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Hyrja
Vëre veten në dispozicion për këshillim
Kur ju paraqisni mesazhin e Ungjillit, do të ketë fëmijë që do t’i përgjigjen në mënyrë të pavarur.
Ata mund ose mund të mos ju thonë më vonë që e kanë besuar Zotin Jezu Krisht si Shpëtimtar.
Por do të ketë të tjerë që do të kenë nevojë për ndihmë. Ata mund të kenë pyetje për të bërë dhe
mund t’u nevojitet ndihmë ose inkurajim për të ditur atë që duhet thënë.
Ndërsa ju u jepni mësim fëmijëve të shpëtuar, mund të ketë raste kur ata kërkojnë këshillë në një
situatë të vështirë; atyre mund t’u nevojitet sqarim mbi zbatimin e një mësimi të veçantë në jetët e
tyre të përditshme; ata mund të gjenden në një situatë ku nuk e dinë se çfarë thotë Bibla që duhet
të bëjnë; ata mund të duan të ndajnë një vështirësi që ju të luteni për ta, sidomos nëse ju jeni e
vetmja mbështetje e krishterë që ata kanë.
Për këto arësye është e rëndësishme që fëmijët ta dinë se ju jeni në dispozicion për të folur. Është
po ashtu e rëndësishme që ata ta dinë kur dhe ku të shkojnë kur duan të flasin me ju. Më në fund,
është thelbësore që fëmijët e pashpëtuar të mos ta ngatërrojnë të vajturit tek Zoti Jezus me atë tek
ju.
Në të gjitha rastet ju nuk duhet të viheni në dispozicion në të njëjtën kohë me dhënien e ftesës së
Ungjillit, që fëmijët të mos marrin kurrë përshtypjen se ata nuk mund të vijnë te Krishti pa ardhur
tek ju, ose që ata janë të shpëtuar thjesht duke pritur të flasin me ju.
Një shembull për t’u përdorur me fëmijën e pashpëtuar
“A dëshironi të jetoni me të vërtetë për Zotin Jezus, por nuk e dini si të vini tek Ai? Unë do t’jua
shpjegoj me kënaqësi nga Bibla ; ejani dhe takohuni me mua. Unë do të jem atje tek ajo pema kur
të mbarojë takimi. Mbaje mend se unë nuk mund t’jua heq mëkatet sepse vetëm Zoti Jezus mund
ta bëjë këtë-por unë do t’ju ndihmoj me kënaqësi që ta kuptoni më mirë se si të vini tek Ai. Vetëm
ejani dhe uluni me mua nën atë pemë”.
Një shembull për t’u përdorur me fëmijën e shpëtuar
“Nëse ju e keni besuar Zotin Jezus si Shpëtimtarin tuaj dhe nuk më keni thënë asnjëherë për këtë,
ju lutem ma bëni të ditur. Unë do të jem pranë pianos pasi të mbarojë takimi. Unë do të doja të di
nëse edhe ju e keni besuar Jezu Krishtit si Zot dhe Shpëtimtar, në mënyrë që unë të lutem për ju
dhe ndoshta t’ju ndihmoj.

3

Dita Para Vigjiljes së Krishtlindjes

Situata e fëmijës
Sigurisht çdo fëmijë e ka provuar frikën e errësirës.
Fëmijët i njohin këto ndjenja dhe mund të identifikohen lehtë me situatën e
Larsit.
Zbatimi:
Të pashpëtuarit:

I kërkoni Jezusit që të jetë drita e jetës suaj.
Ai do t’ju nxjerrë nga errësira e kësaj bote.

Vargu përmendësh:
“…Unë jam drita e botës; kush më ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e
jetës” Gjoni 8:12
Shpjegim i shkurtër i vargut përmendësh
Bota është e burgosur në errësirën e mëkatit, pasigurisë dhe mungesës
së drejtimit. Kur Jezusi thotë Ai është Drita e Botës, do të thotë se pa Të
nuk ka shpëtim nga errësira e mëkatit. Pa Të, nuk ka drejtim për rrugën
tonë të jetës, asnjë njohje të kuptimit të jetës dhe përjetësisë.
Jezusi premtoi që kushdo që e ndjek Atë “nuk do të ecë në errësirë, por
do të ketë dritën e jetës”.
Vizual për mësimin e vargut përmendësh
Prisni formën e qiriut. (Në vartësi të madhësisë së grupit, ju mund të
zgjeroni së pari vizualin).
Priteni qiriun në copa të ndryshme dhe përdorini ato si një gjëagjëzë në
flanebord. Një fëmijë mund të përpiqet ta bashkojë vargun.
Punë artistike me vargun përmendësh
Shih faqen
Sugjerim i këngës
Zgjidhni një këngë të përshtatshme me temën “Drita e botës”.
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Mësimi

