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Pse t’u japësh mësim fëmijëve të vegjël?
Sido që të jeni, një mësues i ri apo një mësues me përvojë, ju keni zgjedhur që të investoni kohën tuaj në njërën prej 
shërbesave më të frytshme: t’u japësh mësim fëmijëve të vegjël! Pse t’u japim mësim fëmijëve të vegjël? Sipas specialistëve, 
pesë ose gjashtë vitet e para të jetës së një fëmije përbëjnë periudhën më të ndjeshme, të hapur dhe vendimtare të 
zhvillimit të tij. Këto vite, në të cilat ai zhvillon vullnetin e tij për të mësuar, krijueshmërinë dhe aftësinë e tij për t’u 
sjellë, ndikojnë të gjithë të mësuarit e tij më pas. Nëse zhvillimi intelektual arrin në këtë nivