çdo fëmije për t’u përdorur gjatë
mësimit, duke shprehur mirënjohjen tuaj për diçka që ai fëmijë ka bërë apo për
ndonjë karakteristikë që ai ose ajo ka.

4. Në një letër, shkruani për secilin fëmijë fjalët Kujtohu të falenderosh Atin Qiellor.

5. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Një ose më shumë kopje të Doktrina e Besëlidhje.
c. Fotografinë 7-23, Dhjetë Lebrozët (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 221;

62150).

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

I jepni secilit fëmijë shënimet e falenderimit që keni shkruar. Pasi të kenë lexuar
shënimet, diskutoni me ta mbi mënyrën se si ndihemi kur njerëzit na shprehin
mirënjohje. Nëse dëshironi, ju mund të ndani një përvojë kur dikush u mundua
në mënyrë të veçantë për t’ju falenderuar dhe përshkruani se si ju bëri të ndiheni
kjo gjë. Ftoni fëmijët të ndajnë ndonjë përvojë që kanë patur.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta.

Duke treguar fotografinë e Dhjetë Lebrozëve, tregoni historinë e Jezusit që shëron
dhjetë lebrozët ashtu siç gjendet tek Lluka 17:12-19. (Për sugjerime mbi mënyrat
se si të tregoni historinë nga shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet
Shkrimeve Shenjta,” f. viii.) U kujtoni fëmijëve se lebra është një sëmundje e
tmerrshme e lëkurës. Në atë kohë, njerëzit mendonin se ishte tepër ngjitëse. Në
kohën e Jezusit, lebrozët nuk lejoheshin të hynin në qytet dhe nuk mund t’u
afroheshin njerëzve të tjerë.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.
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• Çfarë bënë lebrozët kur panë Jezusin? (Lluka 17:13.) A mendoni se e dinin kush
ishte Jezusi dhe se besonin tek ai?

• Çfarë u kërkoi Jezusi lebrozëve të bënin që të shëroheshin? (Lluka 17:14.)

• Sa lebrozë u kthyen për ta falenderuar Jezusin? (Lluka 17:15-16.) Çfarë tha Jezusi
për lebrozët? (Lluka 17:17-19.)

• Si mendoni, përse nuk u kthyen nëntë lebrozët për ta falenderuar Jezusin?

• Si do të ndiheshit nëse do të ndihmonit dhjetë njerëz dhe vetëm njëri të kthehej
për t’ju falenderuar?

• Për çfarë gjërash duhet ta falenderojmë Atin Qiellor? Lexoni ose i kërkoni një
fëmije të lexojë Doktrina e Besëlidhje 59:7. Përse është e rëndësishme ta
falenderojmë Atin Qiellor për bekime të veçanta që ne marrim?

• Si mund të shprehim mirënjohjen tonë ndaj Atit Qiellor?

I jepni secilit fëmijë një prej letrave që keni përgatitur. Ftoni fëmijët të thonë disa
prej gjërave për të cilat mund të falenderojnë Atin Qiellor. Nëse dëshironi, ju mund
të përmblidhni përgjigjet e tyre në dërrasë.

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. U kërkoni fëmijëve të mësojnë përmendësh Doktrina e Besëlidhje 59:7. U kërkoni
ta shkruajnë këtë shkrim të shenjtë në pjesën e mbrapme të letrës së tyre
“Kujtohu të Falenderosh Atin Qiellor” dhe nxitini ata ta vendosin këtë letër në një
vend ku mund ta shohin çdo ditë.

2. Shkruani në dërrasë Mirënjohje. U kërkoni fëmijëve të përmendin gjëra për të cilat
janë mirënjohës dhe që fillojnë me secilën shkronjë të kësaj fjale. I ndihmoni të
kuptojnë se ne varemi nga Zoti për gjithçka që kemi dhe jemi.

3. Vizatoni në dërrasë një listë të ngjashme me atë më poshtë:

U kërkoni fëmijëve të përmendin gjëra të veçanta për të cilat mund t’i thonë Atit
Qiellor “faleminderit”. Renditini ato nën Thuaj. Më pas u kërkoni të mendojnë mbi
mënyra se si mund ta tregojnë mirënjohjen e tyre për këto bekime. Renditini këto
nën Trego. Theksoni rëndësinë e të thënit dhe të treguarit të mirënjohjes.

Thuaj

Prindër

Shokë

Ushqim

Veshje

Trego

Bindju Urdhërimeve

Shërbeju  të Tjerëve

Lutu

Mirënjohja
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4. Tregoni fotografi me pamje të bukura dhe nga jeta e egër. Rishikoni Krijimin dhe
i ndihmoni fëmijët të kuptojnë se sa mirënjohës duhet t’i jemi Atit Qiellor dhe
Jezusit për tokën dhe për gjithçka që ata krijuan për ne.

5. I jepni secilit fëmijë një copë letër dhe një laps dhe u kërkoni t’i shkruajnë një
shënim falenderimi dikujt, si për shembull një prindi, një shoku, një të afërmi, një
mësuesi, peshkopit e kështu me radhë. Nxitini fëmijët t’i shpërndajnë shënimet
ose ndihmojini t’i shpërndajnë nëse është e nevojshme.

6. Lexoni Mosia 2:19-24 dhe diskutoni mbi atë që tha Mbreti Beniamin. I ndihmoni
fëmijët të kuptojnë se ne nuk mundemi kurrë t’ia shpërblejmë Atit Qiellor gjithçka
që bën për ne; ai meriton të gjithë mirënjohjen që mund të japim.

Konkluzion

Dëshmia Shprehni mirënjohjen që ndjeni ndaj Atit Qiellor dhe Jezusit. U shprehni gjithashtu
fëmijëve mirënjohjen tuaj për privilegjin për të qenë mësuesja e tyre dhe për t’i
ndihmuar ata të mësojnë ungjillin e Jezu Jezu Krishtit.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Lluka 17:12-19 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Mësimi 21
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Shërbëtori i PamëshirshëmMësimi

22
Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë që të ketë dëshirë të jetë më i mëshirshëm.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Mateu 18:21-35; 6:12, 14-15; dhe Doktrina e Besëlidhje 58:42.
Më pas studioni mësimin dhe mendoni se si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve
historinë nga shkrimet nga shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e Mësimeve
Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Efesianëve 4:32, Doktrina e Besëlidhje 64:8-10 dhe James E.
Talmage, Jesus the Christ, f. 392-97 (nëse është e disponueshme).

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme: Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

U kërkoni fëmijëve të shumëzojnë 70 me 7. (Mund ta shkruani problemin në
dërrasë.)

• A është rezultati numër i madh? Sa do t’ju duhej të numëronit deri në atë numër?

I kërkoni një prej fëmijëve të lexojë Mateu 18:21-22.

Shpjegoni se ky numër na mëson një mësim të rëndësishëm mbi faljen. Jezusi po
na mësonte se ne duhet të jemi gjithmonë të gatshëm të falim dikë. (Shih gjithashtu
aktivitetin pasurues 4.)

Histori nga Shkrimet
e Shenjta.

Tregoni historinë e shërbëtorit të pamëshirshëm nga Mateu 18:21-35 (Për sugjerime
mbi mënyrat se si të tregoni historinë nga shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia
nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.) Kjo mund të jetë një histori e mirë për t’u
interpretuar. Ju ose një prej fëmijëve mund të lexojë vargjet, ndërkohë që fëmijët
marrin rolin e mbretit, shërbëtorit të pamëshirshëm, shokut të tij shërbëtor dhe
shërbëtorëve të tjerë.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Ç’kishte ndërmend të bënte në fillim mbreti me shërbëtorin që i detyrohej dhjetë
mijë talenta? (Mateu 18:25.) Shpjegoni se një talent ishte një shumë e madhe
parash. (Shih Jesus the Christ, f. 396-97, për më shumë informacion mbi
talentet.)

• Përse ndryshoi mendje mbreti? (Mateu 18:26.) Si u ndie ai për shërbëtorin e tij?
(Mateu 18:27.) Si mendoni, çfarë do të thotë të ndiesh dhembshuri?
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• Çfarë bëri shërbëtori pasi mbreti ia fali detyrimin? (Mateu 18:28.) Çfarë i kërkoi
shërbëtori që detyrohej 100 denarë (një shumë tepër e vogël) shërbëtorit që
kishte si detyrim dhjetë mijë talenta? (Mateu 18:29.) Si reagoi shërbëtori ndaj
lutjeve të shokut të tij shërbëtor? (Mateu 18:30.) Çfarë bëri mbreti kur mori vesh
se çfarë kishte ndodhur? (Mateu 18 :31-34)

• Si bëhemi ne ndonjëherë si shërbëtori i pamëshirshëm? Si mbreti? Si ndiheni kur
falni të tjerët? Kur nuk falni?

• Çfarë mund të mësojmë nga ndryshimi i madh midis detyrimeve që kishin dy
shërbëtorët?

• Çfarë po mundohej Jezusi t’u mësonte njerëzve kur tregoi shëmbëlltyrën e
shërbëtorit të pamëshirshëm? Çfarë thotë Jezusi se duhet të bëjmë në mënyrë që
të falemi? (Mateu 18:35.)

I pyesni fëmijët nëse mund të mbajnë mend frazën nga lutja e Jezusit në Predikimin
në Mal që flet mbi faljen. U kërkoni ta hapin Biblën e tyre tek Mateu 6:12 dhe
përsëriteni këtë varg së bashku. Lexoni gjithashtu vargjet 14 dhe 15.

• U kërkoni fëmijëve të mendojnë një rast kur dikush u bëri diçka jo të mirë atyre. Si
i bëri të ndiheshin nga ajo pazemërsi? Çfarë bënë ata? Çfarë na ka mësuar Jezu
Krishti të bëjmë në situata të tilla? Ishte e lehtë të falje? Si mund të bëhemi më të
mëshirshëm? Shpjegoni se askush nuk duhet të lëndojë dikë tjetër dhe nëse
dikush lëndon fëmijët, ata duhet t’u thonë prindërve të tyre, një të rrituri tjetër tek
i cili kanë besim ose peshkopit.

• Si do të ndiheshit nëse do t’i bënit diçka të keqe një shoku apo një anëtari të
familjes suaj dhe, edhe pasi t’i thonit se ju vinte keq, ai njeri nuk do t’ju falte?

• Kur bëjmë diçka të gabuar dhe më pas pendohemi dhe i kërkojmë Zotit të na
falë, çfarë na ka thënë ai se do të bëjë? (DeB 58:42.)

• Çfarë tha Jezusi kur Pjetri e pyeti se sa shpesh duhet ta falim dikë që ka
mëkatuar kundra tij? (Mateu 18:21-22.) Si mendoni, çfarë po mundohej t’i
mësonte Jezusi Pjetrit? (Nuk ka kufi për numrin e herëve që duhet të falim të
tjerët.)

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Jepini secilit fëmijë një letër dhe një lapës. U kërkoni të shkruajnë a, b, c, ç, d, dh
dhe e në rresht poshtë njëra-tjetrës në njërën anë të letrës dhe përgjigjiuni
pyetjeve të mëposhtme mbi faljen. Të gjitha pyetjet mund të marrin si përgjigje po
ose jo.

a. A ke falur kur thua: “Të fal, por nuk do ta harroj atë që bëre”?
b. A ke falur kur ndihesh i gëzuar që diçka e keqe i ka ndodhur dikujt që nuk

është treguar i mirë me ju?
c. A ke falur kur vëllai ose motra juaj ju godet dhe ju nuk zemëroheni?
ç. A ke falur kur doni të lani hakun ndaj dikujt i cili nuk është treguar i mirë me

ju?
d. A ke falur kur nuk i flet më dikujt i cili nuk është treguar i mirë me ju?
dh. A ke falur kur përkrahni dikë i cili nuk është treguar i mirë me ju?
e. A ke falur kur nuk flet mirë për dikë i cili mendoni se nuk është treguar i mirë

me ju?
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Ndërkohë që diskutoni mbi përgjigjet e këtij kuici, diskutoni mbi kuptimin dhe
rëndësinë e faljes.

2. I kërkoni një fëmije të lexojë Doktrina e Besëlidhje 64:8-10. Ndajini këto vargje
në fraza dhe i kërkoni secilit fëmijë t’ia shpjegojë një prej frazave klasës. Ju mund
ta ndani gjithashtu klasën në grupe dhe t’i kërkoni secilit grup të diskutojë mbi
kuptimin e këtij shkrimi të shenjtë. U kërkoni të ndajnë idetë e tyre dhe i ndihmoni
të kuptojnë se ne jemi urdhëruar të falim gjithkënd.

3. Nxitini fëmijët të mësojnë përmendësh Doktrina e Besëlidhje 64:10 ose Mateu
6:14-15.

4. U jepni fëmijëve letër dhe lapsa ose shënues. U kërkoni të vizatojnë shtatë katrorë
në letrën e tyre. Më pas u kërkoni të vizatojnë gjashtë grupe të tjera me nga
shtatë katrorë. U thoni fëmijëve se dhjetëfishi i katrorëve që kanë vizatuar në
letrën e tyre është numri i herëve që Jezusi tha se duhet të falim dikë. Ai po u
mësonte njerëzve se ata duhet t’i falin gjithmonë të tjerët.

Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë mbi rëndësinë e të qenit i mëshirshëm ashtu siç mësoi Jezusi.
I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se kur falin, ata janë të denjë të falen nga Ati ynë
Qiellor.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Mateu 18:21-35 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.
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Bariu i Mirë Mësimi

23
Qëllimi Të mësojë fëmijët që të kenë besim tek Jezu Krishti pasi ai është Bariu i Mirë.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Gjoni 10:1-18, Marku 10:13-16 dhe 3 Nefi 11:37-38. Më pas
studioni mësimin dhe mendoni se si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve historinë nga
shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia
nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Mateu 19:13-15 (vini re Përkthimin e Jozef Smithit të Mateut 19:13
në Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta) dhe Lluka 18:15-17.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Një Libër Mormoni për çdo fëmijë.
c. Fotografitë 7-19, Bariu i Mirë dhe 7-24, Krishti dhe Fëmijët (Paketa e

Fotografive Artistike të Ungjillit 216; 62467).

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

U shpjegoni fëmijëve se ju do t’u flisni mbi përgjegjësitë e veçanta që ka dikush. U
thoni se do t’u jepni ndihma herë pas here mbi punën që bën ai njeri. Kur fëmijët të
mendojnë se e dinë çfarë bën ai njeri, duhet të dalin para klasës dhe t’jua thonë
përgjigjen në vesh. Nëse e kanë gjetur drejt, duhet të qëndrojnë në këmbë. Nëse
kanë gabuar, duhet të ulen. Përdorni ndihma si këto që vijojnë:

Unë punoj në natyrë.
Merakosem shumë për ato që kujdesem.
Ndonjëherë më duhet të luftoj kundra kafshëve të egra ose hajdutëve.
Duhet të jem shumë vigjilent.
Duhet të ruaj të vegjlit.
Duhet të kërkoj ato që kanë humbur.
Ato për të cilat kujdesem e njohin zërin tim dhe më ndjekin.
Unë kërkoj kullota të mira dhe ujëra të pastra për ato që kujdesem.
Engjëjt ia shpallën lindjen e Jezu Krishtit disa njerëzve që i kanë këto përgjegjësi.
Unë ruaj delet.

Pasi të gjithë fëmijët ta marrin vesh se ai person është një bari, u kërkoni të ulen
nëpër vendet e tyre. Shpjegoni se gjatë mësimit ata do të mësojnë rreth Bariut të
Mirë, i cili është Jezu Krishti.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta.

Tregoni fotografinë Bariu i Mirë. Shpjegoni se bariu simbolizon lidhjen e Jezusit me
ndjekësit e tij pasi barinjtë e mirë i donin shumë delet e tyre. Në kohët biblike, kur
tufat futeshin në një vathë (mure të lartë me gjëmba në majë për të penguar ujqërit
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që të hyjnë brenda) natën, çdo bari ruante me radhë delet duke u shtrirë përgjatë
hyrjes së hapur, duke u bërë me kuptimin e vërtetë të fjalës porta ose dera (Gjoni
10:7, 9). Nëse një kafshë e egër arrinte të kalonte muret, bariu do të jepte jetën e
tij, nëse ishte e nevojshme, për të mbrojtur delet. Kur barinjtë thërrisnin në mëngjes
tufat e tyre me dele, çdo dele e njihte zërin e të zotit të saj. Që një dele të ruhej e
sigurt, ajo duhej të ndiqte të zotin e saj nga afër ndërsa ai e udhëhiqte për në
kullota të mira.

U mësoni fëmijëve shëmbëlltyrën e Bariut të Mirë nga Gjoni 10:1-6. (Për sugjerime
mbi mënyrat se si ta tregoni historinë nga shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia
nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Përse e ndjekin delet bariun e tyre? (Gjoni 10:4.) Si mendoni, çfarë do të thotë
“e njohin zërin e tij”? Cilin zë duhet të njohim ne? Si mund të arrijmë të njohim
zërin e Shpëtimtarit?

• Cilët janë sot vjedhësit dhe kusarët shpirtërorë? (Gjoni 10:1.) I ndihmoni fëmijët të
mendojnë njerëz ose gjëra të cilat mund të ndikojnë tek ata për t’u larguar nga
bariu i tyre, i cili është Jezusi.) Përse nuk u larguan delet nga udha e drejtë prej
“vjedhësve dhe kusarëve”? (Gjoni 10:8.) Si mund ta mbrojmë veten tonë nga
ndikimet e këqija? Kush tjetër mund të na ndihmojë që të mbrohemi nga këto
ndikime? (Fryma e Shenjtë, profeti, prindërit, miqtë e mirë, mësuesit, peshkopi.)

• Në ç’mënyrë është Jezusi Bariu i Mirë? (Gjoni 10:9-11.) Nëse Jezusi është Bariu
i Mirë, çfarë jemi ne? Si na ndihmon ta ndjekim Jezusin fakti që ai është Bariu i
Mirë?

• Në ç’mënyrë e tregon Bariu i Mirë dashurinë për delet e tij? (Gjoni 10:11.)
Nga kush e mori Jezusi fuqinë për të dhënë jetën e tij dhe për ta rimarrë sërish?
(Gjoni 10:17-18. Ai mund të vdiste pasi nëna e tij ishte e vdekshme. Ai mund ta
rimerrte sërish jetën e tij pasi ati i tij, Ati Qiellor, ishte i pavdekshëm.) Çfarë do të
thotë për ne se “bariu i mirë jep jetën e vet për delet”? (Gjoni 10:11.) Në ç’mënyrë
e bën të mundur sakrifica e Jezusit që ne të jetojmë me të dhe Atin Qiellor sërish?

I ndihmoni fëmijët të kuptojnë që një nga mënyrat se si Jezu Krishti është Bariu i
Mirë është vuajtja e tij në mënyrë vullnetare për mëkatet tona dhe dhënia e jetës
së tij për ne. Si rrjedhim, ne të gjithë do të ringjallemi dhe ne të gjithë mund të
pendohemi, të pagëzohemi dhe të falemi për mëkatet tona.

Shpjegoni se ju do të tregoni një histori tjetër e cila tregon një mënyrë se si bariu
i Mirë kujdeset për delet e tij. Tregoni fotografinë Krishti dhe Fëmijët. Tregoni
historinë ku Jezusi bekon fëmijët (shih Marku 10:13-16).

• Përse u munduan dishepujt e Jezusit t’i largonin fëmijët? (Përkthimi i Jozef Smithit
Mateu 19:13.) Çfarë tha Jezusi kur dishepujt e tij u munduan t’i largonin fëmijët?
(Marku 10:14.) Çfarë bëri ai për fëmijët? (Marku 10:16.) Si mendoni, si do të ishit
ndier nëse do të kishit qenë një prej atyre fëmijëve? Në ç’mënyrë na e bën më të
lehtë ta ndjekim Jezusin fakti që ai na do?
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• Jezusi tha se, nëse duam të hyjmë në mbretërinë e Perëndisë, ne duhet të
“bëhemi si një fëmijë i vogël” (Marku 10:15; Mosia 3:19; 3 Nefi 11:37-38). Si
mendoni, çfarë do të thotë të “bëheni si një fëmijë i vogël”? Si mendoni, si kush
duhet të jesh që të hysh në mbretërinë e qiellit? Përse dëshiron Jezusi që ne të
hyjmë në mbretërinë e qiellit?

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Jepini secilit fëmijë një fije peri të paktën 30 cm të gjatë. U kërkoni fëmijëve t’i
vendosin fijet e tyre të perit vertikalisht në një tavolinë ose në dysheme para tyre
dhe të mundohen ta shtyjnë larg tyre perin. Më pas u kërkoni fëmijëve t’i tërheqin
fijet e perit drejt tyre. Lidheni këtë eksperiment me mënyrën se si barinjtë
udhëheqin delet e tyre (Gjoni 10:4). Shpjegoni se në Izrael barinjtë i udhëheqin
delet e tyre duke ecur para tyre. Në disa vende të tjera barinjtë i shtyjnë delet.
Jezusi, si Bariu ynë i Mirë, udhëheq udhën dhe na kërkon ta ndjekim.

2. Lexoni dhe diskutoni me fëmijët mbi Psalmin 23.

3. Ndajeni klasën në grupe të vogla. U kërkoni të mendojnë mbi mënyra se si Jezusi
ka treguar dhe vazhdon të tregojë dashurinë e tij për ne (disa ide mund të jenë
shpagimi për shkeljen e Adamit, vuajtja për mëkatet tona, mësimi i ungjillit për ne
nëpërmjet shkrimeve të shenjta, të qenit një shembull, ndihma që na jep kur kemi
nevojë për ndihmë e kështu me radhë). Diskutoni se si këto gjëra na ndihmojnë të
dimë se Jezusi na do.

4. Lexoni dhe diskutoni historinë e Jezusit tek bekon fëmijët nefitë (3 Nefi 17:12-13,
21-24).

5. Përsëritni me fëmijët njërin ose të tre nenet e para të besimit.

6. I ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendësh Gjoni 10:11.

Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë se Jezusi do secilin prej nesh dhe do që ne ta ndjekim atë. Ndani
një përvojë nga jeta juaj kur keni ndierë dashurinë e Jezusit ose kur e keni ndjekur
dhe jeni bekuar.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Gjoni 10:1-18 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Mësimi 23
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Ofrimi i Gruas së VeMësimi

24
Qëllimi Të nxisë çdo fëmijë që të paguajë një të dhjetën dhe oferta të tjera të ndershme.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Marku 12:41-44, 3 Nefi 24:10 dhe Doktrina e Besëlidhje 119:4.
Më pas studioni mësimin dhe mendoni se si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve
historinë nga shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe
“Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Lluka 21:1-4 dhe Doktrina e Besëlidhje 64:23.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Dhjetë monedha (ose vizatoni dhjetë rrathë në dërrasë në vend të

monedhave.)
c. Letër dhe lapsa për secilin fëmijë.

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

I tregoni klasës dhjetë monedha.

• Kush do të donte t’i kishte këto dhjetë monedha?

• Nëse do t’jua jepja të gjitha këto monedha, a do të ishit të gatshëm të më kthenit
sërish njërën mua? Përse? A do të ishit të gatshëm të më jepnit sërish dy ose tre
ose madje edhe të gjitha?

Shpjegoni se Ati Qiellor na ka urdhëruar të paguajmë të dhjetën, e cila është
dhënia sërish atij e një të dhjetës, së gjithçkaje që fitojmë. Ai na ka kërkuar
gjithashtu të japim oferta të tjera, si ofertën e agjërimit dhe kontribute për fondin
misionar, për të ndihmuar që të çojmë përpara punën e tij këtu në tokë.

I rikujtoni fëmijët se gjithçka këtu në tokë u krijua nga Ati Qiellor dhe Jezu Krishti. Ati
Qiellor na bekoi me trupin dhe mendjen tonë në mënyrë që ne të mund të punojmë
dhe të mendojmë. Gjithçka që fitojmë ose marrim në tokë është një dhuratë prej tij.
Ati Qiellor do që ne të tregojmë mirënjohjen, besimin dhe bindjen tonë duke paguar
të dhjetën dhe duke i dhënë oferta të tjera Kishës.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta.

Tregoni historinë e ofrimit të gruas së ve (Marku 12:41-44). (Për sugjerime mbi
mënyrat se si të tregoni historinë nga shkrimet e shenjta, nga shkrimet e shenjta,
shih “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.) Shpjegoni se Ati Qiellor
dhe Jezusi i kanë urdhëruar gjithmonë njerëzit të paguajnë të dhjetën dhe u kanë
kërkuar gjithashtu të japin oferta të tjera për të ndihmuar në plotësimin e nevojave
të Kishës.
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Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të shenjta
në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët të kuptojnë
shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i referencave me
fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet e shenjta.

• Çfarë hodhën njerëzit e pasur në thesarin e kishës? (Marku 12:41.) Çfarë hodhi
e veja në thesar? (Marku 12:42. Shpjegoni se një kuadrant ishte një shumë
tepër e vogël parash.) Përse ndihej Jezusi më i kënaqur me ofertën e së vesë
sesa me atë të njerëzve të pasur? (Marku 12:43-44.)

• Sa na urdhëron Ati Qiellor që të paguajmë për të dhjetën? (DeB 119:4. Shpjegoni
se “interes” do të thotë çfarëdolloj paraje që fitojmë. Duke përdorur letrën dhe
lapsat, u tregoni fëmijëve se si të gjejnë shuma të së dhjetës.) Çfarë do të thotë të
paguash një të dhjetë të ndershme?

• Sa na ka kërkuar Ati Qiellor të paguajmë në ofertat e agjërimit? Sa na kërkon të
paguajmë për fondin misionar? I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se, ndryshe nga
shuma e caktuar e parave që jemi urdhëruar për të paguar për të dhjetën, ne
vendosim mbi sasinë e parave që do të kontribuojmë për ofertat e agjërimit dhe
fondit misionar në bazë të asaj që kemi dhe të nevojave tona. Ati Qiellor na ka
kërkuar vetëm që të jemi bujarë, pasi sa më shumë që japim, aq më tepër
tregojmë se jemi të përkushtuar për të bërë punën e Atit Qiellor.

• Në ç’mënyrë tjetër mund të ndihmojmë për të çuar përpara punën e Atit Qiellor?
(Eksodi 25:1-8; DeB 124:26-27.) Shpjegoni se anëtarëve në të gjitha kohërat u
është kërkuar të kontribuojnë për të ndërtuar tempuj. Sot tempujt po ndërtohen
në mbarë botën dhe ne mund të marrim bekime të mëdha duke kontribuar nëse
ndodhemi në një distrikt ku po ndërtohet një tempull i ri.

• Përse na kërkon Zoti të paguajmë të dhjetën? Çfarë bekimesh marrim kur
paguajmë një të dhjetë të plotë? (3 Nefi 24:10.) Çfarë do të thotë që pragjet e
qiellit të hapen për ne? Çfarë bekimesh marrim ne kur paguajmë oferta të tjera?

Diskutoni mbi thënien e mëposhtme nga Presidenti Spenser W. Kimbëll, Presidenti
i dymbëdhjetë i Kishës:

“Zoti ka premtuar se do të hapë pragjet e qiellit kur i bindemi ligjit të tij. Ai mund
të na japë rroga më të mira, mund të na japë më shumë gjykim në shpenzimin e
parave tona. Ai mund të na japë shëndet më të mirë, mund të na japë [dhe] një
kuptim më të madh që ne të mund të gjejmë vende më të mira pune. Ai mund të
na ndihmojë në mënyrë që të bëjmë gjërat që duam të bëjmë”(The Teachings of
Spencer W. Kimball, f. 212).

Theksoni se bekimet më të mëdha që marrim kur paguajmë të dhjetën dhe oferta
të tjera janë shpirtërore. Besimi ynë rritet akoma më shumë sa herë zgjedhim t’i
bindemi ligjit të së dhjetës dhe të jemi bujarë në kontributet tona për ofertat e
agjërimit dhe fondit misionar.

• Si jeni bekuar ju apo dikush që njihni nga pagimi i së dhjetës apo ofertave të
tjera? Ndani me fëmijët një shembull nga përvoja juaj dhe ftoni fëmijët të ndajnë
përvoja kur ata janë bekuar për shkak të ofertave të tyre.

• Kur duhet ta paguajmë të dhjetën tonë? (Ne mund ta paguajmë të dhjetën tonë
kurdoherë gjatë vitit, por më e mira është ta paguajmë sapo të marrim ndonjë të
ardhur në para.) Kujt ia japim të dhjetën tonë dhe ofertat e tjera? (Peshkopit ose
këshilltarëve të tij. Peshkopi ia dërgon paratë e të dhjetave zyrave qendrore të
Kishës, ku udhëheqësit e Kishës vendosin mbi mënyrën më të mirë për t’i
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shpenzuar që të kryhet puna e Zotit. Ofertat e agjërimit dhe fondet e misionarit
përdoren brenda vendit; fondet e mëdha dërgohen në zyrat qëndrore të Kishës.)

• Si përdoren paratë tona të së dhjetës? (Shih aktivitetin pasurues 2.) Si përdoren
ofertat e agjërimit? (Ofertat e agjërimit përdoren për programin e mbarëvajtjes së
Kishës.)

• Çfarë është dhënia e llogarisë për të dhjetën? (Një takim që bëhet një herë në
çdo vit me peshkopin. Ne rishikojmë të dhënat e së dhjetës dhe kontributeve të
tjera që kemi paguar dhe i tregojmë atij nëse jemi një pagues i të dhjetës së
plotë. Ne mund të deklarojmë se jemi pagues të së dhjetës të plotë, nëse i kemi
paguar Zotit një të dhjetën e të gjitha të ardhurave tona.)

• Si mendoni, përse është e rëndësishme ta paguajmë të dhjetën me dëshirë?
(Moroni 7:6-8.) Nëse të ardhurat tonë janë të vogla, a pritet ende prej nesh që ta
paguajmë të dhjetën? Përse?

Diskutoni mbi thënien e mëposhtme nga Presidenti Spenser W. Kimbëll: “Ka njerëz
që thonë se nuk mund të përballojnë që të paguajnë të dhjetën pasi të ardhurat e
tyre janë të vogla . . . Askush nuk është asnjëherë aq i varfër sa të mos paguaj të
dhjetën” (The Teachings of Spencer W. Kimball, f. 212).

• Përse është e rëndësishme të paguajmë ofertat e tjera? Si mund ta përdorim
kontributin e së vesë si një shembull për t’i bërë dhurime Kishës? I ndihmoni
fëmijët të kuptojnë se në të ardhmen ne mund të na kërkohet t’i japim gjithçka
Kishës. Por, për momentin po na kërkohet të japim vetëm atë që jemi në gjendje
të dhurojmë dhe të plotësojmë nevojat tona në të njëjtën kohë.

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Duke përdorur para të rreme (mund të bëni paratë tuaja), u kërkoni fëmijëve të
imagjinojnë sikur janë një familje dhe të caktojnë një buxhet me shumën e parave
që ju do t’u jepni. I kërkoni të caktojnë një buxhet për ushqimin, qiranë, gjërat
e nevojshme, veshjen dhe zbavitjen. Më pas u thoni t’i shtojnë buxhetit të tyre
të dhjetën dhe ofertat e tjera duke i vendosur ato në krye të listës. U shpjegoni
fëmijëve se ne duhet gjithmonë të paguajmë të dhjetën në fillim pasi ajo është
e dhjeta e Zotit.

2. Shkoni përreth klasës dhe kërkojini secilit fëmijë të përmendë një mënyrë të
veçantë se si përdoret e dhjeta e tij ose e saj. Jepni sugjerime nga lista e
mëposhtme nëse është e nevojshme:

Për ndërtimin e shtëpive të mbledhjeve, tempujve, seminareve dhe instituteve
të fesë, qendrave të trajnimit të misionit dhe qendrave të historisë familjare.

Për të paguar aktivitetet, manualet e mësimdhënies dhe pajisjet e lagjes dhe
kunjit.

Për të paguar për mirëmbajtjen dhe gjërat e nevojshme të shtëpive të
mbledhjeve.

Për të paguar shpenzimet e udhëtimit dhe gjërave të nevojshme për
misionarët.
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Për të paguar shpenzimet e udhëtimit dhe shpenzimet e tjera për Autoritetet
e Përgjithshme.

Për të siguruar kompjutera për t’u përdorur në tempull dhe për punën
e historisë familjare.

Për të ndihmuar në botimin e revistave të Kishës.

Për të paguar transmetimet satelitore të Kishës.

Për të paguar përkthimin dhe botimin e shkrimeve të shenjta.

3. I jepni secilit fëmijë nga një letër dhe një laps dhe u kërkoni të shkojnë tek një
dritare ose ndonjë vend tjetër nga ku mund të shohin jashtë. U kërkoni të
shkruajnë me qetësi sa më shumë gjëra që mund të shohin në pak minuta.
Pasi fëmijët të kthehen në vendet e tyre, u kërkoni të përmendin gjërat që panë.
Shpjegoni se Ati Qiellor na ka dhënë gjithçka që kemi dhe pagimi i së dhjetës
dhe ofertave është një mënyrë se si ne mund të tregojmë dashurinë dhe
mirënjohjen tonë për të.

4. Tregoni historinë e mëposhtme nga Presidenti Ezra Taft Benson dhe diskutoni mbi
besimin që nevojitet për të paguar të dhjetën dhe bekimet që vijnë kur i bindesh
këtij ligji:

“Në një rast, kur isha adoleshent dëgjova padashur babanë dhe mamanë duke
folur për të ardhurat e tyre financiare kur po përgatiteshin për dhënien e llogarisë
mbi të dhjetën që kishin të nesërmen. Babai [i detyrohej] 25 dollarë bankës, afati
i së cilës mbaronte gjatë asaj jave. Pasi llogaritën të dhjetën e tyre, ai detyrohej
edhe njëzet e pesë dollarë më shumë. Ai kishte gjithshtu edhe një vinç [diçka e
cila përdoret për të hedhur bar në një mullar bari] të cilin e kishte ndërtuar. Ai . . .
po mundohej ta shiste, por nuk ia kishte dalë mbanë me sukses.

Çfarë duhet të bënin — [të paguanin] bankën, të paguanin të dhjetën e tyre më
vonë apo të paguanin të dhjetën e tyre dhe të shpresonin që të mund [ta
paguanin bankën] pas pak ditësh? Pasi diskutuan mbi këtë çështje, dhe jam i
sigurt se u lutën së bashku para se ta mbyllnin diskutimin, babai vendosi që ditën
e nesërme të shkonte në dhënien e llogarisë për të dhjetën dhe të paguante
njëzet e pesë dollarët, të cilat do ta bënin atë një pagues të së dhjetës të plotë.
Ndërsa po kthehej në shtëpi hipur mbi kalë, një prej fqinjëve të tij e ndali dhe i
tha: ‘Xhorxh, e di se ke një vinç për të shitur. Sa kërkon të ta blej?’

Babai tha: ‘Njëzetepesë dollarë’. Fqinji tha: ‘Unë nuk e kam parë, por duke ditur
mënyrën se si ndërton, jam i sigurt se ia vlen për njëzet e pesë dollarë. Prit një
minutë sa të shkoj në shtëpi dhe të bëj një çek për të. Më duhet.’ Ky është një
mësim që nuk e kam harruar” (The Teachings of Ezra Taft Benson, f. 471-72).

5. Tregoni historinë e mëposhtme:

“Kur isha rreth pesë ose gjashtë vjeç, u ula në tavolinën e ngrënies me familjen
time të madhe dhe dëgjoja teksa të tjerët diskutonin mbi të dhjetën. Ata më thanë
se e dhjeta është një e dhjeta e gjithçkaje që fitojmë dhe se ajo i paguhet Zotit
nga ata që e duan.

Pas darkës, unë nxora shumën e vogël me para që kisha ruajtur dhe llogarita një
të dhjetën që i detyrohesha Zotit. Më pas shkova tek dhoma e vetme në shtëpi
që kishte dryn në derë - në tualet atje u gjunjëzova pranë vaskës. Duke i mbajtur

Mësimi 24



82

tre ose katër monedhat në duart e mia të hapura, i kërkova Zotit t’i pranonte - i
sigurt se do t’i pranonte. Iu luta Zotit për pak kohë, por paratë mbetën në duart
e mia. Asnjë djalë i vogël nuk mund të jetë ndjerë më i refuzuar se sa unë. Zoti
kishte pranuar të dhjetën nga pindërit e mi dhe nga të gjithë vëllezërit e mi më
të mëdhenj. Përse jo prej meje? Ndërsa u ngrita nga pozicioni i ulur në gjunjë,
u ndjeva kaq i pavlerë saqë nuk mund t’i thoja askujt se çfarë kishte ndodhur.
Vetëm Zoti e dinte.

Pak ditë më vonë në klasën e Fillores mësuesja tha se ndihej e frymëzuar të fliste
për diçka që nuk ishte pjesë e mësimit. Unë u ula i mrekulluar teksa ajo na
mësonte mbi mënyrën se si të paguajmë të dhjetën. Por ajo që mësova ishte
shumë më e rëndësishme se sa mënyra se si të paguajmë të dhjetën. Unë
mësova se Zoti kishte dëgjuar dhe i ishte përgjigjur lutjes sime, se ai më donte
dhe se unë isha i rëndësishëm për të” (Ariel Ricks, “Coins for the Lord,” Ensign,
dhjet. 1990, f. 47).