Në bregun e Shlesvigut-Holstein në Husum Bai të Gjermanisë Veriore, gjenden ishujt e Frisianit
verior të Siltit dhe Fohrit, si dhe ishujt e vegjël dhe të mëdhenj Hallig. Shumë prej ishujve
janë të mbrojtura në mënyrë të natyrshme kundër baticave të fuqishme nëpërmjet dunave prej
rëre, të tjerë mbrohen nga një argjinaturë ose
digë. Kurse disa të tjerë lihen krejtësisht në mëshirë të
dallgëve. Në këta ishuj të vegjël Halig, shtëpitë ndërtohen në
Udhëzim për përdorimin e
lartësi.
figurave:
Batica dobësohet dhe rrjedh me ritmin e saj përgjatë bregut të
Detit të Veriut. Kur dobësohet, ajo zgjat rreth gjashtë orë dhe
sipërfaqe të mëdha balte. Kur batica është e ulët, mund të
ecësh nga ishulli në ishull me ndihmën e një udhërrëfyesi.
Kanale me ujë të madhësive dhe thellësive të ndryshme
kalojnë përmes moçalishteve. Kur vjen batica, ato mbushen me
ujë të parat. Vende vende ato janë shumë të thella dhe rrymat
e vrullshme mund të rrezikojnë jetën e kujtdo që ecën në baltë.

Që figurat të jenë më të lehta për
t’u kthyer, para përdorimit të
mësimit, hapeni librin në mes dhe
me kujdes palosini faqet në
drejtimin e kundërt. Pastaj bëni të
njëjtën gjë me pikturat e tjera. Do
të shihni që faqet mund të
kthehen më lehtë tani.

Kjo është një histori e vërtetë mbi diçka që ka ndodhur midis
1940 dhe 1950-tës. Një grua frisiane nga ishujt e Fohrit na ka
lënë një tregim të shkruar të kësaj ngjarje.
Figura 1
Kishte vetëm një fermë në Sudëroog, ishullin më të vogël
Halig. Në atë kohë drejtohej nga fermeri Baudeuig, që jetonte
aty një jetë të vetmuar. Kur i nevojiteshin ushqime, ai kalonte
me karrocën e tij përmes moçalishteve me baltë drejt ishujve
Pelluorm.
Shpejt do të vinte krishtlindja. Një djalë 14 vjeç nga stereja i
quajtur Lars, erdhi për të vizituar fermerin Baudeuig. Ai kishte
ardhur me varkën e postës për të festuar krishtlindjen me
kushëririn e tij të vetmuar. Këtë vit Larsi donte ta kalonte
krishtlindjen në një mënyrë krejt të ndryshme dhe mendimi për
ta festuar krishtlindjen në Suderoog me familjen e tij, e
ngazëllonte atë jashtë mase. Kur ai mendonte në shtëpinë e tij
për shtëpinë e vjetër në Suderoog, atij i kujtohej gjithnjë një
pikturë në sallon, që ishte bërë vetëm me guacka. Në pikturë
ndodhej një fanar i bukur me një varg nga Bibla. Germat ishin
prej guackash bojë hiri. Vargu biblik thoshte: “Unë jam drita e
botës; kush më ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë
dritën e jetës” (Gjoni 8:12).
Ditën para vigjiljes së krishtlindjes, fermeri baudeëig i tha
Larsit: “Sot ne do të shkojmë në Pelluorm. Meqë ti je këtu, ne
duhet ta bëjmë të veçantë. Na duhet një pemë krishtlindjeje,
disa ushqime nga dyqani i Liermanit dhe disa artikuj nga furra e
Jensenit.”.

Tregojini ishujt e ndryshëm në hartë (shih faqen 10).
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Lexoni (ose një fëmijë të lexojë)
vargun nga Bibla juaj.

Figura 2
Fermeri Baudeëig e mbrehu kalin pas vagonit dhe u nisën
përmes moçalishtes në drejtimin e Pellëormit. Ata nuk kishin
bërë shumë rrugë kur u bë e vështirë për të shikuar. Kishte një
mjegull aq të dendur saqë ata vendosën që të ktheheshin.
Sapo arritën në shtëpi, moti u rregullua përsëri e kështu fermeri
Baudeëig u përpoq të udhëtonte sërish, pavarësisht nga
vonesa. Për të marrë masat, ai u telefonoi dyqaneve në
Pellëorm për t’i pyetur mbi mallrat që duheshin sjellë në
bankinë. Kjo do të kursente kohë. Mos harroni se mund të
qëndroni në moçalishte vetëm për një kohë të kufizuar. Ata
duhet të ktheheshin në shtëpi para se batica të vinte përsëri.
Para se ata të niseshin, fermeri Baudeëig vuri dy llampa vajguri
në dritare. Këto drita shërbenin për t’u ndriçuar rrugën, në rast
se do të errej më herët.
Pastaj ata ecnin përpara! Larsi habitej se sa mirë e njihnin kuajt
rrugën dhe shmangnin kanalet e thella me ujë. Këtu ata mund
të ecnin me trok lirshëm. Ndonjëherë uji çiklohej fort. Fermeri
Baudeëig u jepte kuajve sa më shpejt të munde.
Figura 3
Por pastaj papritur ai i ndaloi ata në një bregore në mes të
moçalishtes dhe iu drejtua djalit.
- Lars, është më mirë të më presësh këtu derisa të kthehem
nga Pellëormi. Mund të marrësh fenerin dhe bririn tim të
mjegullës. Drita do të më tregojë rrugën për t’u kthyer nëse
errët më herët. Nëse mjegulla shfaqet përsëri, fryji bririt.
Atëherë unë do ta ndjek tingullin se nga vjen. Mirupafshim, unë
do të eci sa më shpejt të mundem.
Nuk kaloi shumë kohë para se karroca të arrinte në Pellëorm.
Fermeri Baudeëig mbërriti atje shëndoshë e mirë. Mallrat që ai
porositur ishin dërguar tashmë në bankinë. Fermeri Baudewig
e mbushi shpejt e shpejt karrocën me mallra dhe u nis rrugës
për në shtëpi.
Figura 4
Pikërisht në atë kohë, zoti Lierman, shitësi i ushqimeve, erdhi,
serioz dhe mendueshëm. Ai e dinte se sa të pabesa dhe të
rrezikshme ishin moçalishtet.
-Fermeri Baudeëig-tha ai, - po të kisha qenë në vendin tënd,
unë nuk do të kthehesha në Suderoog sonte. Batica ka dalë
dhe ti mund ta shpenzosh natën në shtëpinë time.
Po të mos ishte për djalin që priste në bregore, fermeri
Baudeëig do ta kishte pranuar me gëzimin këtë ftesë. Tani ai
duhet të kthehej në moçalishtet, drejt Suderoogut. Ai i shaloi
kuajt që të ecnin edhe më shpejt. Megjithëse ata e dinin
rrugën, çdo metër ishte kritik për baticën që do të vinte, që të
mos binin në kanalet me ujëra të thella.
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Figura 5
I vetëm atje në bregore, djali kishte ndjekur me sy karrocën
duke u bërë gjithnjë më e vogël derisa ishte zhdukur në mes të
mjegullës. Muzgu dalëngadalë po vinte nga lindja dhe batica
nga perëndimi. Sa shpejt po vinte uji drejt tij! Kishte arritur
tashmë tek guri i madh në bregore. Kanalet me ujë po
mbusheshin gjithnjë e më shumë me ujë. Ai mund të shihte
nga larg vende ku retë e errëta të mbrëmjes pasqyroheshin në
një masë të ndritshme e të qetë uji.
“Po sikur xhaxhai im të mos të kthehet? Po sikur batica të vijë
shpejt dhe të erret shpejt? Shumë pyetje përshkonin mendjen e
tij.
Ai vështroi nga Pellëormi, duke parë për një vend të errët. Por
po errej dhe gjithçka po fillonte të mjegullohej përpara syve të
tij. Atëherë një frikë e tmerrshme e pushtoi atë.
“Po sikur të mbytem”? pyeti ai veten plot ankth.
Ai u mbështet fort pas fenerit të tij, sikur të ishte një brez
sigurimi, dhe vazhdoi të shikonte drejt Pellëormit. Drita e fenerit
u bë gjithnjë më e zbehtë derisa u shuajt plotësisht. Pastaj ai i
fryu me sa fuqi kishte bririt të mjegullës. Sigurisht që tingulli
monoton do të dëgjohej! Por shpejt i ranë fuqitë dhe tingujt u
bënë më të ulët.
Djaloshi qëndronte në vetminë e detit të gjërë, i përballur me
vdekjen që i kanosej para syve. Ai filloi të ndjehet i dëshpëruar.
Ai vështroi përreth në të gjitha drejtimet, sikur ndihma t’i vinte
nga diku.
Figura 6
Pastaj ai pa një dritë të zbehtë nga veriu, në drejtimin e
Suderoogut. Ishte e zbehtë, por rrëzëllinte ndaj tij në një
mënyrë miqësore dhe inkurajuese.
Një mendim i shkrepëtiu në mendje. “Këto mund të jenë dy
llampat me vajguri në dritaren e shtëpisë sonë”.
Larsi ndjeu një rreze shprese në frikën e tij mbushur me frikë.
Ai e pa dritën në largësi dhe filloi të endej me mendje nëpër
shtëpi, nga dhoma e ndenjes deri në korridor. Kishte një dritë
edhe në korridor, e fortë dhe e shkëlqyeshme, që ndriçonte
tërë botën. Larsi pa fare qartë pikturat e fanarit me vargun nga
Bibla. Çfarë ishte shkruar atje, në germa prej guackash?
Jezusi tha: “Unë jam drita e botës; kush më ndjek nuk do të
ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës” (Gjoni 8:12).
Djaloshi u mbush me shpresë. Sigurisht që ai nuk ishte i vetëm
atje në bregore! “Drita e Botës” ndodhej bashkë me të. Cila
është Drita e Botës” Zoti Jezus, Biri i Perëndisë. Larsi i besonte
kësaj me gjithë zemër. Tani ai filloi të fliste me Zotin Jezus e t’i
thërriste Atij në nevojën e tij.
“Nëse Zoti Jezus është Drita, atëherë Ai më shikon mua në
këtë situatë të tmerrshme që po kaloj” mendoi ai. “e atëherë Ai
e ka fuqinë për të më shpëtuar”.
Atje në bregore, Larsi premtoi për ta besuar Zotin Jezus dhe
për ta ndjekur Atë për tërë jetën.
A e dëgjon thirrjen e një personi që i thërret Atij kur është në
nevojë?