Konkluzion

Dëshmia dhe
Kërkesa

Jepni dëshminë mbi rëndësinë e të paguarit të së dhjetës. Ndani ndjenjat tuaja mbi
privilegjin që kemi për të paguar të dhjetën tonë si një mënyrë për të shprehur
mirënjohjen tonë ndaj Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit. Ndani, ose ftoni një anëtar tjetër
të ndajë, ndonjë përvojë që keni patur kur besimi juaj tek Ati Qiellor dhe Jezusi u rrit
pasi paguat të dhjetën.

I jepni secilit fëmijë një faturë dhe zarf dhurimi dhe u kërkoni atyre të paguajnë një
të dhjetë të ndershme sa herë që marrin para.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Marku 12:41-44 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.
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Shëmbëlltyra e Dhjetë 
Virgjëreshave

Mësimi

25
Qëllimi Të nxisë çdo fëmijë që të përgatitet shpirtërisht për ardhjen e dytë të Jezu Krishtit.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Mateu 25:1-13 dhe Doktrina e Besëlidhje 45:56-57, 63:53-54. Më
pas studioni mësimin dhe mendoni mbi mënyrën si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve
historinë nga shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe
“Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

3. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për secilin fëmijë.
b. Shirita me fjalët e mëposhtme:

Dhjetë virgjëreshat=Anëtarët e Kishës
Vaji=Përgatitja shpirtërore
Dhëndri=Jezu Krishti
Martesa=Ardhja e dytë e Jezusit

c. Fotografinë 7-25, Ardhja e Dytë (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 238;
62562)

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

U kërkoni fëmijëve të imagjinojnë sikur klasa do të niset për një udhëtim.

• Çfarë na nevojitet për t’u përgatitur për udhëtimin?

• Çfarë duhet të marrim me vete?

Thoni: “Do të nisemi për një udhëtim dhe do të marrim ______, ” duke përmendur
një send. I kërkoni një fëmije të thotë të njëjtën fjali, duke përfshirë atë që thatë
ju dhe diçka tjetër. Vazhdoni në të gjithë klasën, duke i kërkuar secilit fëmijë të
përmendë të gjithë sendet e mëparshme dhe duke shtuar një tjetër. Jepjani secilit
fëmijë një ose më shumë herë radhën, në varësi të madhësisë së klasës suaj.
Ndihmoni në përmendjen e sendeve kur ju duket e nevojshme.

Cilësoni se përgatitja është një pjesë e rëndësishme për shumë gjëra në jetën tonë.

• Cilat janë disa prej gjërave për të cilat mund të përgatitemi përveç nisjes për
udhëtim?

Diskutoni shkurtimisht mbi përgatitjen që bëjmë për shkollë, për një vakt të ngrëni,
për mbrëmjen familjare e kështu me radhë. U thoni fëmijëve se në këtë mësim ata
do të mësojnë se si mund të përgatiten shpirtërisht për një ngjarje të
mrekullueshme që do të ndodhë në të ardhmen.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta.

U tregoni fëmijëve shëmbëlltyrën e dhjetë virgjëreshave (Mateu 25:1-13). (Për
sugjerime mbi mënyrat se si të tregoni historinë nga shkrimet e shenjta, shih
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“Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.) U thoni fëmijëve se shpesh
Jezusi mësoi me anë të shëmbëlltyrave, duke përdorur objekte dhe situata të
njohura me qëllimin për të mësuar një të vërtetë të fshehur shpirtërore. Ai
përdori shëmbëlltyra në mënyrë që vetëm ata që ishin të gatshëm të studionin
shëmbëlltyrën do ta kuptonin të vërtetën (shih Mateu 13:10-17). I ndihmoni fëmijët
të kuptojnë se kjo shëmbëlltyrë krahason ardhjen e dytë të Jezu Krishtit, e cila do
të ndodhë kur Shpëtimtari të kthehet në tokë për të sunduar gjatë Mijëvjeçarit, me
një dasëm.

Shpjegoni se shëmbëlltyra e dhjetë virgjëreshave është bazuar mbi zakonet e
lashta të dasmës judease. Dhëndri dhe miqtë e tij e shoqëronin nusen nga shtëpia
e saj për në shtëpinë e dhëndrit. Gjatë rrugës, miqtë e nuses prisnin për t’u
bashkuar me ta. Kur mbërrinin në shtëpinë e dhëndrit, ata futeshin të gjithë brenda
për dasëm. Këto dasma zakonisht bëheshin në mbrëmje, kështu që ata që prisnin
nusen dhe dhëndrin mbanin llampa.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta. Tregoni shiritat me fjalë dhe fotografinë në momentin e duhur.

• Kë përfaqësojnë dhjetë virgjëreshat? (Mateu 25:1.) Kë përfaqëson dhëndri?
(Jezu Krishtin.)

• Si e kuptojmë se të dhjeta virgjëreshat besonin tek Jezu Krishti? (Mateu 25:6-7.
Ato “i dolën përpara” dhëndrit dhe e pritën atë.) Si mund të tregojmë ne se
besojmë tek Jezusi?

• Përse pesë prej virgjëreshave u quajtën budallaçka? (Mateu 25:3.) Përse pesë
u quajtën të zgjuara? (Mateu 25:4.)

• Çfarë ndodhi kur erdhi dhëndri? (Mateu 25:6-8.) Si mendoni, përse ishin aq të
papërgatitura pesë virgjëreshat budallaçka? Si mendoni, si mund të jemi të
përgatitur ne kur Jezusi të vijë sërish?

• Si mendoni, përse pesë virgjëreshat e zgjuara nuk e ndanë vajin e tyre? (Mateu
25:9.) Përse nuk mund t’i jepnin ato pak nga vaji i tyre të tjerave? Shpjegoni se
forma e llampave judease, me buzët e jashtme të kthyera nga brenda, e bënte
pothuajse të pamundur që dikush të shtinte vaj nga njëra llampë në tjetrën (shih
ilustrimin në fund të mësimit). Në shëmbëlltyrë, vaji në llampat e virgjëreshave të
zgjuara përfaqëson të jetuarin në mënyrë të drejtë dhe bindjen. Secili prej nesh
mbush llampën e tij, e cila përfaqëson jetën tonë, me bindjen dhe drejtësinë tonë.
Bekimet e Atit Qiellor për ne, për veprimet tona të drejta nuk mund t’u jepen të
pabindurve.

• Çfarë u ndodhi atyre të pestave që nuk ishin përgatitur? (Mateu 25:10-12.) Çfarë
u ndodhi atyre të pestave që ishin përgatitur? Përse është e rëndësishme që ne
të përgatitemi tani për Ardhjen e Dytë? Si mund t’i mbushim llampat tona me vaj?

Lexoni këtë citim nga Plaku Brus R. MekKonki: “Si individë, ne përgatitemi për të
takuar Perëndinë tonë duke mbajtur urdhërimet e tij dhe duke jetuar sipas ligjeve të
tij . . . Ungjilli në plotësinë e tij të përjetshme, i rivendosur siç ka ndodhur në këto
ditë të fundit, gjendet këtu për të përgatitur një popull për ardhjen e dytë të Birit të
Njeriut” (The Millennial Messiah, f. 572).
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U kërkoni fëmijëve të lexojnë Mateu 24:36 dhe 25:13. Shpjegoni se, ashtu sikurse
dhjetë virgjëreshat nuk e dinin orën e saktë kur do të vinte dhëndri, as ne nuk e
dimë saktësisht se kur Jezusi do të vijë sërish.

• Si do të jetë kur Jezu Krishti të kthehet? (DeB 45:56-57; 63:53-54.) Çfarë
bekimesh janë ruajtur për ata që janë të përgatitur shpirtërisht? (DeB 38:30.)

Ju mund të përdorni aktivitetin pasurues 2 si përsëritje dhe zbatim të këtij mësimi.

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Diskutoni shkurtimisht mbi informacionin e mëposhtëm për t’i njohur fëmijët me
ardhjen e dytë të Jezu Krishtit.

Kur Jezusi i la apostujt e tij në Jeruzalem, engjëjt u thanë atyre se ai do të vinte
për herë të dytë. (Veprat e Apostujve 1:9-11.)

Vetëm Ati ynë Qiellor e di se kur do të jetë Ardhja e Dytë. (Mateu 24 :36.)

Jezusi do të vijë me fuqi e lavdi dhe do të mbretërojë në tokë për një mijë vjet.
(DeB 29:11.)

Ne duhet të përgatitemi për ardhjen e dytë të Krishtit. (DeB 33:17-18.)

Të drejtët të cilët janë gati për ardhjen e dytë të Jezusit do të jenë me të në
atë ditë të madhe dhe do të banojnë në praninë e Atit Qiellor dhe Jezusit
përgjithmonë. (DeB 76:62-63.)

2. Në fund të mësimit, jepini secilit fëmijë një kopje të llampës, ose vizatoni një
llampë në dërrasë. U kërkoni fëmijëve të shkruajnë gjëra në llampat e tyre ose të
përmendin gjëra që ju të mund t’i shkruani në dërrasë, që do të mbushin llampat
e tyre shpirtërore me vaj (disa ide mund të jenë dhënia e dëshmisë, mësimi i
ungjillit, shërbimi ndaj të tjerëve, pagesa e së dhjetës, një jetesë e denjë për
shoqërinë e Shpirtit të Shenjtë, lutja, përmbushja e thirrjeve të Kishës e kështu me
radhë). I ndihmoni ata të kuptojnë se këto janë gjëra që secili prej tyre duhet të
marrë ose të bëjë vetë në mënyrë që të kenë vaj në llampat e tyre, ashtu siç bënë
pesë virgjëreshat e zgjuara.

Krahasoni atë që shkruan fëmijët në llampat e tyre me idetë e Presidentit Spenser
W. Kimbëll: “Në jetën tonë, vaji i përgatitjes mblidhet pikë pas pike nëpërmjet të
jetuarit në mënyrë të drejtë. Marrja pjesë në mbledhjet e sakramentit shton vaj
në llampat tona, pikë pas pike përgjatë viteve. Agjërimi, lutja familjare, mësimi i
shtëpisë, kontrolli ndaj dëshirave trupore, predikimi i ungjillit, studimi i shkrimeve
të shenjta - çdo akt përkushtimi dhe bindjeje është një pikë që i shtohet rezervës
sonë. Vepra dashamirëse, pagimi i ofertave dhe së dhjetës, mendime dhe veprime
të dlira, martesa në besëlidhje për përjetësi - këto gjithashtu, kontribuojnë në
mënyrë domethënëse në vajin tonë me anë të së cilit në mesnatë mund të
rifurnizojmë llampat tona të fikura” (Faith Precedes the Miracle, f. 256).

Diskutoni mbi mënyra për të shtuar vaj në llampat tona që fëmijët nuk i kanë
përmendur ende dhe i lejoni fëmijët t’i shtojnë disa ide listës së tyre nëse
dëshirojnë. I ndihmoni ata të kuptojnë se këto janë gjëra që nuk mund të
shtyhen derisa të vijë Shpëtimtari.

Mësimi 25
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3. Lexoni citimin e mëposhtëm nga Presidenti Spenser W. Kimbëll: “Dhjetë
virgjëreshat i përkisnin mbretërisë dhe kishin çdo të drejtë për bekime - vetëm se
pesë nuk ishin të guximshme dhe nuk ishin gati kur dita e madhe erdhi. Ato ishin
të papërgatitura duke mos jetuar sipas të gjitha urdhërimeve. Ato u zhgënjyen
jashtëzakonisht kur u dëbuan nga dasma - ashtu siç do t’u ndodhë personave
të sotëm të ngjashëm me to [anëtarëve sot të cilët nuk janë të përgatitur]” (The
Miracle of Forgiveness, f. 8).

Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë mbi rëndësinë e përgatitjes për ardhjen e dytë të Jezu Krishtit duke
jetuar në mënyrë të drejtë. Ndani me fëmijët se sa e rëndësishme është për ju që të
jeni të denjë në mënyrë që të merrni pjesë në atë ngjarje të madhe.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Mateu 25:1-13 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.
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Shëmbëlltyra e Talenteve Mësimi

26
Qëllimi Të ndihmojë fëmijët të kenë dëshirë që të përdorin talentet e tyre për t’u sjellë dobi

të tjerëve dhe vetes së tyre.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Mateu 25:14-30 dhe Doktrina e Besëlidhje 60:2-3, 82:3. Më pas
studioni mësimin dhe mendoni se si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve historinë nga
shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia
nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

3. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Copa letrash me nga një talent të shkruar në secilën prej tyre, si për shembull

“Ju keni talentin të jeni një violinist i mirë,” “Ju keni talentin të zini shokë,” “Ju
keni talentin të jeni një folës i zoti,” “Ju keni talentin të jeni një lojtar i mirë
futbolli,” “Ju keni talentin të jeni një njeri që ruan paqen,” “Ju keni talentin të jeni
një udhëheqës i mirë,” “Ju keni talentin të jeni një misionar,” “Ju keni talentin të
bëni të tjerët të lumtur” e kështu me radhë. Para se fëmijët të hyjnë në klasë,
palosini copat e letrave dhe ngjitini në vende rreth e përqark klasës ku fëmijët
mund t’i gjejnë. Mos i përcaktoni talentet sikur t’i përkisnin një fëmije të caktuar.

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

U thoni fëmijëve se nëpër dhomë janë fshehur mesazhe të veçanta për ta. I kërkoni
një fëmije të gjejë një mesazh dhe ta lexojë me zë të lartë. Më pas i kërkoni atij
fëmije t’ju thotë se çfarë mund të bënte ai ose ajo për ta zhvilluar atë talent. Jepjani
radhën secilit fëmijë dhe nxisni pjesën tjetër të klasës të mendojë për mënyra se si
të zhvillojnë secilin talent. U shpjegoni se ky mësim do t’i mësojë mbi rëndësinë e
të zhvilluarit të talenteve.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta.

Përsëritni përkufizimin e një shëmbëlltyre nga mësimi 25. Mësojuni fëmijëve
shëmbëlltyrën e talenteve tek Mateu 25:14-30. (Për sugjerime mbi mënyrat se si të
tregoni historinë nga shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet Shenjta,”
f. viii.) Në shëmbëlltyrë, talentet përmenden si pjesë e parave. Për ne talentet kanë
kuptimin e aftësive që mund të zhvillojmë për të bekuar dhe ndihmuar të tjerët.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Përse i zoti u dha shuma të ndryshme talentesh secilit shërbëtor? (Mateu 25:15.)
Si ndryshojnë talentet tuaja nga talentet e miqve tuaj? Nga talentet e anëtarëve të
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familjes suaj? Përse u jep Ati Qiellor dhurata të ndryshme secilit prej nesh?
(DeB 46:12.) Si mund të tregojmë mirënjohjen tonë ndaj Atit Qiellor për dhuratat
e veçanta që na ka dhënë? (DeB 46:11.)

• Çfarë bënë me paratë e tyre shërbëtorët që iu dhanë nga pesë dhe dy talenta?
(Mateu 25:16-17.) Si mendoni, si arritën ata t’i dyfishonin paratë e tyre? Si mund
të jetë një bekim për ne të punuarit shumë?

• Çfarë bëri me paratë e tij shërbëtori që iu dha një talent? (Mateu 25:18.) Si
mendoni, përse e bëri këtë? (Mateu 25:24-25.) Si mendoni, përse disa njerëz nuk
i zhvillojnë talentet e tyre? Çfarë u ndodh talenteve të njerëzve nëse ata nuk bëjnë
asgjë me to?

• Kur i zoti u kthye dhe u kërkoi shërbëtorëve t’i jepnin llogari, çfarë i tha shërbëtorit
që i ishin dhënë pesë talenta? (Mateu 25:21.) Çfarë i tha shërbëtorit që i ishin
dhënë dy talenta? (Mateu 25:23.) Në ç’mënyrë na bekon të punuarit shumë për të
zhvilluar talentet tona? Në ç’mënyrë jeni bekuar nga talentet ose aftësitë e dikujt
tjetër?

• Përse i zoti i dha të njëjtin shpërblim si shërbëtorit që kishte fituar pesë talenta
ashtu dhe shërbëtorit që kishte fituar dy talenta? (Mateu 25:21, 23.)

• Çfarë i tha i zoti shërbëtorit që i kishte dhënë një talent? (Mateu 25:26-27.) Përse
u zemërua i zoti me këtë shërbëtor? Çfarë ndëshkimi i dha pasi e kishte fshehur
talentin? (Mateu 25:28, 30.) Përse është më e rëndësishme mënyra se si i
përdorim aftësitë dhe talentet tona sesa numri i talenteve që kemi dhe se cilat
janë ato talente?

• Si mendoni, përse i zoti i dha talentin e vetëm shërbëtorit që kishte dhjetë? A ishte
kjo gjë e drejtë? Përse? Shpjegoni se sa më shumë i përdorim talentet tona, aq
më shumë talente zhvillojmë. Nëse nuk bëjmë asgjë me talentet tona, do t’i
humbasim ato. (Shih Mateu 25:29; DeB 60:2-3.) I ndihmoni fëmijët të kuptojnë
se ata njerëz që duken sikur kanë më pak talente do të marrin të gjitha bekimet
nëse i përdorin talentet e tyre deri në maksimum.

• Si mendoni, çfarë po mundohej të na mësonte Jezusi duke treguar shëmbëlltyrën
e talenteve? I ndihmoni të kuptojnë se Zoti na ka dhënë talente, aftësi dhe
mundësi (si për shembull t’i përkasim kishës së tij). Ai pret që ne t’i përdorim të
gjitha këto gjëra për të përmirësuar jetën tonë dhe për t’u shërbyer të tjerëve. Ai
do gjithashtu që ne të tregojmë mirënjohjen tonë duke zhvilluar talentet tona.

• Çfarë pret tjetër Zoti nga ne si anëtarë të kishës së tij? (DeB 82:3.)

• Në ç’mënyrë i ndajnë njerëzit talentet e tyre në Kishë? Në ç’mënyrë na ndihmon
pranimi i përgjegjësive dhe detyrave në Kishë për të zhvilluar talentet tona?
(Shih aktivitetin pasurues 5.)

• Kur dhe kujt do t’i japim llogari për atë që kemi bërë me dhuratat dhe talentet
që na janë dhënë? Për çfarë dëshiron të jesh në gjendje të japësh llogari? Si do
të ndiheshit nëse Zoti do t’ju thoshte: “Të lumtë, shërbëtor i mirë dhe besnik”
(Mateu 25:21)?

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.
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1. U kërkoni fëmijëve të përmendin sa më shumë talente që të munden; renditini
talentet në dërrasë ndërkohë që përmenden. Nxitini fëmijët të përfshijnë veçori të
karakterit si për shembull të qenit një dëgjues i mirë, dashuria ndaj të tjerëve, të
qenit gazmor e kështu me radhë.

2. I jepni secilit fëmijë nga një copë letër dhe një laps dhe u kërkoni të bëjnë një listë
të talenteve të tyre. U thoni që të mos u lejojnë të tjerëve në klasë ta shohin listën.
Më pas i kërkoni anëtarëve të klasës që secili prej tyre të përmendë një talent për
çdo fëmijë tjetër në klasë. Ndërkohë që përmenden talentet e secilit fëmijë, i
sugjeroni fëmijës të shtojë në listën e tij ose të saj ndonjë talent të gjetur nga
fëmijët e tjerë të cilat nuk gjenden në listë. Më pas bëni pyetjet e mëposhtme:

• Nëse anëtarët e klasës kanë përmendur diçka për ju e cila nuk ndodhet në
letrën tuaj, si mund ta zhvilloni atë talent?

• Nëse anëtarët e klasës nuk kanë përmendur diçka që ju e keni shkruar, si
mund ta zhvilloni atë talent?

I kërkoni secilit fëmijë të zgjedhë një prej talenteve të tij ose të saj dhe të mendojë
se si ta zhvillojë ose ta përdorë atë gjatë javës së ardhshme.

3. Ndani historinë e mëposhtme mbi Presidentin Hibër J. Grant:

“Kur u futa në një klub bejzbolli, djemtë e moshës sime dhe pak më të mëdhenj
se unë luanin në nëntëshen e parë [në grupin me lojtarët më të mirë]; ata që ishin
më të vegjël se unë luanin tek e dyta dhe ata akoma më të vegjël tek e treta dhe
unë luaja me ta. Një prej arsyjeve për këtë gjë ishte pasi unë nuk mund ta hidhja
topin nga njëra bazë tek tjetra. Një arsye tjetër ishte pasi unë nuk kisha fuqi fizike
për të vrapuar ose për ta gjuajtur mirë topin me shkop bejzbolli. Kur kapja një top,
zakonisht djemtë bërtisnin: ‘Hidhe këtu qullash!’

Shokët e mi të rinisë talleshin kaq shumë karshi meje, sa që unë u betova
solemnisht se do të luaja bejzboll tek nëntëshja që do të fitonte kampionatin e
Territorit të Jutës.

. . . Kurseva një dollar dhe e shpenzova për një top bejzbolli. Kalova orë të tëra
duke e hedhur topin tek hangari i Peshkopit Edvin D. Uollei . . . Shpesh krahu më
dhimbte aq shumë saqë mezi shkoja të flija natën. Por vazhdova të praktikohesha
dhe më në fund ia dola të futesha tek nëntëshja e dytë e klubit tonë. Si rrjedhojë
hyra në një klub më të mirë dhe përfundimisht luajta në nëntëshen që fitoi
kampionatin e territorit” (Gospel Standards, f. 342-43).

4. Citimi i mëposhtëm ishte një prej thënieve më të preferuara të Presidentit Hibër J.
Grant. Diskutoni me fëmijët mbi kuptimin e saj dhe nxitini ta mësojnë
përmendësh.

“Ajo për të cilën ngulim këmbë ta bëjmë bëhet më e lehtë për ta bërë prej nesh;
jo se ndryshon natyra e vet gjësë, por sepse rritet fuqia jonë për të vepruar”
(Gospel Standards, f. 355).

5. U kërkoni fëmijëve të mendojnë mbi disa prej përgjegjësive që u jepen njerëzve
në Kishë. U jepni atyre copa letrash dhe lapsa dhe u kërkoni të shkruajnë një
përgjegjësi ose detyrë (secili fëmijë mund të kontribuojë me më shumë se një).
U kërkoni t’i vendosin copat e letrave në një kuti ose poçe. Më pas u kërkoni
fëmijëve të tërheqin me radhë nga një copë letër nga kutia dhe të thonë se çfarë
talentesh mund të zhvillojnë duke kryer këtë detyrë apo përgjegjësi. Renditini
talentet që janë përmendur në dërrasë për të parë se sa talente të ndryshme
mund të gjejnë fëmijët.

Mësimi 26
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Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë mbi gëzimin që vjen kur përdorim talentet që Zoti na ka dhënë për
t’i sjellë dobi vetes sonë dhe të tjerëve. Ndani me fëmijët gëzimin e madh që doni
të ndieni për t’u kthyer tek Ati Qiellor si dikush i cili i ka përdorur mirë talentet e tij.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Mateu 25:14-30 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Shënim: Një aktivitet pasurues i mësimit 27 kërkon që t’i kërkoni një anëtari të
presidencisë së Shoqatës së Ndihmës ose të këshillit të peshkopëve që të vijë dhe
t’u flasë fëmijëve mbi mënyrën se si bën shërbim dashurie Shoqata e Ndihmës.
Nëse doni ta përdorni këtë aktivitet, i kërkoni personit paraprakisht dhe i shpjegoni
atij ose asaj se për çfarë dëshironi që ai të flasë.
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Shëmbëlltyra e Deleve 
dhe Cjepve

Mësimi

27
Qëllimi T’u mësojë fëmijëve se shërbimi ndaj të tjerëve na ndihmon të jemi të përgatitur për

çastin kur Jezu Krishti do të na gjykojë.

Përgatitja 1. Me lutje lexoni Mateu 25:31-46. Më pas studioni mësimin dhe mendoni se si
dëshironi t’ua tregoni fëmijëve historinë nga shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e
Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Jakobi 2:17-19; Mosia 4:16, 26; dhe Doktrina e Besëlidhje
104:17-18.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Fotografitë 7-26, Gjykimi i Fundit (Murali i Tempullit të Uashingtonit) dhe 7-25,

Ardhja e Dytë (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 238 ; 62562).

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

Ftoni fëmijët të ndajnë me klasën diçka që kanë bërë gjatë javës së kaluar për të
zhvilluar ose për të ndarë një talent.

Aktivitet 
Vëmendjeje

U lexoni fëmijëve situatat e mëposhtme ose të ngjashme me to (përdorni situata që
kanë të bëjnë me përvojat e fëmijëve). Pyetini se çfarë mendojnë se duhet të bëjnë
nëse:

Shohin një fëmijë më të vogël që është i etur por nuk mund ta arrijë ujin.

Njohin një fëmijë i cili nuk ka qenë në kishë për disa javë.

Njohin dikë i cili nuk ka ushqim të mjaftueshëm për të ngrënë.

Shohin dikë i cili nuk ka një pallto të ngrohtë kur është shumë ftohtë.

Njohin dikë i cili ka qëndruar në shtëpi për një kohë të gjatë për shkak të një
sëmundje apo aftësie të kufizuar.

• Çfarë do të donte Jezusi që ju të bënit? Si mendoni, përse duhet të ndihmoni të
tjerët në situata të tilla?

U kujtoni fëmijëve se në dy mësimet e fundit ata kanë mësuar rreth dy prej
shëmbëlltyrave që Jezusi përdori për të mësuar njerëzit rreth ardhjes së tij të dytë.
Ky mësim flet mbi shëmbëlltyrën e tretë tek Mateu 25 dhe të treja shëmbëlltyrat së
bashku na mësojnë se si mund të jemi të përgatitur për ardhjen e Jezusit dhe rreth
kohës kur do të na gjykojë. Një prej mënyrave më të mira për t’u përgatitur është
duke u shërbyer të tjerëve.
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Histori nga Shkrimet
e Shenjta.

Tregoni fotografitë Gjykimi i Fundit dhe Ardhja e Dytë në çastet e duhura ndërkohë
që u mësoni fëmijëve shëmbëlltyrën e deleve dhe cjepve nga Mateu 25:31-46.
(Për sugjerime mbi mënyrat se si të tregoni historinë nga shkrimet e shenjta, shih
“Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të shenjta
në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët të kuptojnë
shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i referencave me
fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet e shenjta.

• Si mendoni, si do të jetë kur Jezusi të vijë sërish?

• Jezusi mëson se kur të vijë, ai do të ndajë kombet ashtu sikurse një bari ndan
delet nga cjeptë. (Mateu 25:32.) Në këtë shëmbëlltyrë, kë përfaqësojnë delet?
(Mateu 25:33-36.) Kë përfaqësojnë cjeptë? (Mateu 25:33, 41-43.) Përse do të
ndajë Jezusi delet nga cjeptë? Cili është ndryshimi kryesor midis deleve dhe
cjepve?

• Çfarë donte të thoshte Jezusi kur tha se ata në krahun e tij të djathtë e kishin
ushqyer, veshur e kështu me radhë. (Mateu 25:37-40.) Kush janë “vëllezërit e mi
më të vegjël”?

• Çfarë lloj shërbimi bënë të drejtët? (Mateu 25:35-37.) Çfarë na kërkohet të bëjmë
që të numërohemi midis deleve të Zotit? I ndihmoni fëmijët të mendojnë mbi
mënyra se si mund të kryejnë vepra të tilla shërbimi. Ndani shembuj shërbimi
që ju keni parë dhe ftoni fëmijët të ndajnë shembuj që ata kanë parë.

• Cili do të jetë shpërblimi ynë nëse u shërbejmë të tjerëve? (Mateu 25:34, 46.)
Çfarë do t’u ndodhë atyre që nuk u shërbejnë të tjerëve? (Mateu 25:41, 46.)

• Kujt duhet t’i shërbejmë? Kë njohim ne i cili mund të ndihmohet nga shërbimi
ynë? (Mateu 25:40; shih gjithashtu Mosia 4:16.) (Shih aktivitetin pasurues 1.)

• Në ç’mënyrë u shërbeu Jezusi të tjerëve? (Përsëritni disa prej historive nga
shkrimet e shenjta ku Jezusi shëron të sëmurët, bekon fëmijët, ushqen 5 000 vetë
e kështu me radhë. Vini theksin mbi dashurinë që Jezusi tregoi për njerëzit teksa
bëri këto gjëra.) Si mund t’ju ndihmojë juve shembulli i tij në shërbimin ndaj të
tjerëve?

• Si mund të bekojmë të tjerët nëpërmjet shërbimit tonë? Në ç’mënyrë ju ka bekuar
juve shërbimi që i keni bërë dikujt tjetër? Si ju bën të ndiheni bërja e shërbimit për
të tjerët? Si ndiheni për ata që u shërbeni?

• Mund të përdorni aktivitetin pasurues 4 për të nxitur fëmijët të zbatojnë këtë
mësim në jetën e tyre.

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Ndani dhe diskutoni me fëmijët historinë e mëposhtme:

“Kam shumë kujtime nga djalëria ime. Pritja për mbrëmjen e së dielës ishte njëra
prej tyre. Teksa prisnim me padurim në tavolinë tej mase të uritur, ndërkohë që
era e mishit të pjekur mbushte dhomën, mamaja do të më thoshte: ‘Tomi, para
se të hamë, çoja këtë pjatë që kam përgatitur Plakut Bob në fund të rrugës dhe
kthehu menjëherë në shtëpi.’ Unë . . . do të zbrisja me vrap për tek shtëpia e
Bobit dhe do të prisja me padurim ndërkohë që këmbët e tij të plakura e sillnin
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më në fund tek dera. Më pas i jepja pjatën me ushqim. Ai më jepte pjatën e larë
nga e diela e shkuar dhe më ofronte një monedhë si pagesë të shërbimit tim.
Përgjigjja ime ishte si gjithmonë e njëjta: ‘Nuk mund t’i pranoj paratë. Mamaja ime
do të më qëllonte me shuplakë.’ Atëherë ai . . . do të thoshte: ‘Biri im, ti ke një
nënë të mrekullueshme. I thuaj faleminderit.’ . . . Më kujtohet, gjithashtu, se ato
mbrëmje të dielash dukeshin gjithmonë sikur më shijonin më shumë pasi
kthehesha nga porosia ime” (Tomas S. Monson, “The Long Line of the Lonely,”
Ensign, shk. 1992, f. 4).

2. Organizoni që të sillni në klasë një anëtare të presidencisë të Shoqatës së
Ndihmës ose një anëtar të këshillit të peshkopëve për të shpjeguar se si Shoqata
e Ndihmës bën shërbime dashurie. I kërkoni vizitorit të shpjegojë se si Kisha
ndihmon ata që janë në nevojë, duke përfshirë mënyrën se si përdoren ofertat
e agjërimit.

3. I jepni secilit fëmijë nga një letër dhe një laps dhe u kërkoni të rendisin mënyra se
si mund t’u shërbejnë të tjerëve në shtëpi ose në lagje. U kërkoni fëmijëve të
kryejnë këtë javë të paktën një vepër shërbimi.

4. Diskutoni mbi citimin e mëposhtëm:

“Një Perëndi i zgjuar dhe i drejtë do të ulet për të gjykuar të gjithë njerëzit . . . të
ligjtë mund të begatojnë për një farë kohe, rebelët mund të duken sikur përfitojnë
nga shkeljet e tyre, por koha po vjen kur, në shufrën e drejtësisë, të gjithë njerëzit
do të gjykohen, ‘secili sipas veprave të veta’ (Zbulesa 20:13). Askush nuk do të
shpëtojë nga asnjë prej pasojave të veprave të tij. Në atë ditë askush nuk do t’i
shpëtojë dënimit të veprave të tij, askush nuk do të ngelë pa marrë bekimet që ka
fituar. Sërish, shëmbëlltyra e deleve dhe cjepve na siguron se do të ketë drejtësi
të plotë” (Spenser W. Kimball, The Miracle of Forgiveness, f. 304-5).

5. Përgatitni dy kuti ose enë. Emërtoni njërën kuti “Delet” dhe kutinë tjetër “Cjeptë”.
Vendoseni kutinë “Delet” në të djathtën tuaj dhe kutinë “Cjeptë” në të majtën tuaj.
Në copa të veçanta letrash shkruani veprime të mira dhe të këqija (përfshini disa
veprime ku kategoria nuk është shumë e dukshme). I kërkoni secilit fëmijë të
lexojë një veprim dhe të mendojë nëse është një veprim “dele” apo një veprim
“cjap” dhe ta vendosë letrën në kutinë e duhur.

Përdorni veprimet e renditura më poshtë ose krijoni disa vetë:

T’u thuash të vërtetën prindërve tuaj.
Të mos e pranosh kur ke bërë diçka të gabuar.
Të zihesh me vëllain ose motrën tënde.
Të thuash “Më fal” kur ke lënduar dikë shpirtërisht.
Të thuash vetëm një pjesë të së vërtetës.

6. I ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendësh Mateu 25:40.

Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë se Jezusi do që ne t’u shërbejmë të tjerëve dhe se ne bekohemi
kur veprojmë në këtë mënyrë. Ndani me fëmijët ndjenjat tuaja mbi mundësitë që
keni për të shërbyer.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Mateu 25:35-40 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Mësimi 27
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Jezu Krishti Ngre 
Llazarin nga Vdekja

Mësimi

28
Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë të kuptojë se për shkak se Jezu Krishti është Biri i

Perëndisë, ai ka fuqi mbi vdekjen.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Gjoni 11:1-46. Më pas studioni mësimin dhe mendoni se si
dëshironi t’ua tregoni fëmijëve historinë nga shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e
Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Përsërisni Lluka 7:11-17 ; 8:41-42, 49-56.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Një degë ose gjethe të sapo prerë dhe një të fishkur (ose një fotografi të

secilës prej tyre).
c. Fotografitë 7-27, Jezusi ngre Llazarin nga Vdekja (Paketa e Fotografive Artistike

të Ungjillit 222 ; 62148) dhe 7-18, Jezusi Bekon Bijën e Jairos (Paketa e
Fotografive Artistike të Ungjillit 215; 62231).

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

U tregoni fëmijëve degën ose gjethen e sapo prerë dhe atë të fishkur. U kërkoni
fëmijëve të flasin mbi ndryshimin midis të dyjave.

• A mund të bëjmë ndonjë gjë që dega e fishkur të duket si dega e sapo prerë?

• Çfarë do t’i ndodhë degës së sapo prerë tani që është shkëputur nga bima?

• Kush ka fuqinë t’i sjellë sërish jetën diçkaje që ka vdekur?

Shpjegoni se Jezusi ka fuqi mbi vdekjen. Ai solli sërish në jetë disa njerëz që kishin
vdekur.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta.

Përsëritni shkurtimisht historitë ku Jezusi ngre djalin e së vesë nga Naini (Lluka
7:11-17) dhe vajzën e Jairos (Lluka 8:41-42, 49-56). Më pas u mësoni fëmijëve
historinë ku Jezusi ngre Llazarin nga të vdekurit ashtu siç gjendet tek Gjoni 11:1-46.
Tregoni fotografitë në momentet e duhura. (Për sugjerime mbi mënyrat se si të
tregoni historinë nga shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve
të Shenjta,” f. viii.) Shpjegoni se kur Jezusi ngriti njerëz nga të vdekurit, ai kreu
mrekulli që dëshmonin se ai ishte Biri i Perëndisë dhe se kishte fuqi mbi vdekjen. U
shpjegoni fëmijëve se për shkak të një zakoni judeas ku fqinjët dhe miqtë vajtonin
me familjen për disa ditë pas vdekjes, shumë njerëz ishin me Martën dhe Marinë
pasi Llazari vdiq dhe e panë këtë mrekulli të madhe që kreu Jezusi.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët të
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kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Sa priti Jezusi para se të nisej për në Betani kur mori vesh se Llazari ishte
sëmurë? (Gjoni 11:6.) Për sa kohë ndodhej trupi i Llazarit në varr kur mbërriti
Jezusi? (Gjoni 11:17.) Si mendoni, përse priti kaq gjatë Jezusi që të shkonte?
(Në mënyrë që të gjithë ta dinin pa diskutim se Llazari kishte vdekur dhe ngritja
e tij nga vdekja do të ishte një dëshmi më e fuqishme për misionin dhe fuqinë
hyjnore të Jezusit [Gjoni 11:4, 15].)

• Çfarë i thanë Marta dhe Maria Jezusit kur ai erdhi? (Gjoni 11:21-22, 32.) Çfarë
mendoi Marta kur Jezusi i tha asaj se Llazari do të ngrihej sërish? (Gjoni 11:23-24.)
Cila ishte dëshmia e Martës, madje para se ajo të shihte vëllanë e saj të ngrihej
nga të vdekurit? (Gjoni 11:27.)

• Përse iu lut Jezusi Atit Qiellor para se të ngrinte Llazarin? (Gjoni 11:41-42.) Çfarë
donte Jezusi që të kuptonin njerëzit? (Se ai ishte dërguar nga Ati Qiellor.)

• Çfarë i tha Jezusi Llazarit? (Gjoni 11:43.) Çfarë ndodhi? Me çfarë ishte
mbështjellë Llazari? (Gjoni 11:44.)

• Si mendoni, si u ndie Maria, Marta dhe njerëzit e tjerë kur panë këtë mrekulli? Si
mendoni se do të ishit ndierë ju nëse do të kishit qenë aty? Çfarë bënë njerëzit
pasi panë mrekullinë? (Gjoni 11:45-46.) Si do të ndikonte në besimin tuaj tek
Jezusi nëse do të kishit parë Llazarin të dilte nga varri?

• Përse mund të ngrinte Jezusi Llazarin nga të vdekurit? Si ju bën të ndiheni kur
mendoni se Jezusi ka fuqinë të ngrejë dikë nga të vdekurit? Në ç’mënyrë na
ndihmon kjo mrekulli të dimë se Jezusi është Biri i Perëndisë? (Gjoni 11:4.)

• Çfarë bëri Jezusi më vonë gjë e cila provoi fuqinë e tij mbi vdekjen? (Ai u ringjall.
I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se kur Llazari u kthye nga të vdekurit, ai ishte ende
i vdekshëm dhe do të vdiste sërish. Kur njerëzit të ringjallen, ata nuk do të vdesin
më kurrë. Ata do të jetojnë përgjithmonë.)

• Çfarë donte të thoshte Jezusi kur tha se ai ishte “ringjallja dhe jeta”? (Gjoni
11:25.) Çfarë do të thotë kjo për ne?

Shpjegoni se Jezusi ka jo vetëm fuqinë për të sjellë dikë sërish në jetë, ashtu siç
bëri me Llazarin, ai ka gjithashtu fuqinë akoma më të rëndësishme për të ngritur
këdo nga të vdekurit për në pavdekësi. Çdo person i lindur në tokë do të ringjallet.
Gjithashtu, nëpërmjet shlyerjes së tij, Jezusi ka fuqinë t’u japë jetë të përjetshme
atyre që i binden dhe e ndjekin atë. Ai është burimi i ringjalljes dhe i jetës së
përjetshme për secilin prej nesh.

Kërkesë U kërkoni fëmijëve t’i tregojnë dikujt tjetër gjatë javës së ardhshme historinë ku
Jezusi ngre Llazarin nga të vdekurit.

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. U kërkoni fëmijëve të imagjinojnë sikur janë Maria, Marta, Llazari dhe judenjtë që
ishin të pranishëm kur Jezusi ngriti Llazarin nga të vdekurit. Kërkojini një fëmije
tjetër të pyesë njerëzit për të zbuluar se çfarë ndodhi, çfarë panë, si u ndien kur
panë Llazarin të dilte nga shpella dhe çfarë ndien për Jezusin.
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2. Përgatisni copa letrash që përmendin ngjarje, si ajo në vazhdim, ku dikush
dëshmoi se Jezu Krishti është Biri i Perëndisë. Përgatisni një grup tjetër letrash
me shkrimet e shenjta që përshkruajnë ngjarjen:

Ngjarja: Jezusi lindi.

Shkrimi i shenjtë: Një engjëll tha: “Sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një
Shpëtimtar, që është Krishti, Zoti” (Lluka 2:11).

Ngjarja: Jezusi u pagëzua.

Shkrimi i shenjtë: Dhe një zë nga qielli tha: “Ti je Biri im i dashur”; Shpirti i Zotit
zbriti si një pëllumb (Marku 1:9-11).

Ngjarja: Jezusi eci mbi ujë.

Shkrimi i shenjtë: Dishepujt e Jezusit në barkë thanë: “Me të vërtetë ti je Biri i
Perëndisë” Mateu 14:25-27, 32-33).

Ngjarja: Jezusi shëroi një njeri të lindur i verbër.

Shkrimi i shenjtë: “Atëherë [njeriu] tha: ‘Unë besoj, o Zot’ [se ti je Biri i Perëndisë];
dhe e adhuroi” (Gjoni 9:32, 35-38).

Ngjarja: Pjetri dëshmoi për Krishtin.

Shkrimi i shenjtë: Kur Jezusi i pyeti dishepujt e tij se kush mendonin ata se ishte
ai, Pjetri tha: “Ti je Krishti, Biri i Perëndisë të së gjallë” (Mateu 16:13-16).

Ngjarja: Jozef Smithi pati vizionin e tij të parë.

Shkrimi i shenjtë: Ati Qiellor tha: “Ky është Biri Im i Dashur. Dëgjoje Atë!”
(Jozef Smith — Historia 1:17).

Vendosini letrat të kthyera mbrapsht mbi dysheme ose tavolinë jo sipas radhës. I
kërkoni një fëmije të ngrihet dhe të kthejë dy letra dhe të mundohet të kombinojë
ngjarjen me shkrimin e shenjtë të duhur. Nëse dy letrat nuk shkojnë me njëra-
tjetrën, kthejini letrat sërish mbrapsht dhe jepini mundësinë një fëmije tjetër të
marrë radhën. Nëse të gjitha letrat kombinohen para se secilit fëmijë t’i vijë një
herë radha, bëjeni sërish lojën.

3. I ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendësh Gjoni 11:25.

Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë tuaj se Jezu Krishi është Biri i Perëndisë dhe se ka fuqi mbi
vdekjen. Shprehni dashurinë tuaj për Shpëtimtarin dhe mirënjohjen tuaj për
shlyerjen e tij, e cila bëri të mundur që ne të ringjallemi dhe të fitojmë jetën e
përjetshme.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Gjoni 11:39-46 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.
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Hyrja Triumfale e Jezu Krishtit
dhe Darka e Fundit

Mësimi

29
Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë të kuptojë rëndësinë e marrjes së sakramentit çdo javë si

një mënyrë për të kujtuar gjithmonë Jezu Krishtin.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Mateu 21:1-11; Marku 14:12-26; Lluka 19:29-38; 22:15-20; dhe
Doktrina e Besëlidhje 20:77, 79. Më pas studioni mësimin dhe mendoni se si
dëshironi t’ua tregoni fëmijëve historinë nga shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e
Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: hyrja e Doktrina e Besëlidhje 27, Doktrina e Besëlidhje 27:2 dhe
Parimet e Ungjillit, kapitulli 23.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Disa kopje të Doktrina e Besëlidhje.
c. Letër dhe laps për secilin fëmijë (me dëshirë).
ç. Fotografitë 7-28, Hyrja Triumfale (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 223;

62173) dhe 7-29, Darka e Fundit (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 225;
62174).

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

Ndajeni klasën në grupe dhe kërkojuni fëmijëve të mendojnë për gjëra që mund të
bëjnë në shtëpinë e tyre, nëse të ftuar të veçantë do të vinin për të vizituar familjen
e tyre, si për shembull pastrimi i shtëpisë, përgatitja e ushqimeve të veçanta e
kështu me radhë. I kërkoni secilit grup të interpretojë atë që do të bënte dhe lereni
pjesën tjetër të klasës të gjejë se çfarë po bëjnë.

• Nëse Shpëtimtari do të vinte në shtëpinë tuaj, çfarë do të bënit për t’u përgatitur?
U thoni fëmijëve se ky mësim do t’i mësojë mbi një rast kur njerëzit përgatitën një
mirëseardhje të veçantë për Shpëtimtarin për të treguar se sa shumë e nderonin
dhe e respektonin atë.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta dhe Pyetje
për Diskutim dhe
Zbatim

Tregoni fotografinë Hyrja Triumfale. U tregoni fëmijëve historinë e hyrjes triumfale të
Jezusit në Jeruzalem (Mateu 21:1-11; Lluka 19:29-38). (Për sugjerime mbi mënyrat
se si të tregoni historinë nga shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet
Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

• Çfarë bënë njerëzit kur dëgjuan se Jezu Krishti po vinte në qytetin e tyre? (Mateu
21:8-9.) Si mendoni, ç’ndienin ata për Jezusin? Si mendoni ju se do të ndiheshit
nëse do të kishit qenë aty?

• Përse thirrën njerëzit “Hosana” kur hynë në Jeruzalem me Jezusin? (I ndihmoni
fëmijët të kuptojnë se kjo ishte mënyra e tyre për të lavdëruar dhe adhuruar
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Jezusin dhe për të treguar se besonin se ai ishte Biri i Perëndisë.) Në ç’mënyrë
e adhurojmë Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin sot? (Kur marrim pjesë në mbledhjen
e sakramentit, lexojmë shkrimet e shenjta, këndojmë himnet, lutemi dhe marrim
sakramentin.)

U tregoni fëmijëve historinë e Darkës së Fundit nga Marku 14:12-26 dhe Lluka
22:15-20. Tregoni fotografinë e Darkës së Fundit. Shpjegoni se Pashka ishte një vakt
ritual që njerëzit e hanin çdo vit për t’u kujtuar atyre kohën kur engjëlli shkatërrues
kaloi mbi shtëpitë e paraardhësve të tyre në Egjypt dhe nuk vrau bijtë e tyre të
parëlindur (shih Eksodi 12:21-30).

• Përse e quajmë këtë vakt Pashke Darka e Fundit? (Lluka 22:15-18.) Çfarë bëri
Jezusi në këtë vakt? (Marku 14:22-24.) Përse e bëri ai këtë gjë? (Për t’iu mësuar
rëndësinë e shlyerjes së tij. Ai krijoi zakonin e sakramentit për të na ndihmuar që
të kujtojmë gjithmonë atë dhe shlyerjen e tij.)

• Çfarë tha Jezusi, çfarë përfaqësonte buka? (Marku 14:22.) Çfarë tha Jezusi, çfarë
përfaqësonte vera? (Marku 14:23-24. Shpjegoni se ne sot përdorim ujë në vend
të verës.) I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se buka dhe uji janë simbole, ose se na
kujtojnë trupin dhe gjakun e Jezusit.

• Në ç’mënyrë ngjasonte Darka e Fundit me shërbimin tonë të sakramentit sot?
I kujtoni fëmijët se ashtu sikurse Jezusi ndau, e bekoi bukën dhe e kaloi bukën
e verën, edhe mbajtësit e priftërisë kryejnë të njëjtat detyra sot. Nëse dëshironi,
mund ta shfrytëzoni këtë mundësi për të ndihmuar djemtë në klasën tuaj të
kuptojnë se kur ata marrin priftërinë Aarone, ata do të marrin autoritetin për të
përfaqësuar Krishtin në shërbimin e sakramentit.

Nëse ndonjë prej fëmijëve pyet se përse përdorim ujë në vend të verës në
sakrament, u tregoni atyre Doktrina e Besëlidhje 27:1-2.

• U kërkoni fëmijëve të lexojnë Doktrina e Besëlidhje 20:77, 79. Çfarë janë këto dy
shkrime të shenjta? Shpjegoni se Jezusi e tregoi formulën për lutjet e sakramentit
dhe se priftërinjtë udhëzohen për t’i përsëritur ato ashtu siç janë shkruar tek
Doktrina e Besëlidhje.

• Kur themi “amen” në lutjet e sakramentit dhe marrim sakramentin, çfarë
premtojmë se do të bëjmë? Çfarë në premton Zoti si shpërblim? Përse është e
rëndësishme për ne që të kujtojmë gjithmonë Jezusin? Çfarë mund të bëni ju për
të kujtuar gjithmonë Shpëtimtarin? (Shih aktivitetin pasurues 3.)

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Përsërisni besëlidhjet e pagëzimit nga mësimi 6. Shpjegoni se premtimet në
lutjet e sakrametit janë të njëjta me ato në besëlidhjet e pagëzimit. Kur marrim
sakramentin, ne rinovojmë besëlidhjet tona të pagëzimit. Mund të tregoni shiritat
me fjalët e mëposhtme:

Premtoj:
Të marr mbi vete emrin e Krishtit.
Ta kujtoj gjithmonë atë.
T’u bindem urdhërimeve të tij.

Zoti më premton se:
Unë do të kem gjithmonë Shpirtin e tij me vete.
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2. Pyetini fëmijët nëse u janë vënë emrat që kanë për ndonjë arsye të veçantë.
Pyetini ata fëmijë që u është vënë emri i dikujt tjetër të thonë se si u duket që
kanë emrin e atij personi. Pyetini ata të cilët kanë mbiemra të veçantë të thonë
se çfarë do të thotë për ta që kanë atë mbiemër. Më pas bisedoni me fëmijët
se çfarë do të thotë të marrësh mbi vete emrin e Krishtit kur bëhemi anëtarë të
Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. I ndihmoni fëmijët
të kuptojnë se veprimet tona si anëtarë të Kishës duhet jenë të përshtatshme për
dikë i cili është një ndjekës i Jezu Krishtit.

3. U kërkoni fëmijëve të rendisin mënyra se si mund të kujtojnë Jezusin si gjatë
sakramentit ashtu edhe në jetën tonë të përditshme. Në sugjerime mund të
përfshihen:

Gjatë sakramentit:
Të mendojmë se si vuajti dhe vdiq për ne.
Të mendojmë fjalët e një himni të sakramentit.
Të mendojmë histori nga jeta e Jezusit (u kërkoni fëmijëve të sugjerojnë histori
të veçanta).
Të mendojmë mbi një prej mësimeve të Jezusit që dëshironi të filloni ta vini në
zbatim apo ta zbatoni më mirë.
Të mendojmë për besëlidhjet tona të pagëzimit.

Në jetën tonë të përditshme:
T’i lutemi Atit Qiellor çdo ditë në emër të Jezu Krishtit.
T’u bindemi prindërve tanë.
Të tregohemi të dashur ndaj anëtarëve të familjes.
Të lexojmë shkrimet e shenjta.
T’u bindemi urdhërimeve.
Të tregojmë nderim në vendet e shenjta.
Të ndihmojmë të tjerët në nevojë.
Të marrim pjesë në mbledhjet tona të Kishës.

Mund t’u kërkoni fëmijëve të shkruajnë një prej këtyre sugjerimeve në një copë
letër dhe ta mbajnë për t’i kujtuar ata gjatë javës.

4. Diskutoni mbi qëllimin e himneve të sakramentit me fëmijët duke bërë pyetjet
e mëposhtme:

• Përse këndojmë një himn para se të bëhet bekimi i sakramentit?

• Për kë na flet himni i sakramentit?

Nxitini fëmijët të dëgjojnë fjalët e himnit të sakramentit çdo javë. Mund të këndoni
një prej himneve të sakramentit me klasën ose të vini një kasetë me melodinë,
ndërkohë që të gjithë dëgjojnë dhe mendojnë për Jezusin.

Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë tuaj për Jezu Krishtin dhe për dashurinë e tij për secilin prej nesh.
Theksoni se po të kujtojmë atë do të ndihmohemi të bëjmë zgjedhje të drejta në
mënyrë që të jemi sërish me të. Nxitini fëmijët të mendojnë për Shpëtimtarin, ndërsa
marrin sakrametin çdo javë dhe të premtojnë se do të jetojnë ashtu siç duhet.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Marku 14:12-26 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Mësimi 29
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Jezu Krishti në GjetsemanMësimi

30
Qëllimi Të ndihmojë fëmijët të ndiejnë dashuri për Shëlbuesin e tyre, Jezu Krishtin, për

shkak të vuajtjeve dhe shlyerjes së tij për mëkatet e tyre.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Mateu 26:36-46, Lluka 22:40-46, Gjoni 3:16, 15:12-13, Mosia 3:7
dhe Doktrina e Besëlidhje 19:15-18. Më pas studioni mësimin dhe mendoni se si
dëshironi t’ua tregoni fëmijëve historinë nga shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e
Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: 2 Nefi 9:21-22, Alma 34:9, Doktrina e Besëlidhje 76:41-42 dhe
Parimet e Ungjillit, kapitulli 12.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Shirita me fjalët e mëposhtme:

Çfarë është Shlyerja?
Përse na nevojitet neve Shlyerja?
Ne të gjithë do të vdesim.
Ne të gjithë mëkatojmë.
Jezu Krishti është Shpëtimtari dhe Shëlbuesi ynë.
Ai është pa mëkate.
Ai ka fuqi mbi vdekjen.

c. Fotografitë 7-1, Jezusi, Krishti (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 240;
62572) dhe 7-30, Jezusi Lutet në Gjetseman (Paketa e Fotografive Artistike të
Ungjillit 227; 62175).

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

Pyetini fëmijët nëse ndokush prej tyre do të donte të ndante me klasën se si
mësimi i javës së kaluar i ka ndihmuar ata të përmirësojnë adhurimin e tyre gjatë
sakramentit.

Aktivitet 
Vëmendjeje

U kërkoni fëmijëve të imagjinojnë një situatë të ngjashme me këtë që vijon (bëni
përshkrime, duke e bërë situatën sa më reale që të jetë e mundur):

Imagjinoni sikur familja juaj do të bëjë një vizitë tek një i afërm. Ju nuk u bindeni
prindërve tuaj dhe shkoni në një dhomë ku ju është thënë të mos shkoni. Pa dashje
thyeni një send me vlerë tepër të madhe.

• Si do të ndiheshit?

• Çfarë do t’i thonit të zotit të sendit?

• Çfarë mund të bënit për ta zëvendësuar sendin e thyer?
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• Çfarë do të bënit nëse nuk do të kishit para të mjaftueshme për të blerë një tjetër
tamam si ai? Si do të paguanit për të?

Shpjegoni se babai juaj do t’ju ndihmojë pasi ai ju do. Ai ju thotë se nëse ju vjen
vërtet keq, nëse jeni të bindur dhe paguani me aq sa mundeni, ai do t’ju ndihmojë
duke paguar pjesën që mbetet.

• Si do të ndiheshit? A mund ta kishit paguar vetë vlerën? Si do të ndiheshit që
babai juaj po ju ndihmon?

Shpjegoni se duke zgjedhur që të lindim në tokë, secili prej nesh ka nevojë për
ndihmë që të jetë në gjendje të kthehet tek Ati Qiellor.

I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se për shkak se Ati Qiellor dhe Jezu Krishti na duan,
ata kanë një plan për të na ndihmuar të bëjmë diçka që nuk mund ta bëjmë për
veten tonë. Ky mësim i kushtohet një pjese të atij plani; i kushtohet sakrificës së
madhe që bëri Jezu Krishti për të paguar për mëkatet tona dhe për të mposhtur
vdekjen. Kjo sakrificë quhet Shlyerja. Tregoni fotografinë Jezusi, Krishti.

Përsëritje e Shkurtër U kërkoni fëmijëve të përsëritin nenin e tretë të besimit. Më pas u kërkoni të
përsërisin qëllimin e jetës sonë tokësore dhe arsyen përse Shlyerja është e
nevojshme për shpëtimin tonë. Për t’i ndihmuar në këtë përsëritje, përdorni
shiritat me fjalët e renditura në seksionin “Përgatitja”.

“Çfarë është Shlyerja?” (Shlyerja është akti vullnetar i Jezu Krishtit për të vuajtur për
mëkatet tona dhe dhënia e jetës së tij në kryq për të mposhtur vdekjen.)

“Përse kemi nevojë për Shlyerjen?” (U kujtoni fëmijëve planin e Atit Qiellor. Ne
zgjodhëm për të ardhur në tokë dhe për t’u bërë të vdekshëm. Një ditë, trupi ynë
fizik do të vdesë.)

“Ne të gjithë do të vdesim.” (Ne kemi nevojë për një Shpëtimtar për të na shpëtuar
nga vdekja fizike dhe për të bërë të mundur ringjalljen.)

“Ne të gjithë mëkatojmë.” (Bërja e mëkateve na bën të padenjë për t’u kthyer në
praninë e Atit Qiellor. Ne kemi nevojë për një Shëlbues për të paguar për mëkatet
tona kur pendohemi.)

“Jezu Krishti është Shpëtimtari dhe Shëlbuesi ynë.” (Theksoni se Jezu Krishti doli
vullnetar për t’u bërë Shpëtimtari dhe Shëlbuesi ynë; ai ishte i gatshëm të jepte
jetën e tij për ne.)

“Ai është pa mëkate.” (Për shkak se Jezu Krishti ishte i përsosur, ai është njeriu
i vetëm që mund të bëhej Shpëtimtari dhe Shëlbuesi ynë.)

“Ai ka fuqi mbi vdekjen.” (Për shkak se Jezu Krishti ishte pa mëkate dhe Biri
i Vetëmlindur i Perëndisë, ai kishte fuqi mbi vdekjen.)

Lexoni Gjoni 3:16 me klasën. Ftoni fëmijët të ndajnë ndjenjat e tyre për faktin që Ati
Qiellor dhe Jezu Krishti na dhanë këtë plan të mrekullueshëm. Ndani ndjenjat tuaja
të dashurisë për Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin dhe thoni se ç’dëshirë të madhe keni
për t’u kthyer dhe për të jetuar me ta një ditë.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta.

Tregoni fotografinë Jezusi Lutet në Gjetseman. U tregoni fëmijëve historinë e Jezusit
në Gjetseman ashtu siç gjendet tek Mateu 26:36-46, Lluka 22:40-46 dhe Doktrina
e Besëlidhje 19:16-18. (Për sugjerime mbi mënyrat se si të tregoni historinë nga
shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)
Shpjegoni se Jezusi e kuptonte misionin e tij dhe e dinte se kishte ardhur koha kur
duhej të vuante një agoni dhe dhimbje të madhe për të shlyer mëkatet e botës.
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Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të shenjta
në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët të kuptojnë
shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i referencave me
fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet e shenjta.

• Çfarë tha Jezusi ndërsa iu lut Atit Qiellor në Kopshtin e Gjetsemanit? (Mateu
26:39, 42, 44.) Përse ishte i gatshëm Jezusi t’i bindej planit të Atit Qiellor edhe
pse do t’i duhej të duronte një vuajtje kaq të tmerrshme? (Ai e donte dhe kishte
besim tek Ati i tij dhe ai na donte ne.)

• Çfarë i ndodhi Jezusit kur u lut në Kopshtin e Gjetsemanit? (Lluka 22:44; Mosia
3:7.) Kush iu shfaq Jezusit për t’i dhënë forcë? (Lluka 22:43.)

• Për kë vuajti Jezusi në Kopshtin e Gjetsemanit? (DeB 19:16.) I ndihmoni fëmijët të
kuptojnë se Jezusi vuajti gjithashtu edhe në kryq, por vuajtja e tij më e madhe
ishte në Kopshtin e Gjetsemanit, ku gjaku doli nga çdo pore e tij.

Lexoni citimin e mëposhtëm nga Plaku Marion G. Romni: “Shpëtimtari . . . .pagoi
borxhin për mëkatet e mia personale. Ai pagoi borxhin për mëkatet e tua personale
dhe për mëkatet personale të çdo shpirti të gjallë që ka banuar ndonjëherë mbi
tokë apo që do të banojë ndonjëherë në vdekshmëri mbi tokë” (Improvement Era,
dhjet. 1953, f. 942-43).

• Sa e madhe ishte vuajtja e Jezusit? (DeB 19:18.)

• Përse ishte Jezusi i gatshëm t’i vuante këto? (Gjoni 15:12-13.) Si ndiheni kur
mendoni se Jezusi vuajti dhe shleu për mëkatet tuaja? Si mund t’i tregojmë
Jezusit se jemi mirënjohës për Shlyerjen?

• Çfarë duhet të bëjmë në mënyrë që vuajtja e Krishtit të shlyejë mëkatet tona?
(Të pendohemi, të pagëzohemi dhe të mbajmë besëlidhjet tona të pagëzimit.)
Në ç’mënyrë na lejon shlyerja e Jezusit të kthehemi tek Ati Qiellor? Çfarë do të
ndodhë nëse nuk pendohemi? (DeB 19:15-17.)

I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se ne pranojmë shlyerjen e Krishtit duke u penduar
për mëkatet tona, duke u pagëzuar, duke marrë Shpirtin e Shenjtë dhe duke iu
bindur urdhërimeve të Jezusit. Kur bëjmë këto gjëra, ne mund të falemi dhe të
pastrohemi nga mëkati në mënyrë që të jetojmë përgjithmonë me Atin Qiellor.

Nen Besimi Përsërisni, diskutoni dhe i ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendësh nenin e tretë
të besimit.

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Përgatisni një listë me shkrime të shenjta të ngjashme me ato më poshtë (ose
mund t’i shkruani në dërrasë) dhe një listë, në një kollonë të veçantë, për secilin
mesazh të shkrimit të shenjtë. Ngatërrojini referencat e shkrimeve të shenjta në
mënyrë të tillë që të mos jenë karshi mesazhit përkatës. I kërkoni një fëmije të
gjejë një shkrim të shenjtë, të mendojë se çfarë mesazhi përmban dhe të bëjë një
vizë nga shkrimi i shenjtë tek mesazhi i tij i duhur. Jepini secilit fëmijë radhën.

Mateu 16:21 (Sakrifica e Jezusit ishte e nevojshme.)

Gjoni 3:16 (Jezusi erdhi në tokë pasi ai dhe Ati Qiellor na duan.)

Gjoni 10:17-18 (Jezusi ka fuqinë të japë jetën e tij dhe ta rimarrë sërish.)
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1 Pjetri 1:19-20 (Jezusi u zgjodh në qiell për të qenë Shpëtimtari ynë.)

1 Gjoni 1:7 (Shlyerja e Jezu Krishtit na pastron nga mëkati nëse pendohemi.)

Doktrina e Besëlidhje 20:29 (Ne mund të shpëtohemi në mbretërinë e Perëndisë
vetëm kur pendohemi për mëkatet tona, besojmë tek Jezu Krishti dhe
pagëzohemi.)

2. U tregoni fëmijëve historinë në vijim duke përdorur skicimin nëse dëshironi:

Një njeri, duke ecur përgjatë një rruge, ra në një pus kaq të thellë saqë nuk mund
të ngjitej lart. Pavarësisht se ç’mund të bënte, ai nuk mund të dilte që andej vetë.
Njeriu thirri për ndihmë dhe u gëzua kur një kalimtar i mëshirshëm e dëgjoi dhe i
zbriti një shkallë në pus. Kjo bëri të mundur që ai të ngjitej, të dilte nga pusi dhe
të rifitonte lirinë e tij.

Ne jemi si njeriu në pus. Bërja e mëkatit është si rënia në pus dhe ne nuk mund
të dalim vetë që andej. Ashtu si kalimtari i mëshirshëm dëgjoi lutjet e njeriut për
ndihmë, edhe Ati Qiellor dërgoi Birin e tij të Vetëmlindur për të na siguruar mënyra
shpëtimi. Shlyerja e Jezu Krishtit mund të krahasohet me zbritjen e një shkalle
në pus; na jep mënyra për t’u ngjitur lart dhe për të dalë. Ashtu si njeriu në pus
duhej të ngjitej në shkallë, edhe ne duhet të pendohemi për mëkatet tona dhe t’u
bindemi parimeve të ungjillit dhe ordinancave për të dalë nga pusi ynë dhe për
të bërë që Shlyerja të funksionojë në jetën tonë. Si rrjedhim, pasi të kemi bërë
gjithçka mundemi, Shlyerja bën të mundur që ne të bëhemi të denjë për t’u kthyer
në praninë e Atit Qiellor.

3. Lexoni Mosia 14:3-5 dhe Alma 7:11-12. Diskutoni mbi mënyrën se si Jezu Krishti,
nëpërmjet Shlyerjes, vuajti jo vetëm për mëkatet tona, por vuajti gjithashtu për
dhimbjet, sëmundjet dhe brengat tona. Ai kupton shumë mirë gjithçka që
përjetojmë dhe vuajmë në tokë. Nëpërmjet dashurisë dhe dhembshurisë së tij,
ai do të na ndihmojë në lidhje me problemet dhe sfidat tona.

4. I ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendësh Gjoni 3:16.

5. Këndoni ose lexoni fjalët e “Qëndroj Plot Habi” (Himne dhe këngë të fëmijëve f. 22).

Mësimi 30
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Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë tuaj se Jezu Krishti është Shpëtimtari dhe Shëlbuesi ynë. Shprehni
dashurinë tuaj për Jezusin dhe Atin Qiellor dhe mirënjohjen tuaj që ata kanë
siguruar një mënyrë që ne të mposhtim mëkatin dhe vdekjen dhe që të jetojmë
sërish me ta.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Mateu 26:36-46 dhe Doktrina e
Besëlidhje 19:16-18 si përsëritje të këtij mësimi

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.
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Tradhëtimi, Arrestimi 
dhe Gjyqi i Jezu Krishtit

Mësimi

31
Qëllimi Të forcojë zotimin e çdo fëmije për të qenë i guximshëm në dëshminë e tij ose të

saj për Jezu Krishtin.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Mateu 26:14-16, 47-27:31 dhe Luka 22:47-23:25. Më pas
studioni mësimin dhe mendoni se si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve historinë nga
shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia
nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

3. Shkruani fjalët dhe frazat e mëposhtme në letra të veçanta: Biri i Perëndisë,
Shpëtimtari, Shëlbuesi, hyjnor, i përsosur, i gjithëpushtetshëm, i dashur, Krijuesi,
mësues, shërues, ulet mbi, i tradhëtuar, i akuzuar pa të drejtë, i goditur (i rrahur),
i qëlluar, i rrahur me kamzhik (i fshikulluar), i lidhur, i tallur, i kurorëzuar me gjemba,
i dënuar për të vdekur.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Ngjitëse ose ndonjë material për të treguar letrat.
c. Fotografitë 7-31, Tradhëtimi i Jezusit (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit

228; 62468) dhe 7-32, Mohimi i Pjetrit (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit
229; 62177).

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

Ngatërroni letrat që keni përgatitur dhe vendosini mbrapsht mbi tavolinë ose në
dysheme. Shpjegoni se disa prej këtyre letrave përshkruajnë Jezusin dhe të tjerat
përshkruajnë atë që iu bë atij në fund të jetës së tij. U kërkoni fëmijëve të zgjedhin
me radhë nga një letër, ta lexojnë dhe ta vendosin në njërin prej grumbujve. Në
grumbullin e parë duhet të vendosin fjalët që përshkruajnë Jezusin dhe në tjetrin
duhet të vendosin fjalët që tregojnë se çfarë iu bë atij në fund të jetës së tij.

Përsëritni shkurtimisht ngjarjet që ndodhën në Kopshtin e Gjetsemanit dhe u thoni
fëmijëve se në këtë mësim ata do të mësojnë mbi ngjarjet që ndodhën menjëherë
pasi Jezusi përfundoi lutjen në Gjetseman.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta

U tregoni fëmijëve historinë e tradhëtimit, arrestimit dhe gjyqit të Jezusit (Mateu
26:14-16, 47-27:31 dhe Lluka 22:47-23:25). (Për sugjerime mbi mënyrat se si të
tregoni historinë nga shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve
të Shenjta,” f. viii.) U kërkoni fëmijëve të dëgjojnë fjalët që përshkruajnë atë që iu bë
Jezusit. I ndihmoni ata të kuptojnë se Jezusi mund ta kishte përdorur fuqinë e tij
për të mbrojtur veten nga abuzimi, por ai e dinte se ajo ishte pjesë e vuajtjes që
duhet të duronte për të përmbushur misionin e tij tokësor dhe për të përfunduar
Shlyerjen (shih Mosia 15:5).



106

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Kush e tradhtoi Jezusin? (Mateu 26:14-16.) Në ç’mënyrë e tradhtoi Juda atë?
(Mateu 26:48.) Çfarë i ndodhi Judës? (Mateu 27:3-5.)

• Përse i pengoi Jezusi Apostujt e tij që ta mbronin? (Mateu 26:51-54; Lluka
22:49-51.) Ç’mësim mendoni se morën dishepujt e tij kur Jezusi shëroi veshin
e plagosur të burrit? Si mendoni, përse u larguan Apostujt dhe e lanë Jezusin?
(Mateu 26:56.) Çfarë mendoni se do të kishit bërë ju nëse do të kishit qenë aty?

• Përse nuk iu përgjigj Jezusi akuzuesve gjatë gjyqit të tij? (Mateu 26:62-63;
27:12-14; Lluka 23:9.) (Shih aktivitetin pasurues 3.) Shpjegoni se kur Jezusi u
pyet nëse ishte Krishti, Biri i Perëndisë, ose Mbreti i Judenjve, ai u përgjigj (shih
Mateu 26:63-64; 27:11). Nxirrni në pah se Jezusi nuk e mohoi identitetin e tij dhe
as nuk u mundua të shpëtonte veten. Jezusi e dinte se ai duhej të kryqëzohej
për të përfunduar misionin e tij në tokë.

• Referojuni sërish listës së fjalëve në aktivitetin e vëmendjes që përshkruajnë atë
që njerëzit i bënë Jezusit. Çfarë mendoni kur lexoni këto fjalë? Si ndiheni për
gjërat e tmerrshme që njerëzit i bënë Jezusit? A është treguar ndonjëherë
ndokush i keq me ju pasi besoni tek Jezu Krishti ose sepse shkoni në kishë?
Çfarë kanë bërë?

• Sa herë mohoi Pjetri se e njihte Jezusin? (Lluka 22:54-60.) Si mendoni, përse
veproi kështu Pjetri? Si u ndie Pjetri kur kuptoi se çfarë kishte bërë? (Lluka 22:61-
62.) I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se Pjetri ende nuk e kishte marrë dhuratën
e Frymës së Shenjtë. Pjetri ishte një njeri i madh i cili më vonë u bë Presidenti
i Kishës dhe dha jetën e tij për dëshminë e tij. Si mund të jemi të guximshëm në
dëshminë tonë për Jezu Krishtin pavarësisht se me çfarë sfidash përballemi?
(Shih aktivitetin pasurues 5.)

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. I kërkoni secilit fëmijë të përmendë një prej cilësive ose veçorive të Jezusit që ata
e vlerësojnë në veçanti.

2. Përsërisni nenin e parë dhe të tretë të besimit. I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se
këto nene besimi na kujtojnë natyrën hyjnore të Jezu Krishtit dhe rëndësinë e
misionit të tij.

3. Vendosini fjalët që vijojnë mbi shenja: Kajafa, Pilati dhe Herodi. Jepuani këto
shenja tre fëmijëve dhe shpjegoni se secili prej këtyre sunduesve kishte një
përgjegjësi të veçantë në vend. Vendosini “sunduesit” në vende të ndryshme
në klasë dhe kërkojini pjesës tjetër të klasës t’i vizitojnë, ndërkohë që tre fëmijët
lexojnë fjalimet e mëposhtme. Ose kërkojuni tre fëmijëve të qëndrojnë para
klasës dhe të lexojnë pjesën e tyre:

Kajafa: Unë quhem Kajafa. Unë jam prifti i lartë judeas, që do të thotë se unë jam
udhëheqësi fetar i judenjve. Unë doja ta dënoja me vdekje Jezusin, por më duhej
të merrja miratimin nga udhëheqësi romak, kështu që e dërgova tek Pilati.
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Pilati: Unë quhem Ponc Pilati. Unë jam guvernatori romak, që do të thotë se
unë jam udhëheqësi politik i Judesë. Judenjtë kërkonin prej meje që ta dënoja
Jezusin me vdekje, por unë nuk mund të gjeja faj tek ai. E dërgova tek Herodi.

Herodi: Unë quhem Herod. Unë jam judeas dhe romakët më kanë vënë mbret
në Galile. Pilati e dërgoi Jezusin tek unë pasi unë jam mbreti në zonën ku Jezusi
u rrit. Prisja me padurim ta shihja këtë njeri me emrin Jezus. Kisha dëgjuar për
të dhe doja ta shihja atë duke bërë një mrekulli, por ai refuzoi të më fliste apo t’u
përgjigjej pyetjeve të mia. Unë e dërgova sërish tek Pilati.

Pilati: Ende nuk mund të gjeja arsye për ta dënuar këtë njeri me vdekje, por
njerëzit këmbëngulën. Më në fund hoqa dorë dhe nuk u mundova më t’u thoja
njerëzve se nuk gjeja asnjë faj tek Jezusi dhe i lashë njerëzit ta merrnin për ta
kryqëzuar.

Pasi të tre fëmijët të jenë ulur sërish në vendet e tyre, diskutoni se si do të jetë
ndier Jezusi që u detyrua të dilte përpara secilit prej këtyre burrave dhe të merrej
në pyetje prej tyre.

4. Shkruani në copa letrash disa situata, si ato më poshtë, të cilat mund të jenë të
vështira që fëmijët t’u bëjnë ballë (përdorni situata që do të ishin të përshtatshme
për klasën tuaj):

Dikush tallet me ju pasi shkoni në kishë.

Dikush mundohet t’ju bindë që të provoni drogë ose të pini një cigare.

Ju shihni një shok të shkollës që sillet keq me një fëmijë tjetër.

Shokët tuaj joanëtarë ju kërkojnë të shpjegoni ato që besoni.

Një shok i shkollës ju kërkon të tregoni një gënjeshtër për ta nxjerrë atë nga
telashet.

U kërkoni fëmijëve që sipas radhës të marrin nga një letër dhe ta lexojnë. Lereni
klasën të diskutojë mbi secilën situatë dhe të mendojë se cila do të ishte gjëja e
duhur për t’u bërë. Theksoni se ndonjëherë është e vështirë të jemi të guximshëm në
dëshminë tonë për Jezu Krishtin, por do të bekohemi shumë kur tregohemi të tillë.

5. Jepini secilit fëmijë një ose dy letra që përshkruajnë Jezusin (mund të përdorni
gjithashtu edhe fjalë ose fraza të tjera që përshkruajnë Jezusin). U kërkoni
fëmijëve t’ju tregojnë se çfarë menduan kur lexuan fjalët në letrat e tyre. U kërkoni
të mendojnë në mendjen e tyre nëse e dinë vërtet se Jezusi është Biri i Perëndisë,
Shpëtimtari, Shëlbuesi e kështu me radhë. Ftoni fëmijët të përshkruajnë se si kjo
njohuri dhe dëshmi për Jezu Krishtin i ka bekuar ata.

Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë tuaj për natyrën hyjnore të Jezu Krishtit dhe ndani me fëmijët se sa
e rëndësishme është kjo dëshmi për ju. Shprehni mirënjohjen tuaj për gatishmërinë
e Jezusit për të vuajtur dhe për të vdekur në mënyrë që ne të mund të ringjallemi
dhe të kemi jetën e përjetshme.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Mateu 26:47-54 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Mësimi 31
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Kryqëzimi dhe 
Varrimi i Jezu Krishtit

Mësimi

32
Qëllimi Të forcojë dëshminë e secilit fëmijë se, për shkak se Jezusi vdiq për ne, ne do të

jetojmë sërish.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Mateu 27:32-66, Lluka 23:26-56 dhe Gjoni 10:17-18, 19:13-42.
Më pas studioni mësimin dhe mendoni se si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve
historinë nga shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii
dhe “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Marku 15:20-47.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Një kopje të Librit të Mormonit.
c. Fotografitë 7-33, Kryqëzimi (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 230;

62505); 7-34, Varrimi i Jezusit (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 231;
62180) dhe 7-35, Varri i Jezusit (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 232;
62111).

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

Ndani me fëmijët historinë e mëposhtme:

Në një ditë të ftohtë dimri një aeroplan u përplas pas një ure në Uashington, D.C.,
dhe u zhyt në ujërat e akullta të lumit Potomak. Shumë njerëz vdiqën, por gjashtë
njerëz mbaheshin pas bishtit të aeroplanit ndërkohë që burrat në helikopter iu
hodhën atyre një mjet shpëtimi. Uji ishte shumë i ftohtë dhe ishte e vështirë të
mbaheshe pas aeroplanit. Këta njerëz kishin frikë se mund të vdisnin para se t’u
vinte radha për të kapur mjetin e shpëtimit dhe të shkonin në vend të sigurt.

Sa herë që njësia e shpëtimit i ulte një mjet shpëtimi një njeriu, ky i fundit ia kalonte
dikujt tjetër në mënyrë që personi tjetër të mund të shpëtonte i pari. Veproi kështu
derisa të gjithë të tjerët u shpëtuan, por atëherë ai nuk mund të mbahej më. Kur
helikopteri u kthye për ta marrë, ai kishte rënë nën ujë. Vdiq para se ndokush të
mund ta shpëtonte.

• Si mendoni, përse vazhdonte ky njeri t’ia kalonte mjetin e shpëtimit të tjerëve?
Si do të ndiheshit po të kishit qenë një prej njerëzve që ky njeri shpëtoi?

Shprehni ndjenjat tuaja për kurajon dhe dashurinë që do të duhej për të qenë në
gjendje të jepje jetën tënde për të tjerët ashtu siç bëri ky njeri.

U shpjegoni fëmijëve se në këtë mësim ata do të mësojnë për dhimbjet dhe vuajtjet
e Jezusit në kryq. Ai dha jetën e tij me dëshirë në mënyrë që çdokush që ka jetuar,
ose që do të jetojë, të jetojë sërish në sajë të dashurisë së tij të madhe për ne.
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Përsëritje e Shkurtër U kujtoni fëmijëve gjendjen në të cilën Adami dhe Eva vendosën veten e tyre dhe
brezat e ardhshëm kur hëngrën frutin e ndaluar në Kopshtin e Edenit. Për shkak të
shkeljes së Adamit dhe Evës, trupi i tyre u bë i vdekshëm. Kjo do të thoshte se një
ditë trupi i tyre do të vdiste. Si brezat e ardhshëm të Adamit dhe Evës, edhe ne
gjithashtu i jemi nënshtruar vdekjes, ashtu siç ishin ata.

Dëshmoni se vdekja fizike është pjesë e planit të Atit Qiellor dhe se Ati Qiellor,
me mëshirën e tij të madhe, dërgoi Birin e tij të Vetëmlindur, Jezu Krishtin, për të
mposhtur vdekjen. Nëpërmjet vdekjes dhe ringjalljes së Krishtit, ne jemi shpëtuar të
gjithë nga vdekja fizike. Ne do të vdesim, por do të ringjallemi. (Shih Gjoni 3:16-17;
Helamani 14:15).

Përsëritni shkurtimisht nga mësimet e mëparshme ngjarjet e vuajtjes, tradhëtimit,
arrestimit dhe gjyqit të Jezusit.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta.

U tregoni fëmijëve historinë e kryqëzimit dhe varrimit të Jezusit e cila gjendet tek
Mateu 27:32-66. (Për sugjerime mbi mënyrat se si të tregoni historinë nga shkrimet
e shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.) Referojuni
gjithashtu Llukës 23:34, 39-43 dhe Gjonit 19:19-22, 25-27, 34, 39. Përdorni
fotografitë në momentet e duhura.

Nëse dëshironi, mund t’i referoheni listës së mëposhtme si ndihmë që të jepni
mësim mbi pikat e këtij mësimi:

1. Simoni nga Kirena mbarti kryqin e Jezusit (Mateu 27:32).

2. Jezusi u var në kryq midis dy hajdutëve (Mateu 27:33-38; Lluka 23:32-33).

3. Pilati shkroi një mbishkrim dhe e vendosi në kryq (Gjoni 19:19-22).

4. Jezusin e tallën (Mateu 27:39-44).

5. Jezusi i foli hajdutit (Lluka 23:39-43).

6. Jezusi i kërkoi Gjonit që të kujdesej për nënën e tij (Gjoni 19:25-27).

7. Errësira mbuloi vendin (Mateu 27:45-46).

8. Jezu Krishti vdiq (Mateu 27:50-56). Ushtarët romakë ia shpuan brinjën
(Gjoni 19:34).

9. Trupi i Jezusit u vendos në një varr (Mateu 27:57-61; Gjoni 19:38-42).

10. U dërguan roje për të ruajtur varrin (Mateu 27:62-6).

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të shenjta
në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët të kuptojnë
shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i referencave me
fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet e shenjta.

• Çfarë bëri Pilati pas gjyqit të Jezusit? (Mateu 27:26.) Çfarë do të thotë të fshikullosh?
(Të rrahësh me kamzhik.) Çfarë do të thotë të kryqëzosh? (Të dënosh me vdekje
duke gozhduar ose lidhur duart dhe këmbët në një kryq.) Shpjegoni se kryqëzimi
ishte një vdekje e ngadaltë dhe e dhimbshme zakonisht e përdorur për skllevërit
dhe kriminelët më të ulët.

• Me cilët emra njihet vendi ku u kryqëzua Jezusi? (Mateu 27:33; Lluka 23:33.)

• Me kë u kryqëzua Jezusi? (Mateu 27:38; Lluka 23:33.)

• Çfarë i dhanë ushtarët Jezusit të pinte? (Mateu 27:34.) Shpjegoni se uthulla dhe
vreri jepeshin si ilaç për të ndihmuar që të humbnin ndjenjat ose për të lehtësuar
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dhimbjen. I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se Jezusi refuzoi ta pinte përzierjen, pasi
ai donte të ishte plotësisht i ndërgjegjshëm dhe i vetëdijshëm ndërsa përfundonte
punën e Shlyerjes.

• Për kë i kërkoi Jezusi Atit Qiellor që të falte? (Lluka 23:34, shih Përkthimi i Jozef
Smithit të Lluka 23:35 në Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta.) Si mendoni, përse
ishte e rëndësishme që Jezusi të falte ushtarët? Përse është e rëndësishme që ne
të falim? Në ç’mënyrë bekohemi ne kur falim të tjerët?

• Kush ishin disa prej atyre që tallën dhe fyen (ofenduan) Jezusin ndërkohë që ai
qëndronte i varur në kryq? (Mateu 27:39-44.) Cilat ishin disa prej gjërave që i
thanë atij? Si u përgjigj Jezusi? (1 Nefi 19:9.) Si duhet të përgjigjemi ne kur
njerëzit na thonë gjëra të këqija?

• Në ç’mënyrë reaguan dy hajdutët ndaj Jezusit? (Lluka 23:39-43.) Çfarë tha hajduti
i dytë gjë e cila tregon se po fillonte të pendohej? (Lluka 23:40-42.) Cila ishte
përgjigja e Jezusit? (Lluka 23:43.)

• Në ç’mënyrë tregoi Jezusi dashuri të madhe për nënën e tij ndërsa po vuante në
kryq? (Gjoni 19:25-27.)Çfarë na mëson kjo për Jezusin?

• Për sa kohë e mbuloi errësira vendin? (Mateu 27:45.) Çfarë bërtiti me zë të lartë
Jezusi? (Mateu 27:46.) A e kishte braktisur vërtet Perëndia Birin e tij? Shpjegoni
se Ati Qiellor e kishte tërhequr shpirtin e tij për një farë kohe në mënyrë që Jezusi
të mund ta përfundonte fitoren e tij mbi mëkatin dhe vdekjen vetë.

• Çfarë do të thotë se Jezusi “dha frymë”? (Mënyra e vetme se si Jezusi mund të
vdiste ishte duke lënë shpirtin e tij të largohej nga trupi i tij. Shkrimi vërteton se ai
hoqi dorë nga jeta e tij me dëshirë; ai nuk iu mor atij.) U kërkoni fëmijëve të lexojnë
Gjoni 10:17-18. Si mendoni, përse ishte i gatshëm Jezusi të jepte jetën e tij?

• Çfarë ngjarjesh të mbinatyrshme ndodhën në çastin e vdekjes së Jezusit?
(Mateu 27:51-53.) Çfarë do të thotë “u shqye në dy pjesë”? (U gris përgjysëm.)
Çfarë dëshmie dha centurioni (një oficer i ushtrisë romake) kur pa atë që ndodhi?
(Mateu 27:54.)

• Kush ishte Jozefi nga Arimatea? (Mateu 27:57.) Çfarë bëri ai? (Mateu 27:58-60.)

• Çfarë i kërkuan farisenjtë Pilatit të bënte? (Mateu 27:62-66.) Përse donin ata që të
ruhej varri? Përse përpjekjet e tyre ishin të kota? Çfarë na mëson kjo për fuqinë e
njeriut dhe fuqinë e Zotit?

Diskutim
Përmbledhës dhe
Pyetje për Zbatim

Mund të përdorni pyetjet e mëposhtme për të ndihmuar fëmijët të kuptojnë lidhjen
midis shkeljes së Adamit dhe Evës dhe nevojës për një Shpëtimtar.

• Si e shkelën Adami dhe Eva një prej urdhërimeve të Atit Qiellor në Kopshtin e
Edenit? (Ata hëngrën frutin nga pema e njohurisë mbi të mirën dhe të keqen.) Cila
ishte pasoja e kësaj shkelje? (Ata duhet të largoheshin nga kopshti. U bënë të
vdekshëm dhe mund të kishin fëmijë. Ata dhe të gjithë brezat e tyre pasardhës iu
nënshtruan vdekjes. Kjo ishte pjesë e planit të Atit Qiellor.)

• Çfarë i ndodh trupit dhe shpirtit tonë kur vdesim? (Shpirti largohet nga trupi dhe
shkon në botën e shpirtrave; trupi, i pajetë pa shpirtin, zakonisht varroset në
tokë.) Çfarë mund të bëjmë ne për të ribashkuar trupin dhe shpirtin tonë?
(Asgjë; për shkak se jemi të vdekshëm, ne nuk kemi fuqinë të ribashkojmë
trupin dhe shpirtin tonë vetë.)
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• Kush e bëri të mundur që ne të kapërcenim këtë situatë të pashpresë? Përse
ishte Jezusi i vetmi që mund të na shpëtonte? (Ai ishte pa mëkate; ishte Biri i
Vetëmlindur i Atit Qiellor në mish dhe kishte fuqi mbi vdekjen.) Si ndiheni kur
mendoni se ekziston dikush që mund t’ju ndihmojë juve dhe familjen tuaj të
ringjalleni?

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit

si përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Rendisni shkrimet e mëposhtme në një tabelë ose në dërrasë. U thoni fëmijëve
se secili shkrim i shenjtë përmban një prej thënieve të ruajtura që Jezusi bëri kur
ishte i varur në kryq. U kërkoni fëmijëve të lexojnë thëniet dhe të tregojnë se cila
veçori e karakterit ose e fuqisë e ndihmoi Jezusin të thoshte apo të bënte këto
gjëra.

Lluka 23:34 (Ai ishte i mëshirshëm dhe falte.)
Lluka 23:43 (Ai kishte fuqi të parashikonte atë që do të ndodhte.)
Gjoni 19:26-27 (Ai kishte dashuri dhe merakosej për të ëmën e tij.)
Mateu 27:46 (Ai shprehu varësinë tek Ati i tij.)
Lluka 23:46 (Ai i ishte nënshtruar vullnetit të Atit Qiellor.)
Gjoni 19:30 (Ai kishte përmbushur planin e Atit Qiellor.)

2. Rendisni në dërrasë emrat e këtyre njerëzve ose grupeve të njerëzve të
përmendur në historinë nga shkrimet e shenjta mbi vdekjen dhe varrimin e
Jezusit. Pyetini fëmijët se çfarë mbajnë mend për secilin person apo grup.
I ndihmoni fëmijët të gjejnë rolin që kishte secili:

Jezus Krishti
Pilati
Simoni nga Kirena
Ushtarët
Tallësit
Dy hajdutët
Maria, e ëma e Jezusit
Gjoni i Dashur
Centurioni
Jozefi nga Arimatea

3. Diskutoni dhe i ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendësh nenin e dytë të besimit.

Konkluzion

Dëshmia Shprehni mirënjohjen tuaj për sakrificën e madhe që bëri Jezusi për ne duke vdekur
në kryq. Jepni dëshminë se ne do të ringjallemi dhe do të jetojmë sërish në sajë të
dashurisë së tij të madhe për ne.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Mateu 27:34-50 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Mësimi 32
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Ringjallja e Jezu KrishtitMësimi

33
Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë të kuptojë se Jezu Krishti u ringjall nga të vdekurit dhe se

ne të gjithë do të ringjallemi.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Mateu 27:52-53; 28:1-15; Lluka 24; Gjoni 20; Veprat e Apostujve
1:3, 9-11; dhe 1 Korintasit 15:5-6, 22. Më pas studioni mësimin dhe mendoni se
si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve historinë nga shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e
Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Marku 16.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Letra me një prej fjalëve ose frazave të mëposhtme në secilën prej tyre:

pëlhurë, aroma, kopsht, ushtarë, gur.
c. Fotografitë 7-35, Varri i Jezusit (62111) ; 7-36, Maria dhe Zoti i Ringjallur

(Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 233; 62186); dhe 7-37, Jezu Krishti
i Ringjallur (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 239; 62187).

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

Vendosini letrat e renditura në seksionin “Përgatitja” në një enë dhe u kërkoni
fëmijëve të zgjedhin me radhë nga një letër. U kërkoni të përshkruajnë atë që është
renditur dhe më pas i pyesni nëse mund t’ju thonë se si ajo fjalë ose frazë ka lidhje
me varrimin e Jezusit. Përdorni fjalë dhe fraza të mjaftueshme në mënyrë që secilit
fëmijë t’i vijë një herë radha.

U kërkoni fëmijëve të imagjinojnë se është herët në mëngjesin e së Dielës pas
kryqëzimit dhe varrimit të Jezusit. U kërkoni të imagjinojnë se janë me dishepujt,
të cilët po vajtojnë për vdekjen e Jezusit. Ata kishin shpresuar se Jezusi do t’i
shpëtonte nga sundimi romak dhe do të vendoste mbretërinë e tij në tokë, me fuqi
dhe lavdi. Por tashmë ai ka vdekur. U thoni fëmijëve se do të diskutoni mbi atë që
ndodhi atë mëngjes të Diele në Jeruzalem.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta

Duke përdorur fotografitë në momentet e duhura, u tregoni fëmijëve historitë e
ringjalljes së Jezusit siç gjenden tek Mateu 27:52-53, 28:1-15, Lluka 24 dhe Gjoni
20. (Për sugjerime mbi mënyrat se si të tregoni historitë nga shkrimet e shenjta,
shih “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.) Shpjegoni se edhe pse
Jezusi u kishte thënë disa herë dishepujve të tij se do të jetonte përsëri pasi të
vdiste, ndjekësit e tij nuk e kishin kuptuar vërtet atë që ai donte të thoshte. Askush
nuk ishte ringjallur më parë dhe ata nuk e kuptonin se si Jezusi do të jetonte sërish.
Edhe kur dishepujt e tij dëgjuan nga engjëjt se Jezusi ishte ngritur nga të vdekurit
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dhe e panë Zotin e ngritur, ishte ende e vështirë për ta të kuptonin se çfarë kishte
ndodhur.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të shenjta
në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët të kuptojnë
shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i referencave me
fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet e shenjta.

• Përse shkuan Maria Magdalena dhe gratë e tjera tek varri mëngjesin e së Dielës?
(Marku 16:1.) Kë panë gratë kur shkuan tek varri? (Luka 24:4.) Çfarë u thanë
engjëjt grave? (Lluka 24:5-6.) Çfarë do të thotë të ringjallesh? (Trupi shpirtëror
ribashkohet me trupin e tij prej mishi dhe kockash, për të mos u ndarë më kurrë.)

• Çfarë bënë gratë pasi panë varrin bosh? (Lluka 24:8-12.) Përse nuk i besuan
dishepujt historisë së grave mbi atë që kishin thënë engjëjt? (Lluka 24:11; Gjoni
20:9.) Si mendoni, çfarë do të kishit menduar ju, nëse do të kishit qenë një prej
dishepujve dhe do të kishit dëgjuar këtë lajm?

• Çfarë gjeti Pjetri dhe dishepulli tjetër kur shkuan tek varri? (Gjoni 20:3-7.)
Shpjegoni se “dishepulli tjetër” ishte ndoshta Gjoni.) Përse besuan ata se
Jezu Krishti ishte ringjallur? (Gjoni 20:8.)

• Përse ndihej ende e trishtuar Maria madje edhe pasi engjëjt i kishin thënë asaj se
Jezusi ishte ngritur? (Gjoni 20:11-13.) Çfarë ndodhi për të ndihmuar Marien që të
dinte se Jezusi ishte ringjallur? (Gjoni 20:14-16.) Përse i tha Jezusi asaj të mos e
prekte? (Gjoni 20:17.)

• Kush u ringjall tjetër në ditën që u ringjall Jezusi? (Mateu 27:52-53.) Kush do të
ringjallet në familjen tuaj? Kush do të ringjallet tjetër? (1 Korintasve 15:22.)

• Çfarë historie shpikën krerët e priftërinjve për të shpjeguar varrin bosh? (Mateu
28:11-15.) Përse ranë dakord ushtarët për të treguar këtë histori, edhe pse i kishin
parë engjëjt? (Mateu 28:12, 15.)

• Kush eci me dishepujt në rrugën për në qytetin Emaus në ditën që Jezusi u
ringjall? (Lluka 24:13-16.) Për çfarë folën tre burrat gjatë kohës që ecën? (Lluka
24:17-27.) Çfarë ndienë në zemrën e tyre këta dishepuj kur folën me Jezusin?
(Lluka 24:32.) Çfarë i bënte zemrat e tyre të digjeshin? (Fryma e Shenjtë.) Si keni
marrë ju ose anëtarët e familjes suaj frymëzim nga Shpirti i Shenjtë?

• Çfarë bëri Jezusi mbrëmjen e asaj dite që u ringjall? (Lluka 24:36-48.) Përse i
kishin mbyllur dishepujt dyert kur Jezusi iu shfaq atyre? (Gjoni 20:19.) Si reaguan
dishepujt kur panë Jezusin? (Lluka 24:37.) Çfarë bëri Jezusi për t’i vërtetuar
dishepujve të tij se ishte ringjallur? Çfarë mësuan dishepujt për një trup të
ringjallur? (Lluka 24:39-43.)

• Përse nuk besoi Thomai se Jezusi ishte ringjallur? (Gjoni 20:24-25.) Sa kohë kaloi
para se Thomai pa Jezusin? (Gjoni 20:26.) Çfarë i tha Jezusi Thomait kur iu shfaq
atij? (Gjoni 20:29.) Çfarë e forcon dëshminë tuaj se Jezu Krishti u ringjall?

• Kujt iu shfaq tjetër Jezusi pas ringjalljes së tij? (Mateu 28:9; 1 Korintasit 15:6.)
(Mund të përdorni aktivitetin pasurues 1 për të përsëritur të gjitha shfaqjet e
Jezusit pas ringjalljes së tij.)

• Për sa kohë qëndroi Jezusi me dishepujt e tij pas ringjalljes? (Veprat e
Apostujve 1:3.)
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• Si u ngrit Jezusi në qiell? (Veprat e Apostujve 1:9-11.) Kush erdhi t’u shpjegonte
njerëzve atë që kishte ndodhur? Çfarë na mëson kjo histori mbi ardhjen e dytë të
Jezusit?

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit

si përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Jepini secilit fëmijë një prej ndihmave të mëposhtme dhe i kërkoni atij ose asaj t’ia
lexojë klasës. U kërkoni anëtarëve të klasës të gjejnë përgjigjen e secilës ndihmë.
Nëse nuk e dinë përgjigjen, i kërkoni fëmijës që bën pyetjen të japë referencën në
mënyrë që fëmijët të mund ta gjejnë përgjigjen tek shkrimet e shenjta.

Unë jam personi i parë të cilit Jezusi iu shfaq pas ringjalljes së tij. Kush jam unë?
(Maria Magdalena. Gjoni 20:1, 16.)

Jezusi na u shfaq neve dhe ne prekëm këmbët e tij. Kush jemi ne? (Gra të
tjera. Mateu 28:5, 9.)

Unë isha Apostulli i parë që hyra në varrin bosh. Kush jam unë? (Pjetri. Gjoni
20:6.)

Unë jam një Apostull që vrapova me Pjetrin për tek varri bosh. Kur pashë, besova
se Jezusi ishte ringjallur. Kush jam unë? (Gjoni. Gjoni 20:8.)

Miku im dhe unë ecëm me Jezusin përgjatë gjithë udhës për në Emaus, e
megjithatë unë nuk e njoha atë. Kush jam unë? (Kleopa. Lluka 24:18.)

Jezusi na u shfaq neve kur ishim mbledhur së bashku në një dhomë me dyer të
mbyllura. Kush jemi ne? (Dishepujt. Gjoni 20:19.)

Unë nuk isha me Apostujt e tjerë kur Jezusi iu shfaq atyre për herë të parë. Unë
nuk besova se Jezusi ishte ngritur nga të vdekurit derisa e pashë me sytë e mi
dhe ndjeva gjurmët e gozhdave në duart dhe këmbët e tij. Kush jam unë?
(Thomai. Gjoni 20:24.)

Ne ishim të pranishëm kur engjëjt rrotulluan gurin nga dera. Krerët e priftërinjve
na dhanë rryshfet për të gënjyer mbi atë që pamë. Kush jemi ne? (Ushtarët
romakë. Mateu 28:12.)

2. Shkruani fjalë që tregojnë se si mund të jenë ndierë dishepujt ditën që Jezusi
vdiq — si për shembull pikëllim, hidhërim, trishtim dhe dëshpërim — në një
kolonë ose në dërrasë. U kërkoni fëmijëve të sugjerojnë të kundërtën e atyre
fjalëve — si për shembull lumturi, gëzim, shpresë dhe besim — dhe shkruajini
ato në një kolonë tjetër. Shpjegoni se këto ndjenja janë ndoshta ato çka ndienë
dishepujt kur kuptuan se Jezusi ishte ringjallur. Diskutoni se çfarë do të thotë për
ne shpresa për t’u ringjallur.

3. Me miratimin e presidencisë së Fillores, me lutje zgjidhni dhe ftoni një anëtar të
Kishës, të cilit i ka vdekur një njeri i dashur, për të ndarë me fëmijët se çfarë do të
thotë për të Ringjallje.

4. Këndoni ose lexoni fjalët e “E di se Rron Shëlbuesi Im” (Himne dhe këngë të
fëmijëve, f. 38).



115

Konkluzion

Dëshmia Shprehni ndjenjat tuaja për ringjalljen e Shpëtimtarit dhe rëndësinë e saj për ju.
Dëshmoni se vuajtja e Jezusit në kopsht, vdekja dhe ringjallja e tij janë gjërat më
të rëndësishme që kanë ndodhur ndonjëherë në tokë.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Lluka 24 si përsëritje të këtij mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Mësimi 33
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Ki Kujdes për Delet e MiaMësimi

34
Qëllimi Të ndihmojë fëmijët që të mësojnë të tregojnë dashuri për Jezu Krishtin duke

ndihmuar të tjerët që të kuptojnë dhe të jetojnë sipas ungjillit.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Gjoni 21:1-17 dhe Marku 16:15. Më pas studioni mësimin dhe
mendoni se si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve historinë nga shkrimet e shenjta.
(Shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet
Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

3. Prisni figura të vogla të një deleje për secilin fëmijë të regjistruar në klasën tuaj
(shih shembullin në fund të mësimit) dhe në një letër të prerë shkruani emrin e
çdo fëmije. (Ose shkruani emrat e fëmijëve në copa të veçanta letrash.) Para se
të fillojë mësimi vendosini letrat e prera nëpër dhomë në mënyrë që fëmijët të
mund t’i shohin.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Fotografinë 7-38, Jezusi dhe Peshkatarët (Paketa e Fotografive Artistike të

Ungjillit 210; 62138).

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

U kërkoni fëmijëve të shohin rreth e përqark dhomës dhe t’ju thonë se çfarë
ndryshimi ka. U thoni se delet që shohin janë shpërndarë dhe se çdo fëmijë mund
të ndihmojë për t’i grumbulluar delet duke gjetur atë që mban emrin e tij ose të saj
dhe duke ua sjellë atë juve. Nëse mbeten dele të tjera të prera, shpjegoni se do t’i
përmendni këto dele të tjera më vonë gjatë mësimit.

Ftoni një fëmijë të marrë pjesë në një interpretim me role së bashku me ju. Duke e
thirrur fëmijën me emrin e tij ose të saj të plotë, thuaj, “(Emrin), a e do Shpëtimtarin
tonë, Jezu Krishtin?” Pas përgjigjes thuaj, “Kulloti qengjat e tij.” Përsëriteni emrin
e fëmijës dhe këtë pyetje dy ose më shumë herë dhe pas çdo përgjigje thuaj, “Ki
kujdes për delet e tij.” Pyeteni fëmijën se si ndihej ai ose ajo kur vazhdonit të bënit
të njëjtën pyetje. Shpjegoni se Pjetri pati një përvojë të ngjashme me Jezusin pasi
Jezusi u ringjall.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta.

U tregoni fëmijëve historinë ku Jezusi u shfaqet dishepujve të tij në detin e
Tiberiadës (ose në Galile) nga Gjoni 21:1-17. (Për sugjerime mbi mënyrat se si të
tregoni historinë nga shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve
të Shenjta,” f. viii.) Përdoreni fotografinë në kohën e duhur.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë
fëmijët të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre.
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Leximi i referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi
shkrimet e shenjta.

• Çfarë po bënte Pjetri dhe dishepujt e tjerë në detin e Tiberiadës? (Gjoni 21:3.) Çfarë
u tha Jezusi Apostujve të bënin pasi nuk kishin kapur fare peshk? (Gjoni 21:5-6.) Si
mendoni, përse e kuptoi Gjoni se ishte për shkak të Jezusit që rrjeta u mbush me
peshk? (Gjoni 21:6-7.) Çfarë bëri Pjetri? (Gjoni 21:7.) Si mendoni, përse e bëri Pjetri
këtë? (Kur e kuptoi se ishte Jezusi, ai mezi priste të ishte pranë tij.)

• Çfarë pyetje i bëri Jezusi Pjetrit? (Gjoni 21:15.) Si mendoni, përse ia bëri Jezusi
këtë pyetje Pjetrit tri herë? Si u ndie Pjetri kur Jezusi i bëri atij të njëjtën pyetje tri
herë? (Gjoni 21:17.) Cilat ishin përgjegjësitë e Pjetrit tani që Jezusi kishte vdekur
dhe ishte ringjallur?

• Çfarë donte të thoshte Jezusi kur tha, “Ki kujdes për delet e mia?” Kush janë
delet e tij? (Të gjithë fëmijët e Atit Qiellor.) Më çfarë do Jezusi që të ushqehen
delet e tij? (Me të vërtetat e ungjillit.) Për çfarë i kishte thirrur Jezusi Apostujt e tij
që të bënin? (Marku 16:15.)

I ndihmoni fëmijët të kuptojnë nga ky diskutim se Jezusi i kishte urdhëruar Apostujt
e tij të predikonin ungjillin dhe ai donte që ata ta vazhdonin punën e tij dhe të
mos ktheheshin të peshkonin. Tashmë Pjetri ishte Presidenti i Kishës dhe ishte
përgjegjësia e tij të udhëhiqte Kishën dhe të drejtonte përpjekjet për të përhapur
ungjillin e Jezusit.

• A kemi barinj sot që ushqejnë delet e Jezusit? Kush janë ata? (Shih aktivitetin
pasurues 2.)

Nëse në klasë kanë mbetur ende dele të prera, i kërkoni një prej fëmijëve t’i mbledhë
ato dhe t’i sjellë para klasës. Shpjegoni se disa prej këtyre fëmijëve, emrat e të cilëve
ndodhen tek delet, mund të kenë nevojë për një bari që t’i ndihmojë të ushqehen me
ungjillin.

• Si mund te jemi ne barinj dhe të ushqejmë delet e Jezusit? (Duke dhënë shembull
të mirë, duke bërë vizitë tek ata të cilët zakonisht nuk marrin pjesë në mësim dhe
duke qenë shok me ta në shkollë, duke mbrojtur ungjillin dhe Kishën, duke u
shërbyer atyre në nevojë, e kështu me radhë.) Si mund të ndihmojmë ne anëtarët
e familjes dhe shokët që të kuptojnë më mirë Parimet e Ungjillit? Përse themi se
tregojmë dashurinë tonë për Jezusin kur ndihmojmë të tjerët?

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Shkruani Ki Kujdes për Delet e Mia në pjesën e sipërme të një tabele të madhe
(ose përdorni dërrasën). Diskutoni me fëmijët mbi mënyrat që ata mund të
tregojnë dashurinë e tyre për Jezusin duke kullotur delet e tij. Shkruani emrat
e tyre në tabelë ose në dërrasë. Përdorni idetë e mëposhtme, nëse është e
nevojshme:

Jini një shembull i mirë duke marrë pjesë në kishë, duke përdorur fjalor të pastër,
duke iu bindur urdhërimeve, duke qenë i ndershëm, duke u lutur, duke studiuar
shkrimet e shenjta, duke jetuar sipas asaj që mësoni dhe duke iu bindur
prindërve tuaj dhe ligjeve të vendit.

Jepni dëshminë tek anëtarët dhe joanëtarët.
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Ndihmoni të tjerët të zgjedhin të drejtën kur tundohen.

U flisni për ungjillin njerëzve të cilët nuk dinë rreth tij.

Lutuni dhe studioni shkrimet e shenjta për t’iu afruar më shumë Zotit.

Jepini secilit fëmijë nga një copë letër dhe një lapës dhe u kërkoni të shkruajnë,
“Unë do të jem një bari i mirë duke .” U kërkoni fëmijëve ta
përfundojnë këtë fjali duke shkruar mënyra se si planifikojnë të jenë një bari i mirë.

2. Rendisni në dërrasë disa thirrje të Kishës, si për shembull peshkop, mësues,
president i kunjit, mësues i shtëpisë, mësues i vizitave, misionar, profet, apostull,
president i Fillores, e kështu me radhë. I kërkoni secilit fëmijë të zgjedhë një
prej thirrjeve dhe të thotë se në ç’mënyrë ndihmon ai njeri të ushqejë delet e
Shpëtimtarit. U kërkoni fëmijëve të ndajnë përvoja kur mësuesit, miqtë apo
anëtarët e familjes i kanë ndihmuar të mësojnë më shumë rreth ungjillit. Ju mund
të ndani një përvojë që keni pasur.

3. Shkruani në copa letrash situatat e mëposhtme ose të ngjashme me to në të
cilat fëmijët mund të ndihmojnë të tjerët që të forcohen më shumë si anëtarë të
Kishës. I kërkoni një fëmije të zgjedhë një prej letrave, ta lexojë në heshtje dhe ta
interpretojë situatën. U kërkoni fëmijëve të tjerë të gjejnë se cila është situata dhe
të diskutojnë se si mund të ushqejnë delet e Jezusit në një situatë të tillë. Jepini
secilit fëmijë nga një herë radhën.

Disa nga fëmijët në klasën tuaj shqetësojnë të tjerët gjatë mësimit.

Disa nga miqtë tuaj dëshirojnë të shohin një film jo të përshtatshëm.

Një shoku juaj ju nxit të merrni disa ëmbëlsira nga dyqani pa paguar për to.

Dikush nga grupi juaj kërkon që ju të tjerët të pini birrë ose të mos mbani
Fjalën e Urtësisë në ndonjë mënyrë.

4. Shpjegoni se një mundësi e mirë për të ndihmuar dikë të njihet ose të rritet në
ungjill zakonisht ndodh kur ju bëheni shoku i tij ose i saj. Diskutoni mbi atë që
fëmijët pëlqejnë tek një shok dhe si mund të zhvillojnë ata këto veçori.

Pasi të mendohen dhe përgatiten me kujdes, thuajini secilit fëmijë në një shënim
të shkurtër disa prej karakteristikave që kanë dhe që ju i vlerësoni. Nxirrni në pah
arsyet që do të dëshironit të ishit miku i tyre.

5. U kërkoni fëmijëve të shpjegojnë se në ç’mënyrë lidhen shkrimet e mëposhtme
me ne sot:

Mateu 24:14
Mateu 28:19-20
Doktrina e Besëlidhje 4:1-4
Doktrina e Besëlidhje 15:6
Doktrina e Besëlidhje 31:3-5

6. Këndoni ose lexoni fjalët e “Bëj Ç’ësht’ e Drejt’” (Himne dhe Këngë të Fëmijëve f. 34)

Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë se si anëtarë të Kishës, secili prej nesh ka përgjegjësinë për të
ndihmuar që të tjerët të mësojnë rreth ungjillit dhe të afrohen më shumë me Jezu
Krishtin. Ndani me fëmijët ndjenjat tuaja rreth të qenit në gjendje për të ndarë
ungjillin me ta.
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Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Gjoni 21:1-17 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Ki Kujdes për Delet e Mia

Mësimi 34
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Misioni i Jezu KrishtitMësimi

35
Qëllimi Të ndihmojë fëmijët të kuptojnë misionin e Jezu Krishtit.

Shënim për mësuesin: Ky mësim është një përsëritje e jetës para lindjes, jetës së
vdekshme dhe jetës pas lindjes së Jezusit. Ka si qëllim të ndihmojë fëmijët të
kuptojnë misionin e Jezusit në mënyrë më të plotë. Për shkak se ky mësim është
një përsëritje, pyetjet janë të gjera. Ndërsa i diskutoni, do të ishte më mirë të
përqëndroheshit tek pikat kryesore të secilës pjesë të shërbesës së Shpëtimtarit
në vend që të mundoheni të futeni në gjëra shumë të veçanta ose të detajuara.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Moisiu 1:33, 39; 4:2; Lluka 24:27; Gjoni 3:16; 15:9-13; 1 Korintasit
10:4; Mosia 13:33; 3 Nefi 11:7-10; Ethër 3:14; Doktrina e Besëlidhje 138:30; dhe
Jozef Smithi — Historia 1:17. Më pas studioni mësimin dhe mendoni se si dëshironi
t’ua tregoni fëmijëve historinë nga shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e Mësimeve
Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Parimet e Ungjillit, kapitujt 3, 11 dhe 43.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Shirita me fjalë (shih tabelën e mëposhtme).
c. Fotografinë 7-1, Jezusi, Krishti (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 240;

62572).