7

Po, ne e dimë se Ai e bën këtë, sepse në Fjalën e Perëndisë,
Biblën, ne lexojmë: “Kërkomë ditën e fatkeqësisë, unë do të të
çliroj dhe ti do të më lëvdosh” (Psalmi 50:15).
Nuk kaloi shumë kohë dhe xhaxhai i tij u kthye. Ai nuk kishte
qenë larg tij për shumë kohë, por Larsit, minutat i dukeshin orë
të tëra. Tani Perëndia e kishte kthyer kalin pikërisht aty ku Larsi
ishte duke qëndruar-as një metër më larg.
Fermeri Baudeëig e ndihmoi djaloshin e frikësuar që të hipte në
karrocë. Larsi filloi të qajë nga lodhja, por edhe nga mirënjohja
që Zoti Jezus e kishte ndihmuar atë. Tani Ai do t’i sillte ata të
dy shëndoshë e mirë në shtëpi.
Vigjiljen e krishtlindjeve ata e ndjenin tronditjen e asaj që kishte
ndodhur. Pastaj Larsi tregoi historinë e asaj që kishte kaluar në
moçalishte dhe si piktura me vargun nga Bibla i kishte treguar
udhën e shpëtimit. Më pas, Larsit iu lejua që ta merrte pikturën
në shtëpi si një përkujtues i çmuar i kësaj ngjarje.
Menjëherë pas krishtlindjes, Larsi u kthye në stere në varkën
postare. Menjëherë pas kësaj, fermeri Baudeëig u largua nga
Suderoogu dhe kaloi në ishullin e madh Hallig, të quajtur
Hooge.
A i qëndroi besnik Larsi Zotit Jezus? A e mbajti ai premtimin e
tij për ta ndjekur Atë? Po, ai nuk mund ta harronte kurrë
përvojën e tij në moçalishte. Në vendlindjen e tij ai gjeti një
kishë ku ai dëgjoi shpesh mbi Zotin Jezu Krisht, Dritën e Botës.
Përmes kësaj, ai u forcua në besim. Dhe piktura me vargun
nga Bibla Gjoni 8:12 i dha një gëzim të madh. A ia ke dhënë
jetën Zotit Jezus? Apo je duke jetuar akoma në errësirën e
mëkatit? Ti nuk ke pse të presësh për një rast urgjent në jetën
tënde para se t’i thërrasësh në lutje Zotit Jezus. Ti mund ta
bësh këtë në çdo kohë. Nëse nuk i ke kërkuar Atij ende që të
vijë në jetën tënde, është një situatë urgjente brenda teje,
sepse mëkati të ndan nga Perëndia. Ti duhet të çlirohesh
urgjentisht nga kjo situatë. Vetëm Zoti Jezus mund të të
shpëtojë nga mëkati në jetën tënde.
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Lexojeni ose një fëmijë ta lexojë
vargun nga Bibla.
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