Shënim: Gjatë mësimit mund të plotësoni një tabelë të ngjashme me atë më
poshtë (ose mund ta shkruani materialin në dërrasë). Tregoni “Misioni i Jezu
Krishtit” dhe më pas horizontalisht tre titujt kryesorë nën atë titull. I kërkoni një
fëmije të vendosë një shirit me fjalë nën titullin e duhur, ndërkohë që diskutoni
atë aspekt të misionit të Jezusit.
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Zhvillim i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet 
Vëmendjeje

U kërkoni fëmijëve të përmendin sa më shumë fjalë që munden të cilat përshkruajnë
se kush janë ata, si për shembull bir/bijë, nip/mbesë, student/e, lojtar futbolli, e
kështu me radhë. Renditini ato në dërrasë. Në një kollonë tjetër në dërrasë (ose
përdorni shirita me fjalë), rendisni disa prej emrave që kanë lidhje me Jezusin (shih
“Jezu Krishti” në Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta), duke filluar me ato që fëmijët
mund të mos i njohin, si për shembull Shembull, Gjykatës, Shkëmbi, Ndërmjetësi
dhe duke vazhduar me termat që ka më shumë gjasa t’i njohin, si për shembull,
Shpëtimtar, Shëlbuesi, Krijuesi e kështu me radhë. U kërkoni fëmijëve të ngrenë
dorën nëse e dinë se kujt i referohen këto emra.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta

Tregoni fotografinë Jezusi, Krishti. Shpjegoni se Jezusi ka bërë shumë gjëra të
mrekullueshme për ne, jo vetëm kur ishte në tokë, por përpara lindjes së tij dhe pas
vdekjes dhe ringjalljes së tij. I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se Jezusi i ka bërë këto
gjëra për të përmbushur planin e shpëtimit të Atit Qiellor për ne. Ne e quajmë plani
i shpëtimit pasi nëpërmjet tij dhe me ndihmën e Jezusit ne do të jemi në gjendje të
kthehemi për të jetuar sërish me Atin Qiellor dhe Jezusin përgjithmonë (shih Moisiu
1:39). U kërkoni fëmijëve të lexojnë Gjoni 3:16 me zë. (Për sugjerime mbi mënyrat
se si të tregoni historinë nga shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet
Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

Jeta Para Lindjes e
Jezusit

Doli Vullnetar për të
qenë Shpëtimtari Ynë

Krijoi tokën

Ishte Jehovai i Dhjatës
së Vjetër

U dha zbulesën
profetëve

Jeta e Vdekshme e
Krishtit

Dha mësim mbi ungjillin

Shëroi të sëmurët

Organizoi kishën e tij

Shleu mëkatet tona

Vdiq për ne

Jeta e Krishtit pas
Vdekjes

Vizitoi botën shpirtërore

U ringjall

Vizitoi Nefitët

Organizoi kishën e tij për
ne nëpërmjet Profetit
Jozef Smith

U jep zbulesa
udhëheqësve të Kishës
sot

Na do dhe na ndihmon

Do të vijë sërish

Misioni i Jezu Krishtit
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• Cilat janë disa prej gjërave që bëri Jezusi para se të lindte në tokë?

• Kush doli vullnetar për t’u bërë Shpëtimtari ynë? Kur doli vullnetar ai? (Ethër 3:14;
Moisiu 4:2.) Kush e zgjodhi Jezusin për t’u bërë Shpëtimtar ynë? (Gjoni 3:16;
Abrahami 3:27.)

• Kush e krijoi tokën? Kur e krijoi Jezusi tokën? (Zanafilla 1:1; Moisiu 1:33.)

• Kush është Jehovai, ose Zoti i Dhjatës së Vjetër? Kush u dha zbulesa profetëve
të Dhjatës së Vjetër, si për shembull Moisiut dhe Abrahamit? (Jezu Krishti. Shih
“Jehova” në Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta.) Për kë dëshmoi Moisiu dhe të
gjithë profetët? (Lluka 24:27; Mosia 13:33.)

• Çfarë bëri Jezusi kur ishte në tokë? U kërkoni fëmijëve të rendisin sa më shumë
gjëra që mund të mbajnë mend rreth shërbesës tokësore të Jezusit. Përse i bëri
Jezusi këto gjëra? (Gjoni 15:9, 11.)

• Çfarë bëri Jezusi pasi vdiq? (1 Pjetri 3:18-20; DeB 138:30; ai vizitoi shpirtërat në
burg.) Çfarë bëri Jezusi pasi u ringjall? (3 Nefi 11:7-10, 27:8: vizitoi Nefitët në
Amerikë dhe u tregoi atyre trupin e tij; Jozef Smithi — Historia 1:17: vizitoi Jozef
Smithin për të rivendosur të vërtetën; DeB 115:4: organizoi kishën e tij për ne.)

• Në ç’mënyrë e ndihmon Jezusi secilin prej nesh sot? (Amos 3:7; Mateu 28:20.)
(Shih aktivitetin pasurues 2.)

• Cilën ngjarje të madhe po presim të gjithë? Cilat profeci dhe premtime ka zbuluar
Jezusi rreth ardhjes së tij të dytë? (Mateu 24:30-31; DeB 29:11.)

• Si mund t’i tregojmë Jezusit se jemi mirënjohës për gjithçka që ka bërë për ne?
(Gjoni 15:10, 12.) I ndihmoni fëmijët të mendojnë urdhërime që mund t’i mbajnë
për t’i treguar Jezusit se i janë mirënjohës.

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit

si përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Gjeni “Jezu Krishti” në Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta për të parë titujt dhe
rolet e shumta të Jezusit. Zgjidhni disa prej këtyre titujve për t’i diskutuar.

2. I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se Jezusi na do dhe se udhëheq Kishën sot.
Tregoni historinë e mëposhtme nga Presidenti Lorenco Snou, Presidenti i pestë
i Kishës, kur pa Jezusin në Tempullin e Solt Lejkut:

Një mbrëmje, një prej mbesave të Presidentit Snou po vizitonte me të Tempullin
e Solt Lejkut. Ndërsa ajo po largohej, Presidenti po e ndiqte në korridor. Befas
ai tha, “Prit një çast, Elli, dua të të them diçka. Ishte pikërisht këtu që Zoti Jezu
Krisht m’u shfaq mua gjatë kohës që Presidentit Udraf ishte në fund të jetës.”
Ai bëri një hap tjetër, zgjati dorën e tij të majtë dhe vazhdoi, “Ai qëndroi pikërisht
këtu, rreth 90 cm mbi dysheme. Dukej sikur qëndronte mbi një disk ari të ngurtë.”
Më pas Presidenti Snou përshkroi shfaqjen e Shpëtimtarit dhe rrobën e tij të
bukur dhe të bardhë. (Shih LeRoi C. Snow, “An Experience of My Father’s,”
Improvement Era, shtat. 1933, f. 677.)

3. I ndihmoni fëmijët të gjejnë shkrimet e mëposhtme ose të ngjashme me to për t’u
ardhur në ndihmë që të përsërisin gjërat që Jezusi bëri gjatë shërbesës së tij të
vdekshme:
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Mateu 5:2 (dha mësim mbi ungjillin)
Mateu 14:14 (shëroi të sëmurët)
Marku 3:14 (organizoi kishën)
2 Nefi 2:6-7 (shleu mëkatet tona dhe vdiq për ne)
Mateu 28:6-7 (u ringjall)

Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë tuaj për mirënjohjen tuaj ndaj Jezusit dhe për gjërat e shumta që
ka bërë dhe që vazhdon të bëjë për ne. U thoni fëmijëe se sa mirënjohës jeni për
mundësinë që keni për të studiuar më shumë rreth kohës së Jezusit në tokë.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Gjoni 15:9-13 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Mësimi 35
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Dita e RrëshajaveMësimi

36
Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë të mësojë mbi dhuratën e Frymës së Shenjtë dhe të

kuptojë si të njohë nxitjet e Frymës së Shenjtë.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Veprat e Apostujve 2:1-24, 32-33, 36-47 dhe Gjoni 14:25-27.
Më pas studioni mësimin dhe mendoni mbi mënyrën që dëshironi t’ua tregoni
fëmijëve historinë nga shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,”
f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Parimet e Ungjillit, kapitujt 3, 11 dhe 43.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do t’i ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Shkumës dhe dërrasë.
c. Fotografinë 7-39, Dita e Rrëshajave

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

U mësoni fëmijëve se kur Jezusi ishte me Apostujt e tij ai u mësoi atyre shumë
gjëra. Ai e dinte se nuk do të ishte gjithmonë me ta, kështu që u premtoi se do t’u
dërgonte atyre një dhuratë të veçantë për t’i ndihmuar.

Lexoni ndihmat e mëposhtme. U kërkoni fëmijëve të ngrihen kur të mendojnë se
e dinë cila është dhurata dhe t’jua thonë përgjigjen në vesh me zë të ulët. Nëse e
gjejnë saktësisht Shpirtin e Shenjtë, u kërkoni të qëndrojnë në këmbë.

Unë mësoj mbi të vërtetën.
Unë jam një udhërrëfyes.
Unë jap ngushëllim.
Unë dëshmoj për Jezu Krishtin.
Unë zakonisht i flas mendjes ose zemrës suaj.
Unë jam një anëtar i Kreut-Perëndi.
Unë jam një person shpirtëror, por nuk kam një trup fizik.

Shkruani në dërrasë Fryma e Shenjtë. Lexoni me fëmijët Gjoni 14:25-27. Përsërisni
listën me ndihma për t’i ndihmuar fëmijët të kuptojnë se çfarë bën për ne Fryma e
Shenjtë.

Shkruani në dërrasë Rrëshaja. Shpjegoni se Rrëshaja vjen nga një fjalë greke që do
të thotë e pesëdhjeta. Rrëshaja ishte një festë judease që bëhej çdo vit pesëdhjetë
ditë pas Pashkës. Jezusi u dha sakramentin Apostujve të tij në Darkën e Fundit, e
cila ndodhi në kohën e Pashkës. Pesëdhjetë ditë pas Darkës së Fundit dishepujt e
tij morën dhuratën e Frymës së Shenjtë. Shkruani në dërrasë Dhurata e Frymës së
Shenjtë.
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Histori nga Shkrimet
e Shenjta.

U tregoni fëmijëve historinë e ditës së Rrëshajave (Veprat e Apostujve 2:1-24, 32-33,
36-47.) (Për sugjerime mbi mënyrat se si të tregoni historinë nga shkrimet e shenjta,
shih “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.) Tregoni fotografinë Dita
e Rrëshajave në çastin e duhur.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Si u erdhi Fryma e Shenjtë Apostujve të Jezusit në Ditën e Rrëshajave? (Veprat
e Apostujve 2:1-4.)

• Kush ua dha dishepujve aftësinë për të folur në gjuhë të huaja dhe për t’u kuptuar
nga njerëzit që flisnin gjuhë të tjera? (Veprat e Apostujve 2:4) Në ç’mënyrë
ndihmon dhurata shpirtërore e Frymës së Shenjtë përpjekjen misionare të Kishës
sot? (Duke ndihmuar shumë prej misionarëve të mësojnë gjuhë të huaja. Dhurata
e gjuhëve mund të ndihmojë gjithashtu personat të kuptojnë mesazhin e ungjillit
edhe kur një misionar nuk e flet mirë gjuhën.)

• Cila i shkaktoi zemrat e njerëzve të pikëlloheshin pasi Pjetri dëshmoi për
kryqëzimin dhe ringjalljen e Krishtit? (Veprat e Apostujve 2:33, 36-37, Fryma e
Shenjtë.) Çfarë do të thotë të kesh një zemër të pikëlluar? (Të kesh një ndjenjë
therëse keqardhje dhe dhimbjeje.) Në ç’mënyrë mund të na ndihmojë Fryma e
Shenjtë të ndiejmë keqardhje për gjërat që kemi bërë?

• Në ç’mënyrë na ndihmon Fryma e Shenjtë të dimë se çfarë të bëjmë? I ndihmoni
fëmijët të kuptojnë se njerëzit e ndiejnë se Fryma e Shenjtë i ndihmon në jetën e
tyre në shumë mënyra të ndryshme, si për shembull me anë të një ndjenje paqeje
ose një përshtypjeje se diçka është e drejtë, të pasurit e një botëkuptimi më të
qartë të shkrimeve të shenjta dhe temave të tjera, gjetja e një përgjigjeje për një
problem në shkrimet e shenjta, dëgjimi i një bisede ose mësimi në kishë i cili ju
ndihmon e kështu me radhë. Nëse mendoni se është e përshtatshme e nëse
dëshironi, mund të ndani një përvojë kur keni ndierë Frymën e Shenjtë në jetën
tuaj.

• Çfarë u tha Pjetri njerëzve se duhet të bënin për të marrë dhuratën e Frymës së
Shenjtë? (Veprat e Apostujve 2:38.) Çfarë duhet të bëjmë ne për të marrë
dhuratën e Frymës së Shenjtë?

• Sa prej jush u është dhënë dhurata e Frymës së Shenjtë? I ndihmoni fëmijët të
kuptojnë se është e mundur të kesh nxitjet e Frymës së Shenjtë edhe para
pagëzimit; megjithatë, ne marrim dhuratën e Frymës së Shenjtë kur konfirmohemi
anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme pas
pagëzimit tonë. Nëse jemi të drejtë, dhurata e Frymës së Shenjtë na jep të drejtën
të kemi Frymën e Shenjtë me ne si një shoqërues të vazhdueshëm (shih DeB
121:45-46).

• Pasi 3000 shpirtërat u pagëzuan, cilat janë disa prej gjërave që ata bënë në
mënyrë që Fryma e Shenjtë të vazhdonte t’i udhëhiqte? (Veprat e Apostujve
2:42-47.) (Ju mund t’u kërkoni fëmijëve të gjejnë përgjigjet në shkrimet e shenjta
dhe t’i rendisin ato në dërrasë.)

• Çfarë duhet të bëjmë për të pasur Frymën e Shenjtë me vete? (Të pendohemi, të
pagëzohemi, të marrim dhuratën e Frymës së Shenjtë, të jetojmë në mënyrë të



126

drejtë, të lutemi për udhëheqjen e Frymës së Shenjtë, të jemi të qetë dhe të
dëgjojmë e të ndjekim nxitjet që vijnë.)

Ndani citimin e mëposhtëm me fëmijët:

“Lutjuni Atit Qiellor që t’ju bekojë me Shpirtin e Tij në të gjitha kohërat…Fryma e
Shenjtë është…një dhuratë nga Ati Qiellor…Ai ju pëshpërit juve me një zë të qetë
dhe të vogël për të vepruar drejt. Kur bëni mirë, ju ndiheni mirë dhe kjo është se si
Fryma e Shenjtë ju flet juve. Fryma e Shenjtë është një shoqërues i mrekullueshëm.
Ai është gjithmonë aty për t’ju ndihmuar” (Ezra Taft Benson, në Conference Report,
prill 1989, f. 103; ose Ensign, maj 1989, f. 82).

Ftoni fëmijët të ndajnë një përvojë, kur ata ose një anëtar i familjes së tyre ka ndierë
nxitjet e Frymës së Shenjtë. Nxitni fëmijët të dëgjojnë nxitjet e Frymës së Shenjtë
dhe të përpiqen t’i ndjekin këto nxitje. (Shih aktivitetin pasurues 6.)

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Ndani historinë e mëposhtme mbi Presidentin Harold B. Li, Presidenti i
njëmbëdhjetë i Kishës:

“Isha ndoshta rreth tetë vjeç, ose më i vogël, kur babai im më çoi në një fermë
pak larg. Ndërsa ai punonte, unë mundohesha ta zija kohën me gjëra që mund
të bëjë një djalë i vogël. Dita ishte e nxehtë dhe me erë dhe unë luajta derisa u
lodha. Pas gardhit ndodhej një hangar i prishur që më dukej tepër interesant.
Në mendjen time, këtë hangar të prishur e mendoja si një kështjellë të cilën do
të doja ta eksploroja, kështu që shkova tek gardhi dhe fillova të ngjitesha për
të shkuar tek ai hangar. Aty dëgjova një zë i cili më tha këtë gjë shumë të
rëndësishme: ‘Harold, mos shko aty.’ Vështrova për të parë se kush më foli në
emër. Babai im ndodhej larg në anën tjetër të fushës. Ai nuk mund të shihte se
ç’po bëja unë. Aty nuk dukej askush që të mund të fliste. Më pas e kuptova se
dikush që nuk mund ta shihja po më paralajmëronte të mos shkoja aty. Se çfarë
kishte aty, nuk do ta marr vesh kurrë, por e mësova herët se ka disa përtej
shikimit tonë që mund të flasin” (në Conference Report, Mexico Area
Conference 1972, f. 48-49).

2. Shkruani secilën prej referencave të mëposhtme në një letër të veçantë. (Për
referenca shtesë rreth Frymës së Shenjtë, shih Udhëzuesin për Shkrimet e
Shenjta.) Ju mund t’u kërkoni fëmijëve t’i tërheqin letrat nga një enë. I kërkoni
fëmijës të gjejë referencën e renditur në letër dhe të thotë se çfarë thotë ky varg
mbi Frymën e Shenjtë.

Gjoni 14:26 (Fryma e Shenjtë është quajtur Ngushëlluesi; ai do të na mësojë të
gjitha gjërat dhe do të na ndihmojë të mbajmë mend gjëra.)

Gjoni 15:26 (Fryma e Shenjtë është Shpirti i së Vërtetës; ai do të dëshmojë për
Krishtin.)

Gjoni 16:13 (Fryma e Shenjtë do të na udhëheqë tek e vërteta e plotë dhe do të
na tregojë gjëra në të ardhmen.)

Veprat e Apostujve 4:31 (Fryma e Shenjtë na ndihmon ta shprehim fjalën e
Perëndisë me guxim.)
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Veprat e Apostujve 5:32 (Perëndia u jep Frymën e Shenjtë atyre që i binden atij.)

Galatasve 5:22 (Dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia dhe besimi
vijnë nëpërmjet Shpirtit.)

3. Lexoni citimin e mëposhtëm. Nëse dëshironi mund të bëni një kopje për secilin
fëmijë.

“Pas pagëzimit, një person konfirmohet anëtar i Kishës së Jezu Krishtit të
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhe në atë ordinancë të shkurtër merr
dhuratën e Frymës së Shenjtë. Më pas, gjatë gjithë jetës, burra, gra, madje edhe
fëmijë të vegjël kanë të drejtën e një drejtimi të frymëzuar për t’i udhëhequr ata në
jetën e tyre - për zbulesën personale!” (Boyd K. Packer, “Personal Revelation —
Available to All,” Friend, qershor 1990, brenda kapakut të përparmë).

4. Bëni një fotokopje me frazën e mëposhtme për secilin fëmijë:

Nëse jetoj në mënyrë të drejtë, dhurata e Frymës së Shenjtë mund të më
ndihmojë duke më mësuar, duke më udhëhequr, duke më ngushëlluar, duke më
mbrojtur, duke më paralajmëruar për rrezikun, duke më dëshmuar të vërtetën.

5. U kërkoni fëmijëve të gjejnë sa më shumë emra për Frymën e Shenjtë që të
munden. Përmendni emrat e mëposhtëm nëse fëmijëve nuk u shkojnë ndërmend:
Fryma e Shenjtë, Shpirti i Perëndisë, Shpirti i Zotit, Ngushëlluesi dhe Shpirti. (Shih
“Fryma e Shenjtë” në Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta.)

Theksoni se si anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të
Mëvonshme, ne të gjithë mund të kemi këtë ndihmues në jetën tonë. I ndihmoni
fëmijë të kuptojnë se kur jetojnë në mënyrë të drejtë dhe dëgjojnë nxitjet e Frymës
së Shenjtë, ata mund të marrin udhëheqje, paralajmërime dhe ngushëllim.

Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë se Jezusi do secilin prej nesh dhe si rrjedhojë ai ka bërë të mundur
që ne të marrim dhuratën e Frymës së Shenjtë për t’u bërë një ndihmës, një
mësues, një ngushëllues dhe një udhërrëfyes.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Veprat e Apostujve 2:1-8, 36-41 si
përsëritje të këtij mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Mësimi 36
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Pjetri, ApostulliMësimi

37
Qëllimi Të ndihmojë fëmijët të kuptojnë se ata, ashtu si Pjetri, mund të krijojnë një dëshmi

më të fortë për Jezu Krishtin.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Mateu 4:18-19; 14:22-33; 16:13-17; 17:1-9; Lluka 22:31-34,
54-62; Veprat e Apostujve 3:1-9; 4:6-20; 5:12-42; dhe Alma 32:21. Më pas
studioni mësimin dhe mendoni se si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve historinë
nga shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe
“Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do të ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

3. Materialet e nevojshme: Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

U kërkoni fëmijëve të dëgjojnë ndërsa u tregoni historitë e mëposhtme.

Historia 1: Kur Jezusi shpjegoi se së shpejti do të dënohej me vdekje, një burrë
tha: “Unë jam gati të shkoj bashkë me ty, edhe në burg edhe në vdekje” (Lluka
22:33). I njëjti burrë e ndoqi në turmë kur Jezusi u arrestua dhe u çua në gjyq. Një
grua u afrua dhe tha se ky burrë kishte qenë me Jezusin, por burri e mohoi, duke
thënë: “Nuk e njoh.” Nuk kaloi shumë dhe një tjetër njeri tha: “Edhe ti je nga ata.”
Sërish burri e mohoi se e njihte Jezusin. Për herë të tretë dikush e tregoi me gisht si
një prej ndjekësve të Jezusit, por burri tha sërish: “S’di ç’po thua.” (Shih Lluka
22:54-62.)

Historia 2: Një ditë një burrë dhe shoku i tij u ndaluan nga një njeri i cili kishte lindur
i çalë. Burri i tha njeriut të çalë: “Në emër të Jezu Krishtit Nazareas, çohu dhe ec.”
Ai kapi dorën e njeriut të çalë dhe e ngriti atë lart. Njeriu i çalë u shërua menjëherë
dhe hyri në tempull “duke ecur, duke u hedhur dhe duke lavdëruar Perëndinë.”
Kur krerët e priftërinjve e dëgjuan këtë gjë, pyetën se me çfarë fuqie ishte shëruar
njeriu i çalë. Burri i cili kishte shëruar njeriun e çalë tha se ishte me anë të fuqisë së
Jezu Krishti, edhe pse e dinte se mund të futej në burg ose të vritej se tha këtë gjë.
Priftërinjtë e urdhëruan burrin të mos mësonte më në emër të Jezu Krishtit. Por ai u
përgjigj se ishte më e rëndësishme t’i bindesh Perëndisë se t’u bindesh priftërinjëve
të rremë judeas dhe se ai do të vazhdonte të mësonte në emër të Krishtit. (Shih
Veprat e Apostujve 3:1-9; 4:6-20.)

Shpjegoni se burri në të dy historitë ishte Pjetri. Kur Pjetri mohoi se e njihte Jezusin
pikërisht para Kryqëzimit, ai ishte ende duke mësuar dhe duke u rritur. Jezusi ishte
arrestuar dhe Pjetri ishte i frikësuar. Në kohën që Pjetri shëroi njeriun e çalë, ai e
kishte marrë Frymën e Shenjtë dhe kishte një dëshmi më të fortë për Jezu Krishtin.
Kjo i dha atij fuqinë të bënte ç’ishte e drejtë pavarësisht se ç’mund t’i ndodhte.
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• Çfarë është një dëshmi? (Njohuri personale për Jezu Krishtin dhe për vërtetësinë
e kishës së tij.) Shpjegoni se ky mësim mund të ndihmojë të forcojë dëshminë e
fëmijëve për Jezu Krishtin.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta dhe Pyetje
për Diskutim dhe
Zbatim

U tregoni fëmijëve historitë e mëposhtme rreth Pjetrit dhe diskutoni mbi secilën prej
tyre. Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

1. Pjetri ndoqi Jezusin (shih Përkthimi i Jozef Smithit, Mateu 4:18).

• Si mendoni, përse e ndoqi Pjetri Jezu Krishtin pasi Jezusi i tha se kush ishte
Ai? Çfarë duhet të sakrifikonte Pjetri në mënyrë që të ndiqte Jezusin? Çfarë
duhet të sakrifikojmë ne që të ndjekim Jezusin? Në ç’mënyrë jeni bekuar ju
pasi keni ndjekur Shpëtimtarin?

2. Jezusi dhe Pjetri ecën mbi ujë (Mateu 14:22-33).

• Si mendoni, përse ishte në gjendje Jezusi të ecte mbi det? (Mateu 14:25.)
Përse ishte në gjendje Pjetri të dilte nga varka për të takuar Jezusin?
(Mateu 14:28-29.)

• Çfarë i ndodhi Pjetrit pasi bëri disa hapa? (Mateu 14:30-31.) Si mendoni, përse
u lëkund besimi i Pjetrit? Në ç’mënyrë e ndihmoi Jezusi Pjetrin kur besimi i tij
u lëkund? (Mateu 14:31.) Përse është ndonjëherë i dobët besimi ynë? Në
ç’mënyrë na ndihmon Jezu Krishti të forcojmë besimin tonë? (Nëpërmjet
Frymës së Shenjtë, prindërve tanë, udhëheqësve të Kishës, miqve të mirë,
shkrimeve të shenjta e kështu me radhë.)

I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se sa herë që bëjmë diçka që Ati Qiellor dhe Jezu
Krishti na kanë urdhëruar të bëjmë, ne po ushtrojmë besim. Dhe, sa herë që
ushtrojmë besim, besimi ynë do të rritet pak më shumë. Ne, ashtu si Pjetri, duhet
ta përdorim besimin tonë për të ndjekur mësimet e Jezusit dhe më pas besimi
ynë do të na ndihmojë të forcojmë dëshminë tonë.

3. Pjetri dëshmoi se Jezu Krishti është Biri i Perëndisë (Mateu 16:13-17).

• Si tha Pjetri, kush ishte Jezu Krishti? (Mateu 16:16.) Nga e dinte Pjetri këtë?
(Mateu 16:17. Nëpërmjet Shpirtit.) Si mundemi ne, ashtu is Pjetri, të shprehim
dëshminë tonë për Jezu Krishtin?

4. Pjetri ishte me Jezu Krishtin në Malin e Shpërfytyrimit (Mateu 17:1-9; shih
“Diskutim Përmbledhës dhe Pyetje për Zbatim” në mësimin 15, f.  51).

• Çfarë i ndodhi Jezu Krishtit në Malin e Shpërfytyrimit? (Mateu 17:2.) Kush iu
shfaq Jezusit dhe Pjetrit, Jakobit dhe Gjonit? (Mateu 17:3.) Zërin e kujt dëgjuan
dishepujt? (Mateu 17:5.) Si mendoni, përse do ta ketë forcuar kjo përvojë
dëshminë e Pjetrit për Jezu Krishtin?

5. Pjetri dhe Gjoni shëruan një njeri të çalë dhe u futën në burg (Veprat e Apostujve
3:1-9; 6-20; 5:12-42).

I kërkoni një fëmije të përsërisë historinë e Pjetrit dhe Gjonit ku shërojnë një njeri
të çalë. Tregojeni pjesën tjetër të historisë nga Veprat e Apostujve 5:12-42.
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• Në ç’mënyrë shpëtuan Pjetri dhe Gjoni prej burgut? (Veprat e Apostujve 5:19.)
Çfarë u tha atyre engjëlli që të bëjnë? (Veprat e Apostujve 5:20.) Si mendoni, a
do të ktheheshit sërish të predikonit, pasi të ishit burgosur nqs do të kishit bërë
diçka të tillë? Si mendoni, si e morën fuqinë Pjetri dhe Gjoni për të bërë atë që
ishte e drejtë?

I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se ne mund të mos burgosemi kurrë po të mësojmë
të tjerët mbi Jezu Krishtin, por ne do të provohemi në mënyra të tjera. Si mund të
provoheni ju në jetën tuaj për shkak të dëshmisë suaj për Jezu Krishtin? (Shih
aktivitetin pasurues 4.)

• Si u rrit dëshmia e Pjetrit për Jezu Krishtin? Përse kemi nevojë ne për një
dëshmi të fortë për Jezu Krishtin? Si mund ta fitojmë këtë dëshmi? Si mund
të ndihmojmë që të rritet dëshmia jonë? (Të lexojmë shkrimet e shenjta, të
mësojmë më shumë për të, të mbajmë urdhërimet, të lutemi, të dëgjojmë
Frymën e Shenjtë, të marrim pjesë në kishë e kështu me radhë.)

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit

si përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se në një dëshmi përfshihet njohuria për gjërat
e mëposhtme:

Ati Qiellor jeton dhe është Ati i shpirtit tonë.
Jezu Krishti është Biri i Atit Qiellor dhe Shpëtimtari ynë.
Jozef Smithi është profeti nëpërmjet të cilit Zoti rivendosi ungjillin në ditët
e mëvonshme.
Libri i Mormonit është fjala e Perëndisë dhe përmban plotësinë e ungjillit.
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme është e vetmja
kishë e vërtetë.
Ne sot udhëhiqemi nga profetë dhe apostuj.

Diskutoni mbi mënyrat me anë të të cilave mund të fitojmë një dëshmi për këto
të vërteta.

2. Shpjegoni dhe i ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendësh nenin e nëntë të
besimit.

3. U kërkoni fëmijëve të mendojnë përvoja që Pjetri pati me Shpëtimtarin të cilat
rritën dëshminë e tij për Jezu Krishtin. (Të ushqyerit e 5 000 vetëve, shërimi i të
sëmurëve, ngritja e bijës së Jairos nga të vdekurit e kështu me radhë.) Si mund
ta kuptojmë vetë se Jezu Krishti është Biri i Perëndisë? (Duke studiuar shkrimet
e shenjta, duke u lutur, duke iu bindur urdhërimeve e kështu me radhë.)

4. U kërkoni fëmijëve të përmendin disa mënyra me anë të të cilave njerëzit e tjerë
mund të mundohen që t’i bëjnë ata të mohojnë Kishën apo të bëjnë diçka të
gabuar. Më pas diskutoni se si mund të jenë aq të fuqishëm sa t’u rezistojnë
tundimeve të tilla. Përdorni shembujt e mëposhtëm, nëse është e nevojshme:

Dikush mundohet që ata të mos marrin pjesë në mbledhjet e Kishës.
Dikush mundohet që ata të thyejnë Fjalën e Urtësisë.
Dikush mundohet që ata të gënjejnë.
Dikush mundohet që ata të harxhojnë paratë e tyre të së dhjetës.
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Theksoni se ne duhet të fitojmë një dëshmi personale për Jezu Krishtin që të jemi
të fortë si Pjetri.

5. Tregoni historinë e mëposhtme mbi atë që i ndodhi Presidentit Jozef F. Smith,
Presidentit të gjashtë të Kishës, kur ishte një djalë i ri teksa po kthehej në shtëpi
nga misioni i tij:

“Një ditë pasi Jozef F. Smith dhe shokët e tij kishin udhëtuar për një distancë të
shkurtër dhe kishin ngritur kampin e tyre, një grup burrash të pirë po vinin duke
ngarë kuajt drejt kampit, duke mallkuar, duke u betuar e duke kërcënuar se do
të vrisnin çdo mormon që do t’u dilte para. Disa prej shokëve të Jozefit kishin
zbritur poshtë në përrua dhe nuk dukeshin kur dëgjuan burrat që po vinin. Ata
pritën aty që të kalonte ky grup burrash. Jozef F. Smith ndodhej pak larg nga
kampi, duke mbledhur dru për zjarrin ndërkohë që këta burra po vinin me kuaj.
Kur i pa, mendimi i tij i parë ishte të gjente një vend për t’u fshehur. Më pas i
erdhi ky mendim: ’Pse duhet të fshihem prej këtyre djemve?’ Me këtë mendim
në mendje eci me guxim drejt zjarrit të kampit me krahët e tij plot drurë. Një prej
burrave drejtoi armën e tij nga elldëri i ri dhe e pyeti me një zë të lartë dhe të
inatosur: ‘A je ti një “Mormon”?’

Jozef F. nuk ngurroi asnjë çast. E pa burrin në sy dhe u përgjigj, ‘Po, zotëri; një
herë e përgjithmonë; dhe jam plotësisht besnik.’

Ai u përgjigj pa asnjë shenjë frike dhe e habiti krejtësisht burrin. Burri e kapi Jozef
F. Smith nga dora dhe i tha: ‘Epo, ti je njeriu më i këndshëm që kam takuar
ndonjëherë! Jepma dorën, djalosh, jam i lumtur që takoj një njeri i cili i mbron
bindjet e tij’” (Jozef Fielding Smith, The Life of Joseph F. Smith, f. 188-89).

6. I ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendësh Veprat e Apostujve 5:29.

Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë tuaj për Jezu Krishtin dhe dëshmoni se ndërkohë që mësojmë
më shumë për Jezusin dhe dëgjojmë dëshminë e Frymës së Shenjtë, dëshmia
jonë për Jezusin do të vazhdojë të rritet gjatë jetës sonë. Shpjegoni se ne ende
mund të kemi dyshime dhe pyetje, por ndërsa vazhdojmë të studiojmë shkrimet e
shenjta, të lutemi dhe t’iu bindemi urdhërimeve, dëshmia jonë do të bëhet më e
fuqishme.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Mateu 16:13-17 dhe Veprat e Apostujve
5:29-32 si përsëritje të këtij mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Mësimi 32
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Barnaba, Anania dhe SafiraMësimi

38
Qëllimi Të nxisë çdo fëmijë që të zgjedhë për të qenë i ndershëm në mendim, fjalë dhe

veprim.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Veprat e Apostujve 4:32-5:10. Më pas studioni mësimin dhe
mendoni se si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve historitë nga shkrimet e shenjta.
(Shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet
Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Parimet e Ungjillit, kapitulli 31.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do të ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme: Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

U tregoni fëmijëve historinë e mëposhtme dhe u kërkoni atyre të mendojnë se çfarë
do të kishin bërë nëse do të ishin Çarli:

“Një djalë i vogël po luante beizboll me shokët e tij kur zëri i mamasë së tij u
dëgjua i lartë dhe i qartë, duke thirrur: ‘Çarli, Çarli!’ Ai e hodhi menjëherë shkopin
e tij, mori xhaketën e kapelen dhe u drejtua për në shtëpi.

‘Mos shko; mbaro lojën!’ thirrën lojtarët e tjerë.

‘Më duhet të shkoj tani. I thashë mamasë se do të shkoja kur të më thërriste,’ ishte
përgjigjja e Çarlit.

‘Bëj sikur nuk e dëgjove,’ thanë djemtë.

‘Por unë e dëgjova,’ tha Çarli.

‘Ajo nuk do ta kuptojë se e dëgjove.’

‘Por e kuptova unë dhe më duhet të shkoj.’

Një nga djemtë më në fund tha: ‘Oh, lereni të shkojë. Nuk mund t’ia ndryshoni
mendjen. Ai s’bën asgjë pa e pyetur mamanë e tij. Ai është kaq fëmijë saqë vrapon
sapo ta thërrasë ajo.’ ” (N. Eldon Tanner, në Conference Report, tet. 1977, f. 65;
ose Ensign, nënt. 1977, f. 43-44).

• Çfarë do të kishit bërë ju?

Shpjegoni se ne të gjithë përballemi çdo ditë me situata që kërkojnë të zgjedhim
midis të qenit i ndershëm dhe të qenit i pandershëm. U kërkoni fëmijëve të
mendojnë rreth pasojave të zgjedhjeve të bëra nga Barnaba, Anania dhe Safira.
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Histori nga Shkrimet
e Shenjta

U tregoni fëmijëve historitë e Barnabës, Ananias dhe Safirës nga Veprat e
Apostujve 4:32-5:10. (Për sugjerime mbi mënyrat se si të tregoni historitë e
shkrimeve të shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)
Theksoni se një nga mënyrat që bëhemi si Jezusi është duke mësuar të themi të
vërtetën dhe të jemi të ndershëm në gjithçka që bëjmë.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Çfarë u kërkuan udhëheqësit e Kishës anëtarëve të Kishës të bënin në mënyrë
që të gjithë të kishin atë që u nevojitej? (Veprat e Apostujve 4:34-35.) Si do të
ndiheshit ju po të ndanit gjithçka që keni?

• Si ishte Barnaba i ndershëm në atë që bëri? (Veprat e Apostujve 4:36-37.) Si
mendoni, çfarë do të thotë të jesh i ndershëm? (Të thuash të vërtetën, të mos
vjedhësh apo mashtrosh, të mos gënjesh në ndonjë mënyrë e kështu me radhë.)
Si ndiheni kur jeni plotësisht i ndershëm?

• Në ç’mënyrë ishin Anania dhe Safira të pandershëm? (Veprat e Apostujve 5:1-2)
Përse e mbështeti Safira gënjeshtrën e burrit të saj? (Veprat e Apostujve 5:1-2,
7-8.) Çfarë mund të kishte ndodhur po të kishte qenë e ndershme?

• Kush mund të lëndohet kur dikush është i pandershëm? Shpjegoni se edhe nëse
nuk shohim pasoja të menjëhershme të pandershmërisë sonë, si Anania dhe
Safira, ne ende lëndojmë veten tonë. Ne mund të lëndojmë gjithashtu edhe të
tjerët me pandershmërinë tonë.

• Cilat janë pasojat nëse tregoheni të pandershëm? Cilat janë pasojat nëse jeni
të ndershëm? Ndani një shembull personal mbi pasojat e ndershmërisë dhe
pandershmërisë. I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se jo gjithmonë është e lehtë të
jesh i ndershëm, por ne duhet të jemi të ndershëm pavarësisht nga rrethanat.
Ftoni fëmijët të ndajnë përvojat e tyre e të qenit i ndershëm.

• Kush është ai që e di gjithmonë nëse po thoni të vërtetën? Në ç’mënyrë na afron
më tepër me Atin Qiellor të qenit i ndershëm?

• Çfarë mund të bëni për të ndihmuar të tjerët që të jenë të ndershëm?

• Përse është e rëndësishme të jeni të ndershëm me prindërit tuaj? (Në mënyrë që
ata të kenë besim tek ju.) Përse doni që prindërit tuaj të kenë besim tek ju? Si e
fitoni besimin nga prindërit tuaj? Përse ndonjëherë kërkon kurajo që të thuash të
vërtetën? (Shih aktivitetin pasurues 6.)

Si do të ishte ndryshe bota nëse të gjithë do të ishin të ndershëm?

Lexoni citimin e mëposhtëm nga Presidenti Ezra Taft Benson, Presidenti i
trembëdhjetë i Kishës:

“Ji i ndershëm. Mos gënje dhe as mos vidh. Mos mashtro…

Fëmijë të dashur, Ati ynë Qiellor ju dërgoi juve në tokë në këtë kohë pasi ju jeni
disa prej fëmijëve të Tij më të guximshëm. Ai e dinte se do të kishte shumë ligësi
në botë sot dhe Ai e dinte se ju mund të ishit besnik dhe të bindur” (në Conference
Report, prill 1989, f. 103; ose Ensign, maj 1989, f. 82-83).
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Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Përsërisni nenin e trembëdhjetë të besimit dhe i ndihmoni fëmijët ta kuptojnë dhe
ta mësojnë atë përmendësh.

2. Shkruani në dërrasë fjalët shtëpi, shkollë dhe lagje. U kërkoni fëmijëve të
mendojnë për mënyra se si mund të jenë të ndershëm në përballimin e situatave
në secilin vend. Diskutoni mbi idetë që mendojnë fëmijët.

3. Shkruani në dërrasë fjalët I Ndershëm dhe I Pandershëm. Ndani citimin e
mëposhtëm nga Plaku Marvin J. Eshton: “’Një gënjeshtër është çdo komunikim
që i bëhet dikujt tjetër me qëllimin për të mashtruar.’ …Një gënjeshtër mund të
komunikohet me efikasitet edhe pa thënë asnjë fjalë. Ndonjëherë një tundje e
kokës ose një heshtje mund të mashtrojnë” (në Conference Report, prill 1982,
f. 10; ose Ensign, maj 1982, f. 9.) Diskutoni situatat e mëposhtme dhe u kërkoni
fëmijëve të caktojnë nën cilin titull përshtatet më mirë dhe përse:

Të thuash të vërtetën
Të bësh punën tënde
Të çorientosh të tjerët duke mos thënë të vërtetën e plotë
Të pranosh kur ke bërë diçka të gabuar
Të mashtrosh
Të gënjesh
Të vjedhësh
Të thuash gjysëm të vërteta
Të kthesh gjëra të marra hua ose të humbura
Të mbash premtime

4. I kërkoni secilit fëmijë të bëjë një shenjë, ndoshta në formën e mburojës, ku
shkruhet “Unë qëndroj për të vërtetën dhe ndershmërinë.” Ftoni fëmijët të
vendosin si qëllim të thonë të vërtetën dhe të jenë të ndershëm në gjithçka
që bëjnë. U thoni të shkruajnë emrat e tyre në fund të shenjës së tyre.

5. Vizatoni në dërrasë ose në një copë letër një shkallë dhe emërtojeni Shkalla
Ndershmëria. Bëni një figurë të thjeshtë me letër ose vizatoni një figurë në fund të
shkallës. Duke përdorur situata si ato më poshtë, u kërkoni fëmijëve të përmendin
të gjitha zgjedhjet e mundshme që mund të bëjnë në secilën situatë. Më pas u
kërkoni të mendojnë se cila është zgjedhja më e drejtë. I kërkoni një fëmije ta
lëvizë figurën (ose të vizatojë një vijë nga figura) një shkallë më lart nëse zgjedhja
më e mirë është të jesh i ndershëm. Theksoni se zgjedhja më e mirë është
gjithmonë zgjedhja e ndershmërisë. Përdorni situata të mjaftueshme që ta çoni
vijën në majë të shkallës.
a. Gjeni lodrën e humbur të një shoku.
b. Gjeni një çantë me para në të.
c. Një çantë me ëmbëlsira që i përket dikujt tjetër ndodhet në tavolinë dhe

askush tjetër nuk ndodhet në dhomë.
ç. Do të shkoni në një aktivitet në të cilin kërkohen para për të marrë pjesë.

Në njoftimin tek hyrja shkruhet: “Fëmijët nën tetë vjeç pranohen falas.”
d. Një shitës dyqani ju jep kusur më tepër se ç’duhet.
dh. Shoku juaj ju kërkon ta lejoni atë të kopjojë përgjigjet tuaja në provim.
e. Dikush ju tregon një histori të pakëndshme për dikë tjetër.
ë. I keni premtuar prindërve tuaj se do të ishit në shtëpi në një orë të caktuar,

por shoku juaj do që të qëndroni më gjatë.
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6. Krijoni situata të ndryshme, të ngjashme me ato më poshtë që fëmijët t’i
interpretojnë. Situatat që krijoni mund të jenë situata ku fëmijët mund të zgjedhin
të jenë të ndershëm ose të pandershëm me prindërit e tyre.
a. Mamaja juaj do që të kujdeseni për vëllain tuaj të vogël. Në vend të kësaj ju

doni të lexoni. E dini se nëse i thoni asaj se keni detyra për të bërë, ajo nuk do
të presë prej jush që të kujdeseni për të.

b. Pa dashje thyeni vazon e preferuar të mamasë suaj ndërkohë që ajo nuk
ndodhet në shtëpi.

c. I premtuat babait tuaj se do ta ndihmonit me një projekt të shtunën, por miqtë
tuaj kanë planifikuar një aktivitet ku dëshironi të merrni pjesë.

7. Përsërisni nenin e katërt të besimit.

8. Këndoni ose lexoni fjalët e “Bëj Ç’ësht’ e Drejt’” (Himne dhe Këngë të Fëmijëve
f. 34)

Konkluzion

Dëshmia Ndani dëshminë tuaj mbi rëndësinë e të qenit i ndershëm. Shpjegoni se kur jemi të
ndershëm në gjithçka që bëjmë, Fryma e Shenjtë do të na japë një ndjenjë paqeje.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Veprat e Apostujve 4:32-5:10 si
përsëritje të këtij mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Mësimi 38
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Stefani, MartiriMësimi

39
Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë të fitojë një kuptim më të gjerë mbi Kreun-Perëndi.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Veprat e Apostujve 6, 7:54-60 dhe Doktrina e Besëlidhje 130:22-
23. Më pas studioni mësimin dhe mendoni se si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve
historinë nga shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe
“Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Veprat e Apostujve 7:1-53 dhe Jozef Smith — Historia 1:17.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do të ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Një kopje të Doktrina e Besëlidhje.
c. Fotografinë 7-40, Vegimi i Parë (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 403;

62470).

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

Shkruani në dërrasë martir. Kërkojini një fëmije të dalë para klasës.

• (Emri i fëmijës), a do të ishe i gatshëm të ishe një martir?

• A e di ndokush prej jush se çfarë është një martir?

Shpjegoni se një martir është një njeri i cili beson kaq shumë në diçka, saqë ai ose
ajo jep jetën e tij ose të saj si provë.

Ky mësim flet për një njeri i cili kishte një dëshmi të fuqishme për Atin Qiellor, Jezu
Krishtin dhe Frymën e Shenjtë dhe dha jetën si martir për shkak të kësaj dëshmie.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta

U tregoni fëmijëve historinë e jetës së Stefanit ashtu siç gjendet tek Veprat e
Apostujve 6 dhe 7. (Për sugjerime mbi mënyrat se si të tregoni historinë nga
shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Përse thirrën Apostujt shtatë burra për t’i ndihmuar? (Veprat e Apostujve 6:1-4).
Si quheshin këta shtatë burra? (Veprat e Apostujve 6:3, 5-6.) Përse Apostuj “vunë
duart e tyre” mbi burrat? (Apostujt u dhanë atyre autoritetin e priftërisë, të cilin e
kishin marrë nga Jezu Krishti, për të kryer detyra të veçanta; të gjithë ata që
marrin priftërinë shugurohen me anë të vënies së duarve.)
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• Çfarë cilësish kishte Stefani që e mbështetën atë të ndihmonte Apostujt dhe t’u
shërbente njerëzve? (Veprat e Apostujve 6:5, 8.) Në ç’mënyrë bekoi ai jetën e
njerëzve?

• Përse e nxorën udhëheqësit judeas Stefanin përpara një këshilli? (Veprat e
Apostujve 6:9-12.) Për çfarë e akuzuan në mënyrë të rremë udhëheqësit e
sinagogës Stefanin mbi atë që po bënte? (Veprat e Apostujve 6:13-14. Shpjegoni
se blasfemues do të thotë të flasësh në një mënyrë tallëse dhe jo nderuese për
Perëndinë ose për gjërat e shenjta.) Përse menduan ata se Stefani po thoshte
fjalë blasfemie?

• Çfarë i ndodhi fytyrës së Stefanit ndërsa po u fliste anëtarëve të këshillit?
(Veprat e Apostujve 6:15.)

Ritregoni shkurtimisht gjërat që Stefani i tha këshillit (shih Veprat e Apostujve
7:1-53). I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se Stefani po i shpjegonte dhe dëshmonte
popullit të Izraelit mbi bekimet e Perëndisë. Ai tha gjithashtu se njerëzit nuk i
bindeshin Perëndisë, përndiqnin dhe vrisnin profetët dhe mohuan e vranë Mesian.

• Kë pa Stefani kur vështroi nga qielli? (Veprat e Apostujve 7:55.) Kush ishte me
Stefanin ndërsa ai dëshmoi për Atin Qiellor dhe Jezusin? (Fryma e Shenjtë.)

• A e panë njerëzit përreth Stefanit vegimin që pa ai? Çfarë bënë ata? (Veprat
e Apostujve 7:57-59.) Çfarë tha Stefani kur ata e qëlluan me gur? (Veprat e
Apostujve 7:59-60.) Si mendoni, përse ishte në gjendje Stefani të falte njerëzit
që e vranë atë?

Tregoni fotografinë Vegimi i Parë.

• Kush tjetër pa në një vegim të ngjashëm Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin?
(Jozef Smithi — Historia 1:17.)

• Çfarë mund të mësojmë mbi Atin Qiellor, Jezu Krishtin dhe Frymën e Shenjtë
nga vegimet e Stefanit dhe Jozef Smithit? (Mund të përdorni aktivitetin pasurues
4 dhe 5 për të ndihmuar fëmijët të mësojnë rreth anëtarëve të Kreut-Perëndi.)

• Si mund të dimë se Ati Qiellor dhe Jezu Krishti ekzistojnë? Çfarë duhet të bëjmë
ne për të qenë të denjë për shoqërinë e Frymës së Shenjtë? I ndihmoni fëmijët të
kuptojnë se kur u bindemi urdhërimeve, ne mund të marrim një dëshmi për Atin
Qiellor dhe Jezu Krishtin nëpërmjet Frymës së Shenjtë.

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit

si përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Lexoni Gjoni 17:20-21 dhe diskutoni se si Ati Qiellor, Jezu Krishti dhe Fryma e
Shenjtë janë “një” në qëllim. Ju mund t’i referoheni shembullit të babait, nënës
dhe fëmijëve që punojnë së bashku për një qëllim.

Mund të shpjegoni gjithashtu rolin që ka çdo anëtar i Kreut-Perëndi në lutjet tona:
Ne i lutemi Atit Qiellor në emër të Jezu Krishtit dhe përgjigjet vijnë nëpërmjet
Frymës së Shenjtë.

2. Shpjegoni se përveç Stefanit, njerëz të tjerë të guximshëm dhe besnikë kanë
qenë gjithashtu martirë për shkak të dëshmisë dhe besimit të tyre tek Ati Qiellor
dhe Jezu Krishti. Përdorni shembuj si ato më poshtë nga shkrimet e shenjta:



138

Jozef Smithi u përndoq kur u tregoi të tjerëve rreth vegimit të tij dhe Jozefi e vëllai
i tij Hajrëmi më vonë u bënë martirë.

Shumë prej dishepujve dhe Apostujve të parë të Kishës u përndoqën dhe disa u
bënë martirë. Jakobi u bë martir (Veprat e Apostujve 12:2), ashtu si Pali dhe është
pranuar tradicionalisht se Pjetri, Marku, dhe Mateu u bënë gjithashtu martirë
(shih “Marku,” “Mateu,” “Pali,” dhe “Pjetri” në Udhëzuesin për Shkrimet e
Shenjta.)

U kërkoni fëmijëve t’ju thonë se çfarë mund të mësonin nga shembujt e këtyre
njerëzve besnikë.

3. Përsërisni nenin e pestë të besimit. Diskutoni se si udhëheqësit e Kishës i
thërrasin njerëzit sot në pozicione në Kishë, ashtu si Stefani u thirr për të
ndihmuar Apostujt e parë. Shpjegoni se kur një njeri merr një thirrje, ai ose ajo
veçohet me anë të vënies së duarve dhe i jepet autoriteti për të kryer përgjegjësi
të veçanta. I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se kur djemtë dhe vajzat e reja
shërbejnë në presidencitë e kuorumit të priftërisë ose në klasat e Vajzave të Reja,
ata do të thirren dhe do të veçohen në të njëjtën mënyrë.

4. Lexoni dhe diskutoni Doktrina e Besëlidhje 130:22-23. I ndihmoni fëmijët
të kuptojnë se Ati Qiellor dhe Jezu Krishti kanë trupa të lavdishëm prej mishi
e kockash. Trupi ynë fizik është sipas imazhit të Atit Qiellor dhe Jezusit. Fryma
e Shenjtë është një personazh Shpirti, pasi nuk ka një trup prej mishi dhe
kockash.

5. Tregoni shiritat me fjalët e mëposhtme ose shkruani fjalët në dërrasë:

Kreu-Perëndi
Ati Qiellor:
Jezu Krishti:
Fryma e Shenjtë:

Shkruani fjalitë e mëposhtme duke përshkruar anëtarët e Kreut-Perëndi në copa
letre të veçanta. Vini re se keni nevojë për dy letra me “Ka një trup të lavdishëm
prej mishi e kockash.”

Ati Qiellor:
Ati i shpirtit tonë
Ati i trupit të vdekshëm të Jezusit
Ka një trup të lavdishëm prej mishi e kockash
Ne i lutemi atij

Jezu Krishti:
Shpëtimtari dhe Shëlbuesi ynë
Ka një trup të lavdishëm prej mishi e kockash
Krijoi botën
Kishte një nënë të vdekshme

Fryma e Shenjtë:
Një personazh i Shpirtit
Dëshmon për Atin Qiellor dhe Jezusin
Zbulon të vërtetën e të gjitha gjërave (Moroni 10:5)
Mund të jetë shoqëruesi ynë i vazhdueshëm
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Përsërisni rolin e secilit anëtar të Kreut-Perëndi duke i lejuar fëmijët të zgjedhin një
prej letrave që keni përgatitur. I kërkoni secilit fëmijë ta lexojë fjalinë me zë të lartë,
të përcaktojë se kujt anëtari të Kreut-Perëndi i referohet dhe ta vendosë fjalinë
nën titullin e duhur.

6. Këndoni ose lexoni fjalët e “Lutja e Parë e Jozef Smithit” (Himne dhe Këngë të
Fëmijëve, f. 14).

Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë mbi njohurinë tuaj për Kreun-Perëndi dhe u thoni fëmijëve se sa e
rëndësishme është për ju ta keni këtë njohuri. Ndani me fëmijët dashurinë tuaj për
Atin Qiellor, Jezu Krishtin dhe Frymën e Shenjtë.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Veprat e Apostujve 7:54-60 dhe Doktrina
e Besëlidhje 130:22-23 si përsëritje të këtij mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Mësimi 39
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Pjetri dhe KorneliMësimi

40
Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë të kuptojë se Ati Qiellor i do të gjithë fëmijët e tij dhe do që

të gjithë ata të kenë mundësinë për të mësuar ungjillin e Jezu Krishtit.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Veprat e Apostujve 10:1-11:18. Më pas studioni mësimin dhe
mendoni se si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve historinë nga shkrimet e shenjta.
(Shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet
Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do të ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

3. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Fotografinë 7-41, Shkoni Pra (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 235;

62494).

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

Shkruani emrat në vijim në dërrasë: Kornel, Engjëll, Pjetër.

U kërkoni tre fëmijëve të lexojnë një prej përshkrimeve të mëposhtme për këta tre
njerëz. U kërkoni fëmijëve të tjerë të ngrenë duart kur mendojnë se e dinë se cili
person po përshkruhet.

Unë jam një lajmëtar. Përveç se shpërndaj mesazhet e Perëndisë, unë jap mësim,
bekoj dhe bëj gjithçka që jam urdhëruar të bëj për të ndërtuar mbretërinë e
Perëndisë. Sot do të mësoni rreth një mesazhi të veçantë që solla. Unë jam  (një
engjëll). 

Unë isha një peshkatar në detin e Galilesë kur Jezusi më thirri ta ndiqja. Unë mora
një vegim rreth të cilit do të mësoni sot, i cili hapi rrugën për këdo që t’i mësohej
ungjilli. Unë jam  (Pjetri). 

Unë jam një centurion në legjionin romak dhe urdhëroj nga 50 deri në 100 burra.
Unë isha johebreu i parë (dikush i cili nuk është judeas) që u futa në Kishë. Do të
mësoni rreth pagëzimit tim në mësimin e sotëm. Unë jam  (Korneli). 

Histori nga Shkrimet
e Shenjta

Tregoni historinë e Pjetrit dhe Kornelit nga Veprat e Apostujve 10:1-11:18. (Për
sugjerime mbi mënyrat se si të tregoni historinë nga shkrimet e shenjta, shih
“Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.) Tregoni fotografinë në
një çast të duhur.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.
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• Përse ishte i denjë Korneli të merrte një vegim nga Zoti dhe të pagëzohej?
(Veprat e Apostujve 10:2.) Si mund të jeni ju një anëtar i devotshëm (besnik)
i Kishës?

• Cili ishte mesazhi i engjëllit për Kornelin? (Veprat e Apostujve 10:3-6.)

• Çfarë pa Pjetri në një vegim? (Veprat e Apostujve 10:11-16.) Përse ishte vegimi
shqetësues për të? (Zoti e kishte urdhëruar Izraelin të mos hante ushqime
të veçanta, të cilat mendoheshin se ishin të papastra [shih Levitiku 11].) Në
ç’mënyrë e priti në fillim Pjetri vegimin e tij? (Veprat e Apostujve 10:14.) Çfarë
e bëri atë të ndryshonte mendje? (Veprat e Apostujve 10:15.)

• Përse ishte diçka e pazakontë për Pjetrin që t’i mësonte Kornelit ungjillin? (Veprat
e Apostujve 10:28.) Shpjegoni se deri në atë kohë, Apostujt ua kishin mësuar
ungjillin popullit judeas dhe pjesa më e madhe e njerëzve në Kishë mendonin se
vetëm judeasve u duhej mësuar ungjilli. Por Korneli nuk ishte një judeas. Çfarë
kuptoi më në fund Pjetri mbi domethënien e vegimit të tij? (Veprat e Apostujve
10:34-35.) Kujt duhet t’i mësohet ungjilli sot? (Të gjithë njerëzve.)

• Si mendoni, përse i mblodhi Korneli të gjithë miqtë dhe të afërmit e tij për të
dëgjuar Pjetrin? (Veprat e Apostujve 10:24-27.) Cilat janë disa nga Parimet e
Ungjillit që dëshironi t’i ndani me familjen dhe miqtë tuaj?

• Çfarë bëri Korneli për të gjetur një përgjigje për problemin e tij? (Veprat e
Apostujve 10:30.) Çfarë përvojash keni patur ju ose familja juaj me agjërimin dhe
lutjen? Në ç’mënyrë ju ka ndihmuar Zoti të gjeni një përgjigje për një problem?

• Nga e dinin njerëzit se Pjetri po thoshte të vërtetën? (Veprat e Apostujve 10:44-45.)
Çfarë duhet të bëjmë në mënyrë që Fryma e Shenjtë të na dëshmojë të vërtetën?
(Moroni 10:4-5.)

• Çfarë menduan dishepujt dhe Apostujt e tjerë kur dëgjuan se Pjetri u kishte
mësuar johebrenjve? (Veprat e Apostujve 11:2-3.) Si i shpjegoi Pjetri veprimet
e tij? (Veprat e Apostujve 11:4, 17.) Si e pritën dishepujt dhe Apostujt vegimin
e Pjetrit? (Veprat e Apostujve 11:18.) Çfarë na mëson kjo mbi dashurinë e Atit
Qiellor për fëmijët e tij? (Shih aktivitetin pasurues 5.)

• Si mund t’u mësoni ungjillin disa prej fëmijëve të Atit Qiellor? I ndihmoni fëmijët të
mendojnë mënyra se si mund të jenë misionarë tani dhe se si mund të përgatiten
për të shërbyer në mision me kohë të plotë.

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. U kërkoni fëmijëve të lexojnë Veprat e Apostujve 10:36-43 në grupe të vogla dhe
të bëjnë një listë të gjërave që Pjetri i mësoi Kornelit dhe familjes e miqve të tij.
I kërkoni secilit grup të lexojë listën e tij ndërsa shkruani fjalët në dërrasë ose në
një letër të madhe. Shtoni ndonjë prej fjalëve të mëposhtme që fëmijët mund të
mos kenë shkruar:

Jezu Krishti është Zoti i të gjithëve (vargu 36).

Jezu Krishti u pagëzua (vargu 37).

Jezu Krishti u vajos me Frymën e Shenjtë dhe me fuqi (vargu 38).

Jezu Krishti bëri të mira (vargu 38).
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Jezu Krishti shëroi (vargu 38).

Jezu Krishti u vra (vargu 39).

Jezu Krishti u ngrit në ditën e tretë (vargu 40).

Jezu Krishti urdhëroi Pjetrin të dëshmonte se Jezusi ishte shuguruar nga
Perëndia (vargu 42).

Të gjithë profetët dëshmuan për Jezu Krishtin (vargu 43). 

Ata që besojnë tek Jezu Krishti dhe pagëzohen do të marrin një heqje të
mëkateve të tyre (vargu 43).

2. Me miratimin e Presidentes së Fillores, ftoni një misionar të kthyer të vijë në klasë
dhe të ndajë përvoja që tregojnë rëndësinë e të mësuarit të të gjithë fëmijëve të
Atit Qiellor.

3. Diskutoni mbi thënien e mëposhtme të përshtatur nga një citim i Plakut Hauard W.
Hanter:

Fëmijët e vegjël janë të çmuar për Atin tonë në Qiell. Ai i do ata dhe kujdeset për
ta me të njëjtën përkujdesje të përzemërt pavarësisht se ku jetojnë, se si vishen
apo se si duken. Ai i do fëmijët ezmerë e me flokë kaçurrelë nga Fixhi dhe fëmijët
e dashur e të veshur me shumë ngjyra në Samoa. Ai i do djemtë dhe vajzat e
vogla angleze të cilët vishen të gjithë njësoj në shkollë. Ai i do fëmijët në Japoni.
Ai do fëmijët që i ka zënë dielli në Amerikën Jugore si dhe lamanitët. Ati Qiellor i
do gjithkund fëmijët e tij. Kur vjen koha për të fjetur, prindërit e dashur në të gjitha
vendet gjunjëzohen me fëmijët e tyre për të bërë lutjen. Mund të jetë pranë një
shtrati të lartë me pupla e me gëzof në Alpe ose në mushamanë e vogël në
dyshemenë e një kasolleje. Por Ati ynë Qiellor i dëgjon dhe i kupton ato të gjitha.
(Shih Friend, tet. 1971, f. 10.)

4. I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se edhe pse njerëzit në vende të ndryshme kanë
tradita dhe zakone të ndryshme, ne jemi të gjithë të ngjashëm në faktin që Ati
Qiellor na do të gjithëve dhe do që të gjithë ne të kthehemi tek ai.

Bëni një lojë me kombinime me kategoritë e mëposhtme ose të ngjashme me
to për t’i njohur fëmijët me disa prej gjërave që janë bërë ose janë parë në
vende të tjera.

Kombinoni vendin që ka më tepër gjasa ku ti të shërbesh misionin tënd nëse do të:

Shihje njerëz që veshin:

Hanë:
Pite me mish, perime dhe
salcë pikante
Bërxollë e pjekur në uthull
Byrek me mollë
Krep
Harengë turshi

Shtetet e Bashkuara
Norvegji
Francë
Gjermani
Meksikë

Lule në qafë
Këpucë të drunjta
Kilte
Kimono

Skoci
Hauai
Japoni
Hollandë
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Shohin:

5. Shpjegoni se diçka e ngjashme me vegimin e Pjetrit ndodhi në vitin 1978 kur
Presidenti Spenser W. Kimbëll mori një zbulesë nga Zoti se të gjithë burrat dhe
djemtë e denjë mund të merrnin priftërinë dhe familjet e tyre mund të merrnin
bekimet e tempullit (shih Deklarata Zyrtare — 2 në Doktrina e Besëlidhje).

Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë tuaj se Perëndia i do të gjithë fëmijët e tij dhe do që të gjithëve ne
të na mësohet ungjilli, të pagëzohemi dhe të mbajmë besëlidhjet tona në mënyrë
që të jetojmë sërish me të. Shprehni mirënjohje për njohurinë tuaj mbi ungjillin dhe
pagëzimin tuaj.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Veprat e Apostujve 10:36-43 dhe 11:15-
18 si përsëritje të këtij mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Male
Big Ben-in
Kullën e Pjerrët të Pizës
Kangurë

Itali
Australi
Kanada
Angli

Mësimi 40
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Jakobi na Mëson të 
Kontrollojmë Gjuhën Tonë

Mësimi

41
Qëllimi Të ndihmojë fëmijët të mësojnë që të kontrollojnë ato që thonë dhe mendojnë.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Mateu 5:33-37, Jakobi 1:26, 3:2-13, 5:12, 1 Pjetri 3:10, Eksodi
20:7 dhe Mosia 4:30. Më pas studioni mësimin dhe mendoni se si dëshironi t’ua
tregoni fëmijëve historinë nga shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e Mësimeve
Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do të ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

3. Pritni copa të ndryshme letrash në trekëndësha. Shkruani secilën prej fjalëve
ose frazave në vijim në një trekëndësh me kulmin poshtë: thashethem, dëshmi
e rreme, gënjeshtra, zënka, betime, përdorimi i emrit të Zotit kot, fjalë të liga.
Shkruani secilën prej fjalëve ose frazave në vijim në një trekëndësh me kulmin
lart: fjalë të ëmbla, përgëzime, fjalë të sjellshme, të vërtetën, lutja, vendosja e
paqjes.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Ngjitës (ose diçka të ngjashme) për të ngjitur trekëndëshat në dërrasë.

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

Ndajini fëmijët në klasën tuaj në grupe të vogla dhe i kërkoni secilit grup të
interpretojë se si mund të vërë nën kontroll një kalë, një biçikletë, një qen në një
shëtitje, një makinë, një barkë ose gjëra të tjera të ngjashme. U kërkoni fëmijëve
të tjerë të gjejnë se ç’po bën grupi.

• Çfarë do të ndodhte nëse dikush nuk do të mund të kontrollonte këto gjëra?

Shpjegoni se në këtë mësim fëmijët do të mësojnë mbi vënien në kontroll të diçkaje
që e kanë gjithmonë me vete. Është një pjesë e trupit të tyre, po nuk janë duart apo
këmbët e tyre.

e 
vërtetë

thashe-
them
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• Çfarë mendoni se mund të jetë?

U kërkoni fëmijëve ta dëgjojnë këtë pjesë të trupit ndërsa lexoni Jakobi 3:3-5.

• Çfarë thotë ky shkrim i shenjtë për gjuhën tonë?

Histori nga Shkrimet
e Shenjta.

U tregoni fëmijëve historitë nga Mateu 5:33-37, Jakobi 1:26, 3:2-13 dhe 1 Pjetri
3:10. Për sugjerime mbi mënyrat se si të tregoni historinë nga shkrimet e shenjta,
shih “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.) Shpjegoni se të flasësh
me dredha do të thotë të përpiqesh të mashtrosh ose t’u bësh hile të tjerëve. I
ndihmoni fëmijët të kuptojnë se edhe pse gjuha është një pjesë e vogël e trupit,
ata duhet të punojnë shumë për ta kontrolluar atë.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Çfarë do të thotë të kontrollojmë gjuhën tonë? (Jakobi 1:26.) Përse mund të
kontrollonim të gjithë trupin tonë nëse do të mund të kontrollonim gjuhën tonë?
(Jakobi 3:2.)

• Përse nuk mundet një burim natyror të sjellë si ujë të ëmbël ashtu edhe të
hidhur ose ujë të kripur dhe të freskët? (Jakobi 3:11-12.) Çfarë donte të thoshte
Jakobi kur tha se një pemë fiku nuk mund të japë ullinj dhe një hardhi nuk
mund të japë fiq? (Jakobi 3:12.) Çfarë po mundohej të na mësonte me këta
shembuj? (Jakobi 3:10.)

• Çfarë na ndodh kur fillojmë të themi fjalë jo të mira ose kur flasim ashpër? Si
mendoni ju se ndikon kjo në gjërat e këndshme që themi?

• Çfarë urdhërimesh na dha Jezusi mbi mënyrën se çfarë dhe si duhet të flasim?
(Mateu 5:33-37.) Si mendoni, përse është e rëndësishme që ne t’i mbajmë këto
urdhërime?

Vizatoni një vijë horizontale në dërrasë. Vendosini trekëndëshat mbrapsht në tavolinë
dhe i kërkoni secilit fëmijë të zgjedhë një, ta lexojë dhe ta ngjisë sipër vizës nëse
shigjeta shënon lart dhe nën vizë nëse shigjeta shënon poshtë. (Shih ilustrimin tek
seksioni “Përgatitja”.)

• Diskutoni mbi secilën fjalë ndërkohë që fëmija vendos trekëndëshin në vizë.
Diskutoni se përse gjërat sipër vizës janë gjëra pozitive për t’u thënë dhe se përse
gjërat poshtë vizës janë negative. Si ndiheni kur i thoni diçka të këndshme dikujt
ose për dikë? Si ndiheni kur i bëni dikujt përgëzime? Përse kur themi gjëra të
këndshme për të tjerët na bën të ndihemi mirë edhe për veten tonë?

• Çfarë na tregojnë Dhjetë Urdhërimet mbi mënyrën se si duhet të flasim për
Zotin? (Eksodi 20:7.) Përse është e rëndësishme që ne të flasim vetëm me
nderim për Atin Qiellor dhe për Jezu Krishtin? Në ç’mënyrë na ndihmon mbajtja
e këtij urdhërimi që të bëhemi më shumë si Ati Qiellor dhe si Jezusi? (Mund të
ritregoni historinë e Presidentit Spenser W. Kimbëll nga mësimi 8.)

• Në ç’mënyrë kontrollojmë gjuhën dhe veprimet tona? I ndihmoni fëmijët të
kuptojnë se ajo që ne mendojmë dhe ndiejmë përcakton atë që themi dhe bëjmë.
Duke kontrolluar mendimet tona, ne mund të kontrollojmë atë që themi. Si mund
të kontrollojmë mendimet tona? Diskutoni mbi sugjerimet e mëposhtme:



146

Bëjini pyetjen vetes: “Çfarë do të më kërkonte Jezusi të bëja në këtë situatë?”
Mendoni një shkrim të preferuar.
Këndoni me zë të lartë ose nën zë me mendjen tuaj një këngë të Fillores ose
një himn.
Lutuni për ndihmë.
Mbani mend se ju jeni një fëmijë i Perëndisë.
Mendoni atë që prindërit tuaj do të donin që ju të bënit.

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit

si përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Tregoni historinë e mëposhtme mbi Jozef Smithin (ju mund t’i kërkoni dikujt që
lexon mirë që ta regjistrojë historinë në një kasetë magnetofoni):

Jozef Smithi u fut në burg shumë herë nga njerëz të cilët nuk e pëlqenin, edhe
pse ata nuk mundën ta provonin kurrë se ai kishte bërë diçka të gabuar. Një natë,
atë dhe disa burra të tjerë po i mbanin në një burg të ftohtë dhe të mjerueshëm
ku u duhej të mbanin zinxhirë përreth kyçeve të tyre të këmbëve dhe të flinin në
një dysheme të fortë. Ata po mundoheshin të flinin, por rojet po flisnin me zë
shumë të lartë. Ata po bënin be dhe po i tregonin njëri-tjetrit gjërat e tmerrshme
që u kishin bërë anëtarëve të Kishës.

Pasi dëgjoi këtë bisedë të tmerrshme, befas Jozefi u ngrit dhe u tha burrave:
“Heshtni …Në emër të Jezu Krishtit ju qortoj dhe ju urdhëroj të pushoni; nuk do
të jetoj një minutë më tepër duke dëgjuar një gjuhë të tillë.” Rojet hodhën armët
e tyre dhe e lutën t’i falte. Ata nuk folën më gjatë pjesës tjetër të natës. (Shih
Parley P. Pratt, Autobiography of Parley P.Pratt, f. 209-11.)

• Çfarë mund të bënit ju nëse dikush pranë jush bën be ose thotë një histori
vulgare?

2. Kaloni një unazë ose një rrotë të vogël në një fill të gjatë dhe lidhni nyje në skajet
e fillit. U kërkoni anëtarëve të klasës të qëndrojnë në rreth dhe të mbajnë fillin.
Zgjidhni një fëmijë që të qëndrojë në qendër të rrethit. U kërkoni fëmijëve të tjerë
ta kalojnë unazën ose rrotën dorë pas dore. Kur ju të thoni “Ndal”, i kërkoni
personit me unazë të thotë diçka të këndshme për fëmijën në qendër. Më pas i
kërkoni fëmijës në mes të shkëmbejë vendet me atë që i tha fjalën e këndshme
dhe të vazhdojë lojën. Vazhdoni derisa të gjithë të kenë pasur radhën për të
qëndruar në qendër. Nëse dëshironi, mund të shtoni një koment pozitiv për çdo
fëmijë. Flisni mbi mënyrën se si ndihemi kur themi fjalë të mira dhe se si ndihemi
kur diçka e mirë thuhet për ne. (Nëse klasa juaj është shumë e vogël për këtë
aktivitet, i kërkoni secilit fëmijë të thotë diçka të mirë për të tjerët.)

3. Krahasoni një mendim të keq me pykën e vogël e të hekurt në historinë e
mëposhtme që Presidenti Spenser W. Kimbëll tregoi për një djalë të vogël që
jetonte në një fermë:

Një ditë ndërsa një djalë i vogël po shkonte në mes të fushës, gjeti një pykë të
hekurt. (Shpjegoni se ç’pamje ka një pykë.) Ai e dinte se ishte vonë për darkën,
kështu që në vend që ta çonte pykën në plevicën e drurëve ku e kishte vendin,
e vendosi midis degëve të një peme të re arre të cilën i ati i tij e kishte mbjellë
pranë portës së përparme. Ai kishte ndërmend ta nxirrte pykën nga pema dhe
ta kthente në plevicë më vonë, por kurrë nuk e bëri. Pyka qëndroi aty për vite të
tëra dhe pema u rrit rreth saj derisa u bë një pemë shumë e madhe.
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Shumë vite më vonë në një natë me erë, shiu i akullt theu një prej tre degëve të
mëdha të pemës së madhe. Kjo gjë e prishi aq shumë ekuilibrin e pjesës tjetër të
pemës, saqë edhe ajo u rrëzua. Kur stuhia mbaroi, nuk mbeti as edhe një degë
peme.

Herët mëngjesin e ditës tjetër, fermeri — djali i rritur — doli jashtë dhe pa pemën
e arrës të dëmtuar. Mendoi: “Kjo gjë nuk do të më kishte ndodhur as për njëmijë
dollarë. Ajo ishte pema më e bukur në luginë.”

Fermeri e kishte harruar pykën, por ajo ishte ende aty. Edhe pse pema ishte
rritur, pyka e kishte dobësuar. Normalisht pema do ta kishte duruar stuhinë, por
për shkak të pykës, e vendosur aty shumë vite më parë, pema nuk ishte aq e
fortë sa duhet të kishte qenë. Pyka bëri që pema të binte dhe te shkatërrohej.
(Shih Samuel T. Whitman, “Forgotten Wedges,” të treguar nga Presidenti
Spenser W. Kimball, në Conference Report, prill 1966, f. 70-71.)

• Në ç’mënyrë janë mendimet e këqija si një pykë? Kur kemi një mendim të keq,
mund të përparojë gjithmonë e më thellë në mëndjen tonë, ashtu si pyka në
pemë dhe të bëhet një problem i madh për ne. Ne duhet të heqim qafe
mendimet e këqija menjëherë.

4. Diskutoni mbi Fjalët e Urta 23:7. Përfshini në diskutim mënyra që fëmijët mund të
kontrollojnë temperamentin e tyre, si për shembull duke numëruar deri në dhjetë
kur lëndohen ose mërziten.

Konkluzion

Dëshmia Dëshmoni se të mësuarit se si të kontrollojmë gjuhën tonë është një prej gjërave
që duhet të bëjmë për t’u bërë si Ati Qiellor dhe Jezu Krishti. Ndani një përvojë kur
thënia e një fjale të mirë dhe jo të keqe ju ka ndihmuar ju, ose dikë që njihni, të
ndihet më pranë Zotit. Nxitini fëmijët të mundohen të kontrollojnë atë që thonë gjatë
javës së ardhshme.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Jakobi 3:3-10 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Mësimi 41
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Kthimi i Saulit në BesimMësimi

42
Qëllimi Të nxisë çdo fëmijë të besojë më shumë tek Jezu Krishti.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Veprat e Apostujve 7:57-60, 8:1-3, 9:1-30, 26:9-23 dhe Mosia
5:2. Më pas studioni mësimin dhe mendoni se si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve
historinë nga shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe
“Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Veprat e Apostujve 22:3-21.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do të ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Një gotë të mbushur me ujë.
c. Fotografinë 7-42, Pali në Rrugën për në Damask

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

U tregoni fëmijëve një gotë me ujë.

• Çfarë ndodh kur uji zien? (Shndërrohet në avull.)

• Çfarë ndodh kur uji ngrin? (Shndërrohet në akull.)

Shpjegoni se kur uji shndërrohet në akull ose avull, themi se është “kthyer.” Është
ndryshe nga uji origjinal.

• Si kthehen njerëzit tek ungjilli i Jezu Krishtit? Në ç’mënyrë ndryshon jeta e tyre kur
ata kthehen?

Shkruani në dërrasë fjalën “i kthyer.” Shpjegoni se ky mësim flet mbi kthimin e
mrekullueshëm të një njeriu në ungjillin e Jezu Krishtit.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta

U tregoni fëmijëve historinë e kthimit të Saulit në Kishën e Jezu Krishtit siç gjendet
tek Veprat e Apostujve 9:1-20. (Për sugjerime mbi mënyrat se si të tregoni historinë
nga shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,”
Shenjta,” f. viii.) I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se ky Saul nuk është mbreti i parë
i Izraelit, por është ai i cili u bë misionari i madh Pal.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Si i përndiqte Sauli anëtarët e Kishës? (Veprat e Apostujve 7:57-60; 8:1-3; 9:1-2.)
Si mund të jenë ndierë për të anëtarët e Kishës? Si do të ndiheshit nëse dikush



149

do t’ju përndiqte për ato që besoni? Si duhet të përgjigjemi kur dikush vepron
kështu? Nxitini fëmijët të ndajnë ndonjë përvojë që kanë pasur kur dikush i ka
tallur ose nuk është treguar i mirë me ta për shkak të besimit të tyre.

• Çfarë ndodhi gjatë rrugës për në Damask që e ndihmoi Saulin të kuptonte se
duhej te pendohej për mëkatet e tij? (Veprat e Apostujve 9:3-6.) Me kë foli Sauli
në këtë vegim? (Veprat e Apostujev 9:5.) Në ç’mënyrë na ndihmojnë Ati Qiellor
dhe Jezu Krishti të kuptojmë se kur duhet të pendohemi? (Ndjenja nga Fryma
e Shenjtë dhe udhëheqje nga prindërit tanë, profetët dhe shkrimet e shenjta.)

• Çfarë do të thotë “të godasësh me shkelm kundër gjembave”? (Veprat e
Apostujve 9:5.) (Një gjëmb ishte një shtizë e mprehtë që përdorej tek kafshët
për t’i detyruar të lëviznin. Shpesh kafshët gjuanin me shkelm me këmbët e
mbrapme kur çpoheshin me gjëmba, gjë e cila bënte që t’i lëndonte edhe më
shumë. Jezu Krishti po i thoshte Saulit se këto veprime po e dëmtonin atë më
shumë se këdo tjetër. Kur luftojmë kundra asaj që është e drejtë, më shumë
nga të gjithë lëndojmë veten tonë.) Si mund të lëndohet dikush duke luftuar
kundra së vërtetës? Jepni një shembull të përshtatshëm nga përvoja juaj,
nëse është e mundur.

• Çfarë bëri Sauli për t’u penduar dhe për t’u kthyer tek Jezu Krishti? Çfarë duhet të
bëjmë ne që të pendohemi për mëkatet tona? Diskutoni mbi pikat e mëposhtme
(ju mund t’i rendisni në dërrasë):

Ai i njohu mëkatet e tij. (Veprat e Apostujve 9:6.)
Ai agjëroi dhe u lut për falje. (Veprat e Apostujve 9:9, 11.)
Ai u pagëzua. (Veprat e Apostujve 9:18.)
Ai u mundua të korrigjonte gjërat që i kishte bërë në mënyrë jo të drejtë.
(Veprat e Apostujve 9:20.)
Ai ndryshoi dhe nuk i përndoqi kurrë më njerëzit.

Shpjegoni se Sauli nuk ishte i lig në zemrën e tij; ai ishte mashtruar. Ai kishte
nevojë të pendohej dhe të pagëzohej.

• Përse është e rëndësishme të pendohemi kur bëjmë diçka të gabuar? Si na
bën pendimi të ndihemi?

• Çfarë i kërkoi Zoti Ananias të bënte? Përse? (Veprat e Apostujve 9:10-12.)
(Shpjegoni se ky është një Anania tjetër nga ai që u godit dhe vdiq për
pandershmëri.) Përse kishte frikë Anania të bënte atë që Zoti kërkoi?
(Veprat e Apostujve 9:13-14.)

• Përse e quajti Zoti Saulin një “vegël të zgjedhur”? (Veprat e Apostujve 9:15-16.)
Ç’gjëra të rëndësishme donte Ati Qiellor që të bënte Sauli? (Veprat e Apostujve
26:16, 18.) Ç’gjëra të rëndësishme mund të dojë Ati Qiellor që ju të bëni? Si mund
të mësoni për këto gjëra?

• Si e humbi Sauli shikimin e tij? (Veprat e Apostujve 9:8; 22:11.) Çfarë ndodhi kur
Anania bekoi Saulin? (Veprat e Apostujve 9:17-18.)

• Pas kthimit të Saulit në besim, përse as njerëzit dhe as dishepujt nuk e besonin
kur ai predikonte? (Veprat e Apostujve 9:21, 26.) Përse duhej të largohej Sauli nga
vendi? (Veprat e Apostujve 9:23, 29-30.)

• Çfarë bën Ati Qiellor kur pendohemi për mëkatet tona? (DeB 58:42.) Si mund të
ndihmojmë të tjerët të cilët po përpiqen të pendohen dhe të ndjekin Jezusin?
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• Cila ishte dëshmia e Saulit për Jezu Krishtin? (Veprat e Apostujve 9:20; 26:22-23.)
Si e kuptojmë ne se jemi kthyer plotësisht në ungjillin e Jezu Krishtit? (Mosia 5:2.)

Diskutoni mbi citimin e mëposhtëm nga Presidenti Ezra Taft Benson, Presidenti i
trembëdhjetë i Kishës: “Kur ne kalojmë këtë ndryshim të fuqishëm, i cili vjen vetëm
nëpërmjet besimit tek Jezu Krishti dhe nëpërmjet [punës] së Shpirtit tek ne, ndodh
sikur ne jemi bërë një person i ri…Ju e keni braktisur jetën e mëkatit…dhe jeni bërë
të pastër. Ju nuk keni më [dëshirë] të ktheheni tek mënyrat tuaja të vjetra. Ju në të
vërtetë jeni një person i ri” (The Teachings of Ezra Taft Benson, f. 470). (Mund të
përdorni aktivitetin pasurues 1 për t’u kërkuar fëmijëve të përjetojnë atë që
përshkroi Presidenti Benson.)

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. U kërkoni fëmijëve të përmendin gjëra për të cilat fëmijët e moshës së tyre kanë
nevojë të pendohen, si për shembull thënia e gënjeshtrave, mashtrimi, të qenit
i zemëruar, përdorimi i një gjuhe jo të pastër dhe mosbindja ndaj prindërve të
tyre. Shkruajini këto në dërrasë ndërsa përmenden. U thoni fëmijëve se do të
bëni një kuic. Ndërkohë që tregoni me gisht nga secila shprehje në listë, u
kërkoni fëmijëve t’i bëjnë vetes pyetjen: “A kam nevojë të pendohem për këtë
gjë?” U kërkoni fëmijëve t’i përgjigjen në heshtje çdo pyetjeje me “po” ose “jo”.
Përsërisni hapat që bëri Sauli për t’u penduar.

2. Shkruani secilën shkronjë të shprehjes “Pendohuni dhe kthehuni te Perëndia”
(Veprat e Apostujve 26:20) në letra të veçanta ose në kartonë në formë katrore.
Vendosini letrat mbrapsht sipas rendit në tavolinë. U kërkoni fëmijëve të gjejnë
me radhë një shkronjë të alfabetit. Kur gjehet një shkronjë që i përket shprehjes,
kthejeni mbrapsht. Shpjegoni se kur pendohemi dhe kthehemi tek Perëndia, ne
quhemi të kthyer në besim.

3. Diskutoni dhe mësoni përmendësh nenin e katërt të besimit.

4. Me miratimin e presidencisë së Fillores, ftoni një person të kthyer në besim kohët
e fundit ose një misionar të kthyer që të vijë në klasë dhe të tregojë një përvojë
kur jeta e dikujt ndryshoi pasi ai ose ajo filloi të besonte tek Krishti, u pendua dhe
u pagëzua. I kërkoni personit të ndajë ndjenjat e tij ose të saj mbi gëzimin dhe
lumturinë që vjen kur jeton sipas parimeve të ungjillit.

5. I kërkoni një fëmije të vizatojë në dërrasë një figurë të një rruge me degëzime. I
kërkoni një fëmije tjetër të shkruajë emrin e një qyteti që ai ose ajo do të donte të
vizitonte në krye të një rruge.

• Çfarë do të bënit nëse do të merrnit një kthesë të gabuar dhe ta gjenit veten në
rrugën e gabuar?

• A mund të shkonit në qytet nga vendi ku ndodheni?

• Çfarë duhet të bëni tani për të shkuar te qyteti ku donit të shkonit?

• Në ç’mënyrë ngjason pendimi me kthimin mbrapsht për në rrugën e drejtë?
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Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë tuaj se sa i rëndësishëm është në jetën tonë pendimi dhe se sa
e rëndësishme është të kthehemi me vërtetësi në ungjillin e Jezu Krishtit. Ndani
dashurinë tuaj për ungjillin.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Veprat e Apostujve 9:1-20 si përsëritje të
këtij mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Mësimi 42
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Pali Dëshmon për 
Jezu Krishtin

Mësimi

43
Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë të dëshirojë që jetë i guximshëm për të dëshmuar për Jezu

Krishtin.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Veprat e Apostujve 13:2-4; 14; dhe 16:16-34. Më pas studioni
mësimin dhe mendoni se si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve historinë nga shkrimet
e shenjta. (Shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet
Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do të ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

3. Përgatisni një kopje të enigmës që gjendet në fund të mësimit. Shkruani fjalën TRIM
me shkronja të mëdha në pjesën e mbrapme para se t’i prisni copat e letrës.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Një letër dhe një lapës për çdo fëmijë.

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

Shpërndani pjesët e enigmës midis fëmijëve. Diskutoni mbi kuptimin e secilës fjalë
në pjesët e enigmës dhe u kërkoni t’i bashkojnë pjesët me njëra-tjetrën. U kërkoni
fëmijëve të kthejnë pjesët mbrapsht dhe ta plotësojnë sërish enigmën për të gjetur
një fjalë tjetër. Shkruani TRIM në dërrasë.

• Fjala (ose fraza) “trim” tregon llojin e njeriut në të cilin u shndërrua Pali pas kthimit
në besim. Fjalët në pjesët e enigmës përshkruajnë karakteristikat që duhet të
zhvillojmë në mënyrë që të jemi trima ashtu siç ishte Pali në dëshminë e tij për
Jezu Krishtin.

• Cilat fjalë nga enigma mbani mend? Shkruani fjalët ose tregoni pjesët e enigmës
nën fjalën TRIM.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta

Përsërisni shkurtimisht kthimin e Saulit në ungjill dhe u thoni fëmijëve se emri i
Saulit u bë Pal. Pali rreshti së persekutuari ndjekësit e Jezu Krishtit dhe u bë një
Apostull dhe misionar trim për Jezu Krishtin.

U tregoni fëmijëve historinë e përvojave misionare të Palit dhe Barnabës ashtu siç
gjenden tek Veprat e Apostujve 13:2-4;14 dhe historinë e përvojës së Palit dhe Silës
në burg e cila gjendet tek Veprat e Apostujve 16:16-34. (Për sugjerime mbi mënyrat
se si të tregoni historinë nga shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet
Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.) U kërkoni fëmijëve të dëgjojnë mënyrat se si Pali,
Barnaba dhe Sila dëshmuan me trimëri për Jezu Krishtin dhe ungjillin.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
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të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Çfarë i thirri Zoti të bënin Pali dhe Barnaba? (Veprat e Apostujve 13:2-4.)

• Pasi Pali dhe Barnaba shëruan njeriun sakat në Listra, cilët menduan njerëzit se
ishin ata? (Veprat e Apostujve 14:11-12.) (Shpjegoni se Jupiteri dhe Mërkuri ishin
perëndi të rreme që njerëzit i adhuronin. Ata nuk dinin rreth Atit Qiellor dhe Jezu
Krishtit.) Çfarë u munduan t’u mësonin njerëzve rreth Jezu Krishtit Pali dhe
Barnaba? (Veprat e Apostujve 14:14-17.)

• Si u trajtua Pali nga judenjtë e Antiokisë dhe Ikonit? (Veprat e Apostujve 14:19.)
Si mendoni, përse vazhdoi ai të predikonte ungjillin edhe pasi u trajtua kaq keq?

• Përse disa njerëz në Maqedoni u mërzitën kur Pali dhe Sila shëruan një grua duke
larguar një shpirt të lig jashtë saj? (Veprat e Apostujve 16:19.) Çfarë u bënë këta
njerëz Palit dhe Silës? (Veprat e Apostujve 16:20-23.)

• Çfarë bënë Pali dhe Sila kur ishin në burg? (Veprat e Apostujve 16:25.) Si
mendoni, përse u lutën dhe i kënduan himne Perëndisë? Si mendoni, ç’ndikim
patën veprimet e tyre tek të burgosurit e tjerë?

• Si mendoni, përse Pali dhe Sila qëndruan në burg kur tërmeti hapi dyert e burgut?
(Veprat e Apostujve 16:27-31.) Në ç’mënyrë e bekuan veprimet e tyre rojtarin e
burgut dhe familjen e tij? (Veprat e Apostujve 16:32-34.) Ç’lloj mundësish kemi
për të dëshmuar dhe për të mësuar të tjerët mbi Jezu Krishtin?

• U kërkoni fëmijëve të lexojnë Veprat e Apostujve 14:3 dhe 16:18, 25, 31. Si e
tregojnë këto shkrime se Pali ishte trim në dëshminë e tij për Jezu Krishtin kudo
që shkonte? Si mund t’u bëjmë të tjerëve të ditur se kemi dëshmi të fortë për Jezu
Krishtin?

• Cilat janë disa nga sfidat me të cilat mund të përballemi ndërsa përpiqemi të
dëshmojmë me trimëri për Jezusin?

U kërkoni fëmijëve të mendojnë gjëra të veçanta që mund të bëjnë këtë javë për t’u
treguar të tjerëve se kanë dëshmi të fortë për Jezu Krishtin. U kërkoni të shkruajnë
të paktën një ide dhe ta vendosin letrën në një vend ku mund ta shohin shpesh. Ju
mund t’u kërkoni gjithashtu të shkruajnë në letrën e tyre fjalët e enigmës.

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Përgatisni shirita me fjalët e mëposhtme ose shkruajini në dërrasë:

Dha me guxim dëshminë për Jezu Krishtin
Mësoi mbi “Perëndinë e gjallë”
“U lut dhe i këndoi himne Perëndisë”
Qëndroi në burg dhe shpëtoi rojtarin
I mësoi rojtarit të “besonte në Zotin Jezu Krisht”

Shkruani referencat e mëposhtme të shkrimeve të shenjta në letra të veçanta:
Veprat e Apostujve 14:3, Veprat e Apostujve 14:15, Veprat e Apostujve 16:25,
Veprat e Apostujve 16:28, Veprat e Apostujve 16:31.
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Tregoni shiritat me fjalë dhe shpërndani referencat e shkrimeve të shenjta midis
fëmijëve. U kërkoni fëmijëve të lexojnë shkrimet e shenjta, një nga një dhe të
mendojnë se me cilën kombinohen shiritat e fjalëve. Shpjegoni se Pali ishte një
dëshmitar trim i Jezu Krishtit kudo që ishte dhe në çfarëdo që bënte.

2. Lexoni sërish fjalët në pjesët e enigmës dhe u kërkoni fëmijëve të diskutojnë se si
mund të dëshmojnë me trimëri për Jezu Krishtin në këto fusha. Nëse dëshironi,
mund të shkruani në letra situata të ngjashme me ato më poshtë. Më pas i kërkoni
secilit fëmijë të zgjedhë një dhe të thotë se si ai ose ajo do të zgjidhte për t’u
përballur me atë sfidë:

Një shok ju tall pasi nuk do të shkoni të bëni not në ditën e Shabatit.

Jeni ftuar të shihni një film që nuk përkon me standardet e Kishës.

Disa nga miqtë tuaj fillojnë të tregojnë shaka dhe histori vulgare.

Në një dyqan një shok merr një unazë dhe e vendos në xhepin e tij ose të saj
dhe ju nxit të bëni të njëjtën gjë.

Një nga shokët tuaj thotë diçka të rremë rreth doktrinave të Kishës.

Ju tundoheni të shihni letrën e dikujt tjetër gjatë një provimi.

3. U kërkoni fëmijëve të interpretojnë historinë e Palit dhe Silës në burg. Më pas u
kërkoni të imagjinojnë sikur intervistojnë Palin, Silën, burrat në burg, rojtarin e
burgut dhe familjen e tij. Pyesni Palin dhe Silën se përse u futën në burg dhe çfarë
u ndodhi atyre aty. Pyesni burrat e tjerë në burg se si u ndien kur Pali dhe Sila u
lutën e kënduan dhe kur tërmeti hapi dyert e burgut. Pyesni rojtarin e burgut se si
u ndie kur gjeti dyert e burgut hapur dhe se përse u pagëzua ai dhe familja e tij.

Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë tuaj për Jezu Krishtin. Nëse ju duket e përshtatshme, ndani një
rast kur Ati Qiellor ju bekoi pasi dëshmuat me trimëri për Jezu Krishtin.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Veprat e Apostujve 16:16-34 si përsëritje
të këtij mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Enigma Trim

I VIRTYTSHËM

PENDUES

I NDERSHËM

I BINDUR

I GUXIMSHËM BESNIK I BESUESHËM
I DEVOTSHËM
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Pali, Misionari Mësimi

44
Qëllimi Të nxisë çdo fëmijë që të përgatitet tani për t’u bërë një misionar dhe për të ndarë

ungjillin me të tjerët.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Veprat e Apostujve 22:17-30; 23:10-24, 31-33; dhe 26:1-2, 22-29.
Më pas studioni mësimin dhe mendoni se si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve
historinë nga shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe
“Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Veprat e Apostujve 19-26 (për historinë e plotë).

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do të ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Tabelën e përshkruar në aktivitetin e vëmendjes (ose mund ta vizatoni në

dërrasë)

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

Pyetini fëmijët se çfarë mbajnë mend mbi Palin nga mësimi i kaluar. (I kujtoni ata se
emri i tij ndryshoi nga emri Saul.) I kujtoni fëmijët se Pali u thirr nga Zoti për të qenë
një misionar dhe një dëshmitar i veçantë i Jezu Krishtit (shih Veprat e Apostujve
13:2; 20:24). Ai e kaloi pjesën tjetër të jetës së tij në shërbim misionar.

Nëse keni Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta, u kërkoni fëmijëve të hapin hartën
13 dhe të gjejnë udhëtimet misionare të Palit me gishtin e tyre. (I ndihmoni fëmijët
të shqiptojnë emrat e vendeve.) Shpjegoni se kur Pali u kthye në besim, vetëm disa
prej judenjve në Jeruzalem dhe në zonat përreth kishin dëgjuar për Jezu Krishtin.
Katër udhëtimet misionare të Palit e çuan atë tek hebrenjtë dhe gjithashtu tek
johebrenjtë (ata që nuk kishin kombësi hebrease) në shumë vende. Johebrenjtë
nuk dinin rreth Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit. Ata adhuronin idhuj dhe perëndi të
rreme. Kudo që Pali shkoi predikoi ungjillin e Jezu Krishtit.
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Vizatoni një diagramë të ngjashme me atë më poshtë në dërrasë ose në një tabelë:

• Si u përgatit Pali për t’u bërë një misionar?

Shkruani përgjigjet e fëmijëve në shkallët që të çojnë nga Pali në Misionar.
Sigurohuni që të përfshini ide si për shembull, u pendua, besoi tek Jezu Krishti,
u pagëzua, mori dhuratën e Frymës së Shenjtë, mësoi ungjillin dhe jetoi sipas
ungjillit.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta

U tregoni fëmijëve historinë e asaj që i ndodhi Palit pas udhëtimit të tij të tretë
misionar. (Për sugjerime mbi historinë nga shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia
nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.) Shpjegoni se kjo ishte vizita e fundit e Palit
në Jeruzalem dhe ndërkohë që ishte aty, judenjtë që nuk besonin tek Jezusi donin
ta vrisnin. Për shkak se ai ishte një qytetar romak, ai u kërkoi mbrojtje udhëheqësve
romakë në Jeruzalem dhe Çezare. Ata e mbrojtën duke e bërë një të burgosur
romak dhe si rrjedhojë e dërguan në Romë për ta gjykuar. (Historia e udhëtimit
të Palit për në Romë do të tregohet në mësimin 45.) Shpjegoni se gjatë gjithë
sprovave të tij, Pali shfrytëzoi çdo mundësi për të dëshmuar për Jezu Krishtin.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Përse ishin judenjtë të zemëruar me Palin? (Veprat e Apostujve 22:17-21.)
I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se Pali po u dëshmonte për një vegim nga
Jezu Krishti njerëzve që nuk besonin tek Jezusi. Përse nuk u dëmtua Pali?
(Veprat e Apostujve 22:24, 29.)

• Tribuni e lejoi Palin të dilte sërish para judenjve e të shpjegohej, dhe sërish
judenjtë u munduan ta vrisnin atë për shkak të dëshmisë së tij. (Veprat e
Apostujve 23:10.) Në ç’mënyrë tregoi Pali kurajo dhe besim gjatë kësaj kohe
përndjekjeje? Si do të ndiheshit nëse do të kishit qenë në situatën e Palit?

• Si e ngushëlloi Zoti Palin? (Veprat e Apostujve 23:11.) Si mendoni, si u ndie Pali
kur mori vesh se nuk do të vritej? Si i ngushëllon dhe i bekon Zoti misionarët sot?

Pali

Misionar
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• Si komplotuan judenjtë të vrisnin Palin? (Veprat e Apostujve 23:14-15.) Kush e
shpëtoi Palin nga ky komplot? (Veprat e Apostujve 23:16.) Si e ndihmoi tribuni
Palin të shpëtonte nga judenjtë? (Veprat e Apostujve 23:22-24.) Si mendoni,
përse po e mbronte Zoti Palin?

Shpjegoni se Feliksi, guvernatori romak, e mbajti Palin të burgosur në Çezare për
dy vjet derisa Festi u bë guvernatori i ri. Pali kërkoi një gjyq në Romë, por para se
të largohej për në Romë ai i tha Festit dhe mbretit Agripa historinë e kthimit të tij në
besim dhe u dëshmoi për Jezu Krishtin.

• Si ndihej Pali kur po fliste me Mbretin Agripa? Përse? (Veprat e Apostujve 26:1-3.)
Çfarë i mësoi ai mbretit dhe Festit? (Veprat e Apostujve 26:22-23.)

• Si reagoi Festi ndaj dëshmisë së Palit? (Veprat e Apostujve 26:24.) Si reagoi
Mbreti Agripa? (Veprat e Apostujve 26:28.) Çfarë arsyesh mund të ketë pasur
Mbreti Agripa për të mos e pranuar plotësisht dëshminë e Palit dhe për t’u bërë
një i krishterë? Cilat janë disa nga gjërat që i pengojnë njerëzit të pranojnë
ungjillin sot?

• Çfarë i dha Palit kurajon për t’i predikuar mbretit dhe guvernatorit? I kujtoni fëmijët
se Pali u thirr të ishte një dëshmitar i veçantë për Jezu Krishtin dhe shfrytëzoi çdo
mundësi për të dëshmuar për të. Kur mund ta ndani dëshminë tuaj për Jezusin
me të tjerët? Si mund të përgatiteni tani për t’u bërë një misionar?

Diskutoni mbi citimin e mëposhtëm nga Presidenti Ezra Taft Benson:

“Djem të Fillores, planifikoni dhe prisni me padurim për të shërbyer në një mision
me kohë të plotë për Zotin. Vajza të reja, jini të përgatitura për shërbim misionar
nëse thirreni” (në Conference Report, prill 1989, f. 104; ose Ensign, maj 1989, f. 82).

“Po…përgatituni tani [kur jeni nëntë, dhjetë ose njëmbëdhjetë vjeç]. Përgatituni
fizikisht, mendërisht, nga ana shoqërore dhe shpirtërisht. Jini gjithmonë të bindur
ndaj autoritetit. Filloni të krijoni një llogari kursimesh për misionin tuaj nëse nuk e
keni bërë ende një gjë të tillë. Paguani të dhjetën tuaj dhe kërkoni për një dëshmi
të ungjillit nëpërmjet studimit dhe lutjes” (në Conference Report, prill 1985, f. 49;
ose Ensign, maj 1985, f. 37).

• Çfarë hapash keni bërë tashmë që ju përgatisin për të ndarë ungjillin? Çfarë
hapash mund të bëni në të ardhmen?

Vizatoni një diagram tjetër në dërrasë ose në një tabelë të ngjashme me atë që
është përdorur në aktivitetin e vëmendjes, duke shkruar fjalën Ti aty ku është fjala
Pali. Shkruani përgjigjet e fëmijëve në shkallët që të çojnë nga Ti në Misionar.
Sigurohuni që të përfshini ide si për shembull të besosh tek Jezusi, të pagëzohesh,
të marrësh dhuratën e Frymës së Shenjtë, të marrësh priftërinë (djemtë), të mësosh
ungjillin, të studiosh shkrimet e shenjta, të lutesh, të shkosh në kishë dhe të jetosh
sipas ungjillit në shtëpi, shkollë ose kudo që mund të jesh.

• Çfarë talentesh ose aftësish mund të zhvillosh tani që do të ndihmojnë të jesh një
misionar më i mirë për Zotin?

• Përse është veçanërisht e rëndësishme të studiosh shkrimet e shenjta gjatë
përgatitjes për t’u mësuar ungjillin të tjerëve?

Ndani shembuj se si të qenit i përgatitur ju ndihmoi juve apo dikë tjetër që njihni
të ndajë ungjillin. Nxitini fëmijët të ndajnë përvoja kur ata ose familjet e tyre kanë
pasur mundësi të mësojnë të tjerët mbi ungjillin. Nëse ka fëmijë në klasën tuaj të cilët
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janë të kthyer në besim, nëse dëshironi, mund t’u kërkoni të ndajnë se si misionarët
ose të tjerët i kanë ndihmuar të mësojnë ungjillin dhe të fitojnë një dëshmi.

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit

si përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. I jepni secilit fëmijë nga një letër dhe një laps dhe u kërkoni të vizatojnë disa
shkallë. U kërkoni të shkruajnë emrin e tyre në fund dhe Misionar në krye. U
kërkoni të shkruajnë hapat që kanë bërë dhe që do të bëjnë ende për t’u
përgatitur për t’u bërë misionarë.

2. Bëni për secilin fëmijë nga një kopje të premtimit të Zotit për misionarët i cili
gjendet tek Doktrina e Besëlidhje 84:88. Diskutoni mbi këtë premtim me fëmijët
dhe nxitini ata ta tregojnë atë në shtëpitë e tyre.

Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë se Ati Qiellor dhe Jezu Krishti do që fëmijët të përgatiten tani për
t’u mësuar të tjerëve ungjillin. Shprehni ndjenjat tuaja se një nga mënyrat më të
mira se si ata mund ta bëjnë këtë gjë është duke jetuar sipas ungjillit të Jezu
Krishtit çdo ditë.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Veprat e Apostujve 23:10-24, 31-33 si
përsëritje të këtij mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.
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Udhëtimi i Palit për në Romë Mësimi

45
Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë të mësojë më shumë mbi dhuratat e Shpirtit, të cilat vijnë

nëpërmjet Frymës së Shenjtë.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Veprat e Apostujve 27:1-28:9, 1 Korintasve 12:1-11 dhe Nenin
e Besimit 1:7. Më pas studioni mësimin dhe mendoni se si dëshironi t’ua tregoni
fëmijëve historinë nga shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,”
f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Parimet e Ungjillit, kapitulli 22.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do të ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël ose një Dhjatë të Re për çdo fëmijë.
b. Perla me Vlerë të Madhe ose një kopje të Neneve të Besimit për çdo fëmijë.

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

U flisni fëmijëve për një dhuratë të veçantë që keni marrë në një festë ose
datëlindje. Më pas u kërkoni fëmijëve të flasin rreth disa prej dhuratave që kanë
marrë.

• Çfarë dhurate marrim kur bëhemi anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit të
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme? (Dhuratën e Frymës së Shenjtë.)

I lejoni fëmijët të tregojnë atë që dinë rreth dhuratës së Frymës së Shenjtë.
Shpjegoni se përveç marrjes së udhërrëfimit dhe drejtimit prej Frymës së Shenjtë,
çdo anëtari të Kishës së Jezu Krishtit i jepet e drejta për dhurata të tjera shpirtërore.
U kërkoni fëmijëve të gjejnë Nenet e Besimit tek Perla me Vlerë të Madhe dhe të
gjejnë nenin e besimit në të cilin përmenden dhuratat shpirtërore. Shkruani në
dërrasë dhuratat shpirtërore të përmendura, ndërsa fëmijët lexojnë ose recitojnë
nenin e shtatë të besimit. Nxitini fëmijët të dëgjojnë historinë e udhëtimit të Palit për
në Romë për të zbuluar dhuratat e ndryshme që i ishin dhënë atij dhe që kishte
mundësinë t’i përdorte për të ndihmuar të tjerët.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta

Përsërisni shkurtimisht mësimin e javës së kaluar në mënyrë që fëmijët të kujtojnë
arsyen përse Pali ishte një i burgosur gjatë udhës së tij për në Romë. Më pas u
tregoni fëmijëve historinë e udhëtimit të Palit për në Romë nga Veprat e Apostujve
27:1-28:9. (Për sugjerime mbi mënyrat se si të tregoni historinë nga shkrimet e
shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.) Nëse keni
Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta, referojuni hartës 13 ndërkohë që tregoni
historinë nga shkrimet e shenjta.
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Pasi të keni mbaruar së treguari historinë nga shkrimet e shenjta, shpjegoni se
Pali e vazhdoi udhëtimin e tij për në Romë, ku kaloi dy vjet duke predikuar ungjillin
e Jezu Krishtit edhe pse ndodhej ende nën arrest dhe i kufizuar në një shtëpi.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Për çfarë i paralajmëroi Pali njerëzit në anije? (Veprat e Apostujve 27:10.) Nga
e dinte ai këtë gjë? (Ia zbuloi Fryma e Shenjtë.) Kë besoi centurioni? (Veprat
e Apostujve 27:11.) Kush kishte të drejtë? (Veprat e Apostujve 27:14, 20.) Kur
profeti na paralajmëron për diçka, çfarë duhet të bëjmë? Përse?

• Si mendoni se u ndienë njerëzit në anije kur menduan se anija do të përmbytej?
Çfarë u tha Pali atyre? (Veprat e Apostujve 27:21-22.) Nga e dinte Pali se do të
mbijetonin dhe do të mbërrinin të sigurt në Romë? (Veprat e Apostujve 27:23-25.)

• Çfarë i ndodhi anijes? (Veprat e Apostujve 27:40-41.) Çfarë donin t’u bënin ushtarët
robërve kur anija u përmbyt? Përse? (Veprat e Apostujve 27:42.) Përse i pengoi
centurioni të bënin një gjë të tillë? (Veprat e Apostujve 27:43.) Përse ndryshoi sjellja
e centurionit ndaj Palit? (Veprat e Apostujve 27:11, 14, 21, 25, 31, 43.)

• Çfarë i ndodhi Palit kur po ndizte zjarrin? (Veprat e Apostujve 28:3.) Përse të tjerët
shihnin dhe prisnin që Pali të vdiste? (Veprat e Apostujve 28:4-6.) Përse ishte i
mbrojtur Pali nga kafshimi i gjarprit?

• Çfarë bëri Pali për ata që ishin sëmurë? (Veprat e Apostujve 28:8-9.) Përse
ishte në gjendje Pali të bënte një gjë të tillë? (Pali kishte dhuratën e shërimit. Ai
kishte gjithashtu priftërinë dhe ishte një Apostull të cilit i ishin dhënë dhurata të
mëdha shpirtërore për ta ndihmuar të përmbushte misionin që Zoti i kishte
dhënë. Theksoni rëndësinë e përdorimit të dhuratave shpirtërore për të
ndihmuar të tjerët.)

• Përse ishte në gjendje Pali të parashikonte të ardhmen dhe të shëronte të
sëmurët? (Pali ishte pagëzuar dhe konfirmuar një anëtar i Kishës së Jezu Krishtit,
kështu që atij i ishte dhënë e drejta për dhurata të veçanta shpirtërore.)

I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se të gjithë anëtarëve të Kishës u jepet dhurata e
Frymës së Shenjtë. U kërkoni fëmijëve të lexojnë 1 Korintasve 12:7-11. Diskutoni
mbi këto dhurata dhe theksoni se çdo anëtari të Kishës i është dhënë një dhuratë
me anë të së cilës të bekojë të tjerët.

• Çfarë dhuratash përdori Pali gjatë udhëtimit të tij për në Romë? Përse na jep Ati
Qiellor dhurata shpirtërore? (1 Korintasve 12:7; DeB 46:9, 12, 26.)

• Si mund të zbulojmë se cilat dhurata të Shpirtit na janë dhënë? (Ne mund të
lutemi dhe të agjërojmë për të mësuar se cilat janë dhuratat tona të veçanta.
Ne mund të na thuhen gjithashtu në bekimin tonë patriarkal. Ne do t’i njohim
dhuratat tona, ndërsa u bindemi urdhërimeve dhe u shërbejmë të tjerëve gjatë
gjithë jetës sonë.)
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Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Shkruani secilën prej dhuratave të Shpirtit të përmendura tek 1 Korintasve 12:7-10
në një letër të veçantë. Vendosini ato në një kuti të mbështjella si një dhuratë dhe
i kërkoni secilit fëmijë të marrë nga një letër dhe të thotë se cila është dhurata.
Diskutoni shkurtimisht mbi secilën dhuratë.

2. Ndajeni klasën në grupe të vogla. Jepini secilit grup një prej referencave të
mëposhtme ose referenca të tjera të përshtatshme të shkrimeve të shenjta. U
kërkoni të mendojnë se cila dhuratë e Shpirtit po tregohet dhe të ndajnë idetë e
tyre me klasën.

Veprat e Apostujve 3:1-8 (Pjetri dhe Gjoni shërojnë një njeri të çalë). Dhurata e
shërimit.

Veprat e Apostujve 14:8-10 (Pali shëron një njeri sakat). Dhurata e shërimit.

Marku 5:25-34 (Një grua prek cepin e rrobës së Jezusit). Besimi për t’u
shëruar.

Lluka 2:25-26, 34-38 (Simeoni dhe Ana profetizojnë për Jezusin). Dhurata e
profecisë. Ndërkohë që diskutoni mbi dhuratën e profecisë, shpjegoni se pjesa
më e madhe e ngjarjeve në lidhje me lindjen, misionin, vdekjen dhe ringjalljen
e, Jezu Krishtit u profetizua nga ata që kishin dhuratën e profecisë.

Veprat e Apostujve 9:1-20 (Pali kthehet në ungjillin e Jezu Krishtit). Dhurata për
të ditur se Jezu Krishti është Biri i Perëndisë.

Veprat e Apostujve 2:4-18 (Dishepujt marrin Frymën e Shenjtë në ditën e
Rrëshajave). Dhurata e gjuhëve dhe dhurata e profecisë.

• Si mund të bekojë secila prej këtyre dhuratave jetën tonë?

3. Nëse dëshironi mund të shpjegoni se Satani mundohet të kopjojë dhuratat e
Shpirtit. Për shembull, magjistarët në oborrin e Faraonit ishin në gjendje të
kopjonin disa prej mrekullive të Moisiut dhe Aaronit (Eksodi 7:10-13). Shpjegoni
se ne duhet të jetojmë në mënyrë të drejtë dhe të kemi Shpirtin në mënyrë që të
mos mashtrohemi. I kujtoni fëmijët se dhuratat shpirtërore na jepen nëpërmjet
dhuratës së Frymës së Shenjtë për të bekuar jetën tonë (shih Parimet e Ungjillit,
kapitulli 22).

4. I ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendësh nenin e shtatë të besimit.

5. Tregoni një prej historive të mëposhtme:

Dhurata e Xheinit

“Një mëngjes herët Xhein Grover, gjyshi Taner dhe mbesa e tij u larguan nga
kampi i tyre i pionierëve pranë Këshillit Blaf, Ajoua, për të mbledhur kulumbri
(rrush toke). Gjyshi u lodh shpejt dhe vajti menjëherë tek karroja për të pushuar,
por vajzat gjetën shumë kulumbri (rrush toke) jeshil e me lëng dhe qëndruan për
të mbushur koshat e tyre.
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Befas, disa britma të tërbuara prishën atmosferën e qetë të mëngjesit. Duke
vrapuar për tek karroja, vajzat u tmerruan kur panë një grup indianësh duke
shqyer veshjet e gjyshit. Ata kishin marrë orën dhe thikën e tij dhe po
mundoheshin të sulmonin kuajt.

Një indian kapi vajzën më të vogël, e cila filloi të qante nga frika; një tjetër iu hodh
Xheinit dhe u mundua ta tërhiqte dhe ta merrte me vete. Duke u përpjekur për t’u
liruar, ajo gulçoi një lutje të shkurtër dhe të zjarrtë për ndihmë.

Pothuajse menjëherë Xheini përjetoi një fuqi përtej asaj që kishte menduar
ndonjëherë. Qetësisht filloi të fliste me një ton të tillë të zërit i cili i bëri indianët
të lëshonin robërit e tyre dhe të ndalnin për të dëgjuar. Krejtësisht të mahnitur,
ata dëgjuan këtë vajzë të vogël që fliste në gjuhën e tyre, duke iu lutur atyre të
kujtonin Shpirtin e Madh, i cili nuk do të donte që ata të lëndonin miqtë e tyre të
bardhë. Gjyshi dhe vajza e vogël mbetën pa fjalë nga habia. Askush prej tyre
nuk dinte asnjë fjalë nga kjo gjuhë e çuditshme, e megjithatë ja tek ishte Xheini
që fliste me lehtësi dhe autoritet sikur ta kishte njohur gjatë gjithë jetës së saj.
Indianët tundën kokën dhe ua kthyen orën, thikën dhe rrobat që u kishin marrë.
Më pas i dhanë dorën njëri-tjetrit dhe u larguan qetësisht duke ngarë kuajt”
(e ritreguar nga Lucile C. Reading, “Shining Moments,” Children’s Friend, korrik
1941, f. 41).

• Cilën dhuratë shpirtërore mori Xhein Grover? (Dhuratën e gjuhëve.) Përse ishte
në gjendje ajo t’u fliste indianëve në gjuhën e tyre? (Sepse iu lut Atit Qiellor për
ndihmë; ajo e kërkoi dhuratën.)

Shërimi i Xhonit

“Njëmbëdhjetë vjeçari Xhon Rut’huf [ishte një anëtar i Kishës i cili] jetonte në
Roterdam, Hollandë. Dikur ai kishte qenë një djalë i lumtur. Shkonte në shkollë,
në kishë, luante me shokët e tij dhe bënte të gjitha gjërat që e kënaqin një djalë.
Më pas, pa pritur, një sëmundje e dhimbshme e syrit bëri që ai të humbte
shikimin. Ai nuk mund të shkonte më në shkollë dhe as të lexonte. Ai nuk mundej
madje as të shihte aq mirë sa për të luajtur me shokët e tij. Çdo ditë ishte e
mbushur me errësirë dhe vuajtje.

Tek Shenjtorët e Ditëve të Mëvonshme në Hollandë u përhap fjala se Presidenti
Jozef F. Smith [Presidenti i gjashtë i Kishës] do të shkonte t’i vizitonte. Xhoni
mendoi për këtë gjë për një kohë të gjatë dhe më pas i tha mamasë së tij: ‘Profeti
ka më shumë fuqi se çdo njeri tjetër në tokë. Nëse do të më marrësh me vete në
mbledhje në mënyrë që ai të më shohë në sy, unë besoj se do të shërohem.’

Pas mbylljes së mbledhjes të dielën vijuese, Presidenti Smith shkoi në fund të
kishës së vogël për të përshëndetur njerëzit dhe për të takuar secilin prej tyre.
Motra Ruthuf e ndihmoi Xhonin, me sytë e tij të lidhur me fasho, të shkonte me
të tjerët për të folur me udhëheqësin e tyre të dashur.

Presidenti Smith e mori djalin e verbër përdore dhe më pas me dashamirësi të
madhe i ngriti fashot dhe pa sytë e Xhonit të mbushur me dhimbje. Profeti e bekoi
Xhonin dhe i premtoi se ai do të shihte sërish.

Pasi u kthyen në shtëpi, mamaja e Xhonit i hoqi fashot nga sytë e tij që t’ia lante
ashtu siç i kishte porositur doktori. Ndërsa po bënte këtë gjë, Xhoni bërtiti me
gëzim: ‘Oh, mama, sytë e mi janë mirë. Tani mund të shoh mirë — dhe larg
gjithashtu. Dhe nuk ndiej më dhimbje!’” (“President Smith Took Him by the
Hand,” Friend, gusht 1973, f. 36).
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• Çfarë dhurate shpirtërore mori Xhon Rut’huf? (Besimin për t’u shëruar.) Çfarë
bëri të mundur që Xhoni të shërohej? (Ai kërkoi dhuratën e shërimit dhe kishte
besim tek dhurata e profetit për ta shëruar atë.)

Konkluzion

Dëshmia Dëshmoni se ne të gjithë kemi dhurata të Shpirtit që na i ka dhënë Ati Qiellor. Ndani
mirënjohjen tuaj për dhuratat që u janë dhënë juve. Nëse ju duket e përshtatshme,
ndani një përvojë personale (ose ftoni dikë tjetër të ndajë një përvojë personale)
mbi përdorimin e një dhurate shpirtërore që ju është dhënë. I ndihmoni fëmijët të
ndiejnë fuqinë që kanë për të bërë mirë duke zbuluar dhe duke përdorur dhuratat
e Shpirtit që u janë dhënë.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Veprat e Apostujve 28:1-11 si përsëritje
të këtij mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Mësimi 45
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Jezu Krishti 
Do Të Vijë Sërish

Mësimi

46
Qëllimi Të njohë fëmijët me shenjat e ardhjes së dytë të Shpëtimtarit dhe t’i nxisi ata që të

përgatiten për ta takuar atë.

Përgatitja 1. Me lutje studioni Isaia 63:1-4; Malakia 4:1 ; Mateu 24:3, 23-51; Veprat e Apostujve
1:9-11; dhe Zbulesa 20:4. Më pas studioni mësimin dhe mendoni se si dëshironi
t’ua tregoni fëmijëve historinë nga shkrimet e shenjta. (Shih “Përgatitja e
Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.)

2. Lexime shtesë: Mateu 24:4-22 dhe Doktrina e Besëlidhje 45:16-75, 88:87-101.

3. Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet pasuruese që do të përfshijnë fëmijët
dhe do të ndihmojnë më mirë ata të realizojnë qëllimin e mësimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Disa kopje të Biblës dhe Doktrina e Besëlidhje
b. Katër gjethe fiku (shih shembullin poshtë) të prera në letër të ngjyrosur, ose të

vizatuara në dërrasë, me një prej fjalëve ose frazave që vijojnë të shtypura në
secilën gjethe: Krishtër të rremë, Izraeli i mbledhur, shkretime, mrekulli hyjnore.

c. Një skicë të degëve të një peme fiku e vizatuar në letër ose dërrasë.
ç. Ngjitës ose lloje të tjera ngjitjeje.
d. Fotografitë 7-3, Lindja e Jezusit (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit

200; 62116); 7-25, Ardhja e Dytë (62562); 7-43, Ngritja e Jezusit (Paketa
e Fotografive Artistike të Ungjillit 236; 62497); dhe një fotografi të profetit
të fundit.
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Zhvillim i
Sugjeruar i
Mësimit Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet 
Vëmendjeje

Tregoni fotografitë Lindja e Jezusit dhe Ardhja e Dytë.

• Cilat ngjarje të rëndësishme në historinë e tokës përfaqësojnë këto dy fotografi?

• Cilat shenja lajmëruan lindjen e Jezusit në Betlehem? (Engjëjt kënduan, një yll i ri
u shfaq, në Amerikë ishte një natë pa errësirë e kështu me radhë.)

• Si do të ishit ndierë po të kishit qenë në Betlehem kur lindi Jezusi?

• Si mendoni, si do të jetë kur Jezusi të vijë sërish?

Shpjegoni se kur Shpëtimtari të vijë sërish, do të jetë “dita e madhe dhe e
llahtarshme e Zotit” (Malakia 4:5). Shumë mrekulli do të ndodhin kur Krishti të
kthehet dhe të gjithë njerëzit e tokës do ta dinë se ai është Shpëtimtari. Për të
drejtët do të jetë një ditë e gëzueshme pasi ata do të jetojnë në tokë, Jezu Krishti
do të mbretërojë, do të ketë paqe dhe Satani nuk do të jetë në gjendje t’i tundojë
për të bërë gjëra të gabuara. Ata që janë të ligj do të frikësohen dhe do të
trishtohen në ardhjen e Jezusit. Për shkak se nuk janë penduar, ata do të
shkatërrohen (shih Malakia 4:1).

Histori nga Shkrimet
e Shenjta

U tregoni fëmijëve historinë nga shkrimet e shenjta mbi ardhjen e dytë të
Shpëtimtarit e cila gjendet tek Mateu 24:3, (Për sugjerime mbi mënyrat se si të
tregoni historinë nga shkrimet e shenjta, shih “Mësimdhënia nëpërmjet Shkrimeve
të Shenjta,” f. viii.)

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi i
referencave me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë njohuri mbi shkrimet
e shenjta.

• Kur Jezusi u tha dishepujve të tij se do të kthehej sërish, si e përshkroi ai kthimin
e tij? (Mateu 16:27; Lluka 21:27.) Ku ndryshon kjo nga mënyra se si erdhi në tokë
herën e parë?

• Pasi dishepujt e kuptuan se kthimi i Jezusit do të ndodhte pas vdekjes dhe
ringjalljes së tij, çfarë donin të dinin ata? (Mateu 24:3.) Përse donin të dinin
dishepujt rreth Ardhjes së Dytë? Përse është e rëndësishme që ne të mësojmë
rreth Ardhjes së Dytë? Shpjegoni se Jezusi do që anëtarët e kishës së tij, ose të
zgjedhurit, të njohin shenjat që do të paraprijnë ardhjen e tij në mënyrë që ata të
mos mashtrohen dhe të jenë të përgatitur për ta takuar atë.

• Përse na ka dhënë Jezusi shenja të ardhjes së tij të dytë? (Mateu 24:31, 33.)
Përse e krahasoi ai ardhjen e tij të dytë me një pemë fiku? (Mateu 24:32.)
(Tregoni degët e zhveshura të pemës së fikut ose vizatoni skicën në dërrasë.
Tregoni gjethet e fikut në çastet e duhura gjatë pjesës tjetër të diskutimit.)

• Çfarë është një Krisht i rremë ose një profet i rremë? (Mateu 24:23-24. Njerëz dhe
fe që deklarojnë se kanë të vërtetën dhe mundohen t’i udhëheqin njerëzit larg
Kishës së vërtetë të Krishtit.)

• Çfarë do të jenë në gjendje të bëjnë Krishtërit e rremë dhe profetët e rremë?
(Mateu 24:24.) Si mund të shmangin mashtrimin të zgjedhurit (të drejtët)?
(Efesianëve 4:11-14; 2 Timoteu 3:15-17.)
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Theksoni se ne duhet gjithmonë të dëgjojmë profetin e gjallë dhe të ndjekim atë që
na thotë të bëjmë në mënyrë që të shmangim mashtrimin nga të tjerët. Presidenti
Uilford Udraf, Presidenti i katërt i Kishës, tha: “Zoti nuk do të më lejojë kurrë mua
ose ndonjë burrë tjetër që qëndron si President i kësaj Kishe t’ju udhëheqë në
rrugë të gabuar ” (shih Deklarata Zyrtare — 1 në Doktrina e Besëlidhje).

• Si do ta kuptojmë se është Krishti i vërtetë kur të vijë? Si do të shfaqet ai?
(Isaia 63:1-4; Mateu 24:26-27; 26:64; Veprat e Apostujve 1:9-11.)

• Çfarë është grumbullimi i Izraelit? (Jeremia 32:37; 1 Nefi 10:14.) Si po ndihmojnë
misionarët të mbledhin të drejtët në Kishë? (Mateu 24:14.) Shpjegoni se njerëzit
e zgjedhur të Perëndisë, që janë quajtur Izraeli, jetojnë në mbarë botën. Para se
Jezusi të vijë sërish, misionarët do të shkojnë në mbarë botën për t’u mësuar të
tjerëve ungjillin. Ata që pranojnë të vërtetën dhe pagëzohen do të mblidhen në
kunjat e Sionit. Në cilat vende po shërbejnë në mision anëtarët e lagjes (apo
degës) sonë?

• Çfarë do të thotë fjala shkretim? (Fatkeqësi, katastrofë, shkatërrim, rrënim,
mjerim.) Çfarë shkretimesh thotë Jezusi se do të ndodhin para ardhjes së tij?
(Mateu 24:6-7, 12.) Cilat shkretime keni parë ose keni dëgjuar?

• Cilat janë disa nga mrekullitë hyjnore që do të shfaqen menjëherë para Ardhjes
së Dytë? (Mateu 24:29.)

• Si do të pastrohet toka kur Jezusi të vijë sërish? (Malakia 4:1.) Për sa kohë do të
mbretërojë Jezusi si mbret në tokë? (Zbulesa 20:4.)

Diskutoni mbi citimin e mëposhtëm nga Presidenti Brigam Jang, Presidenti i dytë
i Kishës:

“Ai [Jezusi] do ta dëbojë mëkatin nga toka dhe pasojat e tij të frikshme, lotët do të
fshihen nga çdo sy dhe nuk do të ketë asgjë për t’u lënduar ose shkatërruar në të
gjithë malin e shenjtë të Perëndisë” (në Journal of Discourses, 11:124).

• Kur do të ndodhë Ardhja e Dytë? (Mateu 24:36, 42.) Përse duhet të jemi të
përgatitur për ardhjen e Jezusit? Si mund të përgatitemi ne? (Mateu 24:42-44.)
Çfarë do t’u ndodhë atyre që nuk janë të përgatitur kur të vijë Jezusi? (Mateu
24:48-51.)

Përmblidheni duke theksuar se Jezusi na ka dhënë shenjat e ardhjes së tij në
mënyrë që ne të njohim afrimin e tij dhe të jemi të përgatitur. Shpjegoni se Zoti
ka thënë se nëse jemi të përgatitur ne s’do të frikësohemi. (shih DeB 38:30.)

Lexoni citimin e mëposhtëm nga Presidenti Ezra Taft Benson, Presidenti i
trembëdhjetë i Kishës:

“A e kuptojmë ne se po jetojmë në ditët e plotësimit të këtyre shenjave dhe
mrekullive? Ne jemi midis atyre që do të shohin shumë prej këtyre profecive të
plotësohen…Ne nuk dimë as ditën as orën e ardhjes së Tij, por mund të jemi të
sigurt për këtë: Ne jemi afër asaj dite të madhe të Zotit!” (The Teachings of Ezra Taft
Benson, f. 20).

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Bëni një kopje të thënieve të mëposhtme për çdo fëmijë. Shpërndani thëniet dhe
u jepni lapsa anëtarëve të klasës. U kërkoni të kombinojnë fillimin e thënies me
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fundin e thënies duke vizatuar një vizë nga fraza në kolonën e parë me
përfundimin e saktë në kolonën e dytë. Nëse dëshironi, mund t’u kërkoni fëmijëve
të shohin referencat për thëniet që nuk i dinë.

Ardhja e Dytë

Vetëm Ati Qiellor e di do të duket më i shndritshëm se dielli 
(DeB 133:49.)

Jezusi do të jetë veshur sipër nga qielli (Veprat e Apostujve 1:11).

Krishtër të Rremë do të jetë një ditë e lavdishme për të drejtët 
(Malakia 4:5).

Jezusi do të vijë me rroba të kuqe (Isaia 63:1-3).

Ardhja e Dytë do të në të gjithë botën (Mateu 24:14).

Të ligjtë do të do të mashtrojnë shumë (Mateu 24:24).

Kur Jezusi të vijë, ai errësohet (Joel 2:10, 31).

Misionarët do ta  orën e saktë kur Jezusi do të vijë (Mateu 24:36).
predikojnë ungjillin

Shkretimet janë shkatërrohen (Malakia 4:1).

Dielli do të luftëra, zi buke, murtaja dhe tërmete 
(Mateu 24:6-7).

2. Për t’i ndihmuar fëmijët të dinë se sa mirë po përgatiten për Ardhjen e Dytë, u
bëni pyetjet e mëposhtme ose të ngjashme me to. Pushoni pas çdo pyetjeje për
t’u lënë atyre kohë të mendohen se sa shumë janë përgatitur në atë fushë. Mos
u kërkoni fëmijëve të përgjigjen me zë.

Nëse Shpëtimtari vjen në shtëpinë time, a do të doja unë të:

Ndryshoja disa prej fjalëve që përdor?
Të fshihja disa revista, libra, ose kaseta video?
Të ndryshoja kanalin në televizor ose të fikja televizorin?
Të fik muzikën që po dëgjoj?
Të ndryshoj rrobat për rroba më modeste?
Ta çoj kudo që shkoj?
T’i kërkoj të bashkohet me mua kur jam me miqtë e mi?
Të lexoj shkrimet e shenjta më shpesh nga ç’i lexoj tani?
Ta trajtoj familjen time ndryshe nga ç’e trajtoj zakonisht?

3. Përsërisni dhe mësoni përmendësh me fëmijët nenin e dhjetë të besimit.
Shpjegoni se ngjarjet e përmendura në këtë nen besimi janë gjëra të gëzueshme
që ne mund t’i presim me padurim kur Jezusi të vijë sërish.

4. Sillni gazeta dhe periodikë dhe i lejoni fëmijët të gjejnë artikuj që tregojnë
shkretimet që po ndodhin në botë.

5. Përsërisni shëmbëlltyrën e dhjetë virgjëreshave nga mësimi 25 dhe diskutoni mbi
gjërat që kjo shëmbëlltyrë na mëson mbi atë çfarë duhet të bëjmë për t’u
përgatitur për Ardhjen e Dytë.

6. Për t’i ndihmuar fëmijët të kuptojnë një mënyrë se si mund të përgatiten për
Ardhjen e Dytë, diskutoni citimin e mëposhtëm nga Presidenti Ezra Taft Benson:

Mësimi 46
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“Në Librin e Mormonit ne gjejmë një shembull për t’u përgatitur për Ardhjen e
Dytë. Një pjesë e madhe e librit përqëndrohet në pak dekada pikërisht para
ardhjes së Jezusit në Amerikë. Me anë të një studimi të kujdesshëm të asaj
periudhe ne mund të përcaktojmë përse disa u shkatërruan nga gjykimet e
tmerrshme që paraprinë ardhjen e Tij dhe çfarë i bëri të tjerët të qëndronin në
tempull në tokën e Begatisë dhe të vendosnin duart e tyre në plagët e duarve dhe
këmbëve të tij” (The Teachings of Ezra Taft Benson, f. 58-59).

Shpjegoni se kursi i studimit për vitin tjetër do të jetë Libri i Mormonit. Kjo do të
jetë një mundësi e mrekullueshme për të mësuar atë që duhet të bëjmë për të
qenë shpirtërisht të përgatitur për ardhjen e dytë të Shpëtimtarit.

Konkluzion

Dëshmia Jepni dëshminë se ata që u binden urdhërimeve dhe jetojnë në mënyrë të drejtë
mund të presin me padurim ardhjen e dytë të Jezu Krishtit me gëzim dhe ngazëllim.
Nxitini fëmijët të jenë gjithmonë vigjilent për shenjat e ardhjes së dytë të Jezusit dhe
të jenë të përgatitur shpirtërisht për këtë ngjarje të lavdishme.

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Mateu 24:42-51 si përsëritje të këtij
mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.
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Priftëria Mund të 
Bekojë Jetën Tonë
(Mësim mbi Përgatitjen për Priftëri)

Mësimi

47

Qëllimi Ky mësim është shkruar për të ndihmuar fëmijët njëmbëdhjetë vjeçarë të kuptojnë
bekimet dhe përgjegjësitë e priftërisë. Duhet të jepet përpara se fëmija i parë në
klasën tuaj të mbushë dymbëdhjetë vjeç.

Përgatitja 1. Me lutje studioni “Dëshmia e Profetit Jozef Smith” në parathënien e Librit të
Mormonit ose tek Jozef Smith — Historia 1:29-54, 59, 66-72; Doktrina e
Besëlidhje 13, duke përfshirë edhe hyrjen e seksionit; Doktrina e Besëlidhje
121:34-46.

2. Studioni mësimin dhe mendoni se si dëshironi t’ua tregoni fëmijëve historinë nga
shkrimet e shenjta (shih “Përgatitja e Mësimeve Tuaja,” f. vii dhe “Mësimdhënia
nëpërmjet Shkrimeve të Shenjta,” f. viii.) Zgjidhni pyetjet për diskutim dhe aktivitetet
pasuruese që do të përfshijnë fëmijët dhe do të ndihmojnë më mirë ata të realizojnë
qëllimin e mësimit.

3. Materialet e nevojshme:
a. Një Libër Mormoni për çdo fëmijë.
b. Një Doktrina e Besëlidhje.
c. Një burim drite si për shembull një elektrik dore, një llambë drite ose një fener.
ç. Fotografitë 7-1, Jezusi, Krishti (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 240;

62572); Gjon Pagëzori Duke Dhënë Priftërinë Aarone (Paketa e Fotografive
Artistike të Ungjillit 407; 62013); dhe Shugurimi i Priftërisë (62341).

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

Aktivitet 
Vëmendjeje

Tregoni një objekt që bën dritë.

• Çfarë është e nevojshme për këtë objekt që të japë dritë? Nëse keni një elektrik
dore, tregoni se ka nevojë për bateri, një llambë drite dhe një çelës dhe që të
gjitha të punojnë ashtu siç duhet për të krijuar dritë. Një llambë drite ka nevojë për
filamente të mira dhe duhet shtrënguar në një fole që është e lidhur me një burim
energjie. Edhe çelësi duhet ndezur gjithashtu për të lejuar elektricitetin të kalojë.

U kërkoni djemve në klasën tuaj të ngrihen. Këta djem kanë potencialin për të
marrë priftërinë, që është një fuqi më e madhe se elektriciteti pasi është fuqia dhe
autoriteti për të vepruar në emër të Perëndisë. Nëpërmjet kësaj fuqie fëmijët e Atit
Qiellor mund të pagëzohen dhe të marrin ordinanca të tjera të Kishës. Por në
mënyrë që ta marrë këtë fuqi dhe ta përdorë ashtu siç do Perëndia, një djalë
duhet të jetë i denjë dhe i përgatitur siç duhet.

Histori nga Shkrimet
e Shenjta

Duke përdorur fotografitë në çastet e duhura, tregoni historinë e Jozef Smithit që
merr fletët e arta dhe që shugurohet me Priftërinë Aarone nga “Dëshmia e Profetit
Jozef Smith” ose Jozef Smith — Historia 1:29-54, 59, 66-72. Mund të keni nevojë
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të përsërisni shkurtimisht me klasën ngjarjet që e çojnë Jozef Smithin në marrjen
e fletëve të arta.

Pyetje për Diskutim
dhe Zbatim

Ndërsa përgatitni mësimin tuaj, studioni pyetjet dhe referencat e shkrimeve të
shenjta në vijim. Përdorni pyetjet që mendoni se do të ndihmojnë më mirë fëmijët
të kuptojnë shkrimet e shenjta dhe të zbatojnë parimet në jetën e tyre. Leximi dhe
diskutimi i shkrimeve të shenjta me fëmijët në klasë do t’i ndihmojë ata të fitojnë
njohuri personale.

• Përse Jozef Smithi nuk mund të përkthente fletët e arta, të merrte priftërinë dhe të
organizonte Kishën menjëherë pas Vegimit të Parë? (Ai nuk ishte i përgatitur; ai
kishte nevojë të rritej në urtësi dhe njohuri.)

• Cila ishte detyra e parë dhe e madhe që Zoti i kërkoi të bënte Jozef Smithit? (Të
përkthente fletët e arta në mënyrë që ne të mund të merrnim Librin e Mormonit.)

• Çfarë po bënte Jozef Smithi atë natë që engjëlli Moron iu shfaq për herë të parë?
(Jozef Smith — Historia 1:29-30.) Sa herë iu shfaq Moroni Jozef Smithit para se
Jozef Smithi të shihte për herë të parë fletët e arta? (Jozef Smith — Historia 1:30,
44-49; katër herë.) Përse mendoni se Moroni e përsëriti mesazhin e tij të parë
edhe tre herë të tjera?

• Çfarë udhëzimi tjetër mori Jozefi para se të mund të fillonte të përkthente fletët
e arta? (Jozef Smith — Historia 1:53-54.) Si e ndihmoi ky udhëzim Jozef Smithin
të përgatitej për gjërat e tjera të mëdha që do të bënte? Çfarë po bëni ju për t’u
përgatitur për të ardhmen tuaj?

• Çfarë detyrimi të veçantë marrin mbi veten e tyre pjesa më e madhe e djemve
Shenjtorë të Ditëve të Mëvonshme në moshën 12 vjeçare? (Ata marrin Priftërinë
Aarone dhe shugurohen dhjakë.)

• Si e mori Jozef Smithi priftërinë Aarone? (Jozef Smith — Historia 1:68-70.) Si e
merr një djalë i ri Priftërinë Aarone sot? (Ai intervistohet mbi denjësinë dhe
shugurohet me anë të vënies së duarve nga dikush i cili ka autoritetin për ta
shuguruar atë.)

• Si duhet të përgatiten djemtë për të marrë priftërinë? Si duhet të përgatiten vajzat
për të marrë bekimet e priftërisë? (Djemtë dhe vajzat përgatiten në të njëjtën
mënyrë. Ata luten, kanë besim, mësojnë ungjillin nga prindërit dhe mësuesit,
jetojnë në mënyrë të denjë, u binden urdhërimeve, u shërbejnë të tjerëve,
respektojnë njëri-tjetrin dhe janë të ndershëm.) (Shih aktivitetin pasurues 4.)

• Çfarë përgjegjësish kanë dhjakët në Kishë? (DeB 20:59.) Si i përmbushin ata
përgjegjësitë e tyre? (Shpërndajnë sakramentin, mbledhin ofertat e agjërimit,
veprojnë si lajmës për peshkopin në mbledhjen e sakramentit dhe japin një
shembull të mirë.)

• Kush ishte personi i parë që e shpërndau sakramentin? (Jezu Krishti.) Përse
është sakramenti kaq i shenjtë? (Është një ordinancë që përfaqëson sakrificën
që Jezu Krishti bëri për secilin prej nesh.)

Lexoni ose i kërkoni një anëtari të klasës të lexojë citimin e mëposhtëm nga
Plaku Xhefri R. Holland: “Ne ju kërkojmë juve djem të rinj të Priftërisë Aarone të
përgatitni, të bekoni dhe të shpërndani këto simbole të sakrificës së Shpëtimtarit
në mënyrë të denjë dhe me nderim. Ç’privilegj i jashtëzakonshëm dhe detyrë
e shenjtë jepet në një moshë kaq të re! Nuk mund të mendoj për ndonjë
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kompliment më të lartë me të cilin Perëndia mund t’ju paguante. Ne ju duam.
Jetoni në mënyrën më të mirë dhe paraqituni sa më mirë kur merrni pjesë në
sakramentin e Darkës së Zotit” (në Conference Report, tet. 1995, f. 89; ose
Ensign, nënt. 1995, f. 68).

• Si mund ta nderojmë dhe ta mbështesim ne të gjithë priftërinë? (Duke pranuar
thirrjet nga udhëheqësit e priftërisë; duke u shërbyer të tjerëve; duke folur me
respekt për udhëheqësit e Kishës; dhe duke u lutur për baballarët, vëllezërit,
anëtarët e familjes dhe persona të tjerë që mbajnë priftërinë.) (Shih aktivitetin
pasurues 3.) Si mund të ndihmojë bërja e këtyre gjërave nga ana juaj babain ose
vëllain tuaj që të nderojë priftërinë e tij? Si mund t’ju ndihmojnë ata të përgatiteni
për të marrë priftërinë ose bekimet e priftërisë?

Aktivitete
Pasuruese Mund të përdorni një ose më shumë prej aktiviteteve në vijim kurdo gjatë mësimit si

përsëritje, përmbledhje ose kërkesë.

1. Shkruani në kartonë ose letra të veçanta bekimet e mëposhtme që vinë nëpërmjet
priftërisë:

Marrja e një emri dhe një bekimi
Pagëzimi
Marrja e dhuratës së Frymës së Shenjtë
Marrja e një bekimi kur je sëmurë
Marrja e sakramentit
Shërbimi në mision
Martesa në tempull

Ndajeni klasën në grupe dhe jepini secilit grup një nga letrat. Ftoni fëmijët në
secilin grup të ndajnë përvoja të përshtatshme personale ose familjare në lidhje
me bekimin e shkruar në kartonin e tyre.

2. U kërkoni fëmijëve të mendojnë për një rast kur kanë qenë në një vend tepër të
errët. Më pas u tregoni historinë e një grupi turistësh që u futën në një shpellë
të thellë dhe të errët. Sapo u futën në shpellë udhërrëfyesi fiku dritat, priti disa
minuta dhe më pas i kërkoi secilit person të tregonte me gisht nga drejtimi i
daljes. Kur dritat u ndezën, njerëzit po tregonin me gisht në drejtime krejtësisht
të ndryshme.

Ndani citimin e mëposhtëm nga Plaku Robert D. Heills: “Nëse fuqia e priftërisë nuk
do të ekzistonte mbi tokë, armiku do të kishte liri të endej dhe të mbretëronte pa
kufij. Nuk do të kishte dhuratë të Frymës së Shenjtë për të na drejtuar dhe ndriçuar;
as profetë që flasin në emër të Zotit; as tempuj ku mund të bënim besëlidhjet e
shenjta dhe të përjetshme; as autoritet për të bekuar ose pagëzuar, për të shëruar
ose ngushëlluar . . . Nuk do të ekzistonte as dritë, as shpresë - vetëm errësirë” (në
Conference Report, tet. 1995, f. 40; ose Ensign, nënt. 1995, f. 32).

3. Lexoni ose tregoni historinë në vijim mbi atë që bëri një familje për të mbështetur
babain e tyre në thirrjen e tij të priftërisë:

“Isha ulur [në Konferencën e Përgjithshme, shumë vite më parë] me gjashtë
fëmijët e Ezra Taft Bensonit, një prej të cilave ishte shoqja ime e dhomës në
kolegj. Interesi im u rrit kur Presidenti MekKei u ngrit dhe prezantoi folësin e
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radhës. Shihja plot respekt teksa Plaku Benson, të cilin nuk e kisha takuar ende,
ecte drejt mikrofonit. Ai ishte një burrë trupmadh, epo mbi 1 metër e 80 cm i
gjatë. Ishte një njeri me një diplomë në master, një njeri i njohur në mbarë botën
si Sekretari Ministrisë së Bujqësisë në Shtetet e Bashkuara dhe një dëshmitar
i veçantë i Zotit, një njeri i cili dukej i qetë dhe i sigurt, një njeri i cili kishte folur
përballë publikut në mbarë botën. Befas një dorë preku krahun tim. Nje vajzë
e vogël u përkul drejt meje dhe më përshpëriti shpejt: ‘Lutu për Babin.’

Paksa i habitur, mendova: ‘Ky mesazh po kalon përgjatë gjithë rreshtit dhe mua
më duhet ta kaloj gjithashtu. A duhet të them: “Lutu për Plaku Benson”? A duhet
të them: “Ti duhet të bësh një lutje për babain tënd”?’ Duke ndierë nevojën e
menjëhershme për të vepruar, u përkula dhe pëshpërita thjesht: ‘Lutu për Babin.’

Pashë teksa ajo pëshpërimë eci përgjatë rreshtit deri aty ku ishte ulur motra
Benson, me kokën tashmë të ulur.

Shumë herë që nga ajo ditë e kam kujtuar atë mesazh - Lutu për Babin,
patriarkun e familjes. Lutu për të ndërsa ai shërben si president i distriktit ose
si mësues i shtëpisë. Lutu për të, kur ai të bëhet sekretar ekzekutiv i një grupi
qytetarësh, kur biznesi i tij të lulëzojë ose kur do t’i duhet të pranojë një pagë
më të ulët. Lutu, ndërsa ai jep këshilla në mbrëmjen familjare. Lutu për Babin që
punon me orë të gjata në mënyrë që Xherold të mund të shkojë në mision dhe
Diana të mund të shkojë në kolegj. Lutu për të, ndërsa ai flet në mbledhjen e
sakramentit ose i jep Nënës një bekim që ajo të mund të ndihet sërish mirë me
shëndet. Dhe në mbrëmje, kur ai vjen në shtëpi i lodhur ose i dekurajuar, lutu për
të. Lutu për Babin në gjithçka që mund të bëjë - në gjërat e vogla dhe të mëdha.

Ndërsa vitet kanë kaluar, shumë konferenca janë bërë dhe sa herë Presidenti
Benson është çuar për të folur, kam menduar: ‘Fëmijët e tij, të cilët janë
shpërndarë nëpër kontinent, janë bashkuar tani në një lutje për babanë e tyre,’

Dhe unë kam arritur të besoj se ai mesazh i shkurtër që kaloi përgjatë rreshtit
[shumë] vite më parë është mesazhi më i rëndësishëm që mund të ndajë një
familje. Ç’fuqi dhe besim të jashtëzakonshëm mund të ketë çdo burrë për të
përballuar sfidat e përditshme të jetës së tij nëse diku në botë vajza ose djali i tij
po pëshpërit: ‘Lutu për Babin’” (Elaine McKay, “Pray for Dad,” New Era, qershor
1975, 33).

4. Kur jetojmë sipas ungjillit ne do të jemi të përgatitur të pranojmë përgjegjësitë dhe
të gëzojmë bekimet e priftërisë. Lexo “Standardet e Mia të Ungjillit” (Broshurën
Ditët e Arritjes Sime [35317], kapaku i mbrapëm), duke ndaluar pas çdo standardi
për t’i lejuar fëmijët të mendojnë se sa denjësisht po e jetojnë atë standard. Pasi të
keni mbaruar se lexuari listën, nëse dëshironi, mund ta përsërisni duke përdorur
ilustrime ose fjalë kyçe.

Standardet e Mia të Ungjillit

1. Unë do të mbaj mend besëlidhjet e mia të pagëzimit dhe do të dëgjoj Frymën
e Shenjtë.

2. Unë do të jem i ndershëm me Atin Qiellor, të tjerët dhe veten time.

3. Unë do të kërkoj shokë të mirë dhe do t’i trajtoj të tjerët me dashuri.

4. Unë do të vishem me modesti për të treguar respekt për Atin Qiellor dhe
veten time.
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5. Unë do të lexoj dhe do të shoh vetëm gjëra që janë të kënaqshme për
Atin Qiellor.

6. Unë do të dëgjoj vetëm muzikë që është e kënaqshme për Atin Qiellor.

7. Unë do të përdor emrin e Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit me nderim. Unë nuk do
të bëj be apo përdor fjalë vulgare.

8. Unë do ta mbaj mendjen dhe trupin tim të shenjtë dhe të pastër.

9. Unë nuk do të ushqehem me gjëra që janë të dëmshme.

10. Unë do të bëj ato gjëra ditën e Shabatit që do të më ndihmojnë të ndihem
pranë Atit Qiellor.

11. Unë do të zgjedh të drejtën. Unë e di se mund të pendohem kur bëj një
gabim.

12. Unë do të jetoj tani për të qenë i denjë për të shkuar në tempull dhe për të
shërbyer në mision.

13. Unë do të ndjek planin e Atit Qiellor për mua.

5. Ndani citimin e mëposhtëm nga Presidenti Gordon B. Hinkli, Presidenti i
pesëmbëdhjetë i Kishës: “Kjo kishë nuk i përket presidentit të saj. Kreu i saj është
Zoti Jezu Krisht, emrin e të cilit secili prej nesh e ka marrë mbi vete [në pagëzim].
Ne jemi të gjithë së bashku pjesë e kësaj sipërmarrje të madhe. Ne ndodhemi
këtu për të ndihmuar Atin tonë në punën dhe në lavdinë e Tij, ‘të bëj të ndodhë
pavdeksia dhe jeta e përjetshme e njeriut’ (Moisiu 1:39). Detyrimi juaj është po
aq serioz në fushën tuaj të përgjegjësisë sa ç’është detyrimi im në fushën time.
Asnjë thirrje në këtë kishë nuk është e vogël ose me pasoja të parëndësishme.
Të gjithë në ndjekje të detyrës sonë prekim jetën e të tjerëve” (në Conference
Report, prill 1995, f. 94; ose Ensign, maj 1995, f. 71).

Konkluzion

Dëshmia Nëse dëshironi mund të jepni dëshminë se priftëria është rivendosur dhe se është
autoriteti për të vepruar për Perëndinë. Nxitini djemtë të jetojnë tani për të qenë të
denjë për të mbajtur Priftërinë Aarone dhe të gjithë anëtarët e klasës të jetojnë në
mënyrë të denjë për të marrë të gjithë bekimet e priftërisë. Nxitini fëmijët të
nderojnë dhe të mbështesin udhëheqësit e priftërisë.

Ndarje e Sugjeruar
për në Familje

Nxitini fëmijët të ndajnë me familjet e tyre një pjesë të veçantë të mësimit, si për
shembull një histori, pyetje ose aktivitet, ose të lexojnë me familjet e tyre “Lexim
i Sugjeruar për në Shtëpi.”

Lexim i Sugjeruar
për në Shtëpi

U sugjeroni fëmijëve të studiojnë në shtëpi Doktrina e Besëlidhje 121:34-46 si
përsëritje të këtij të këtij mësimi.

Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.
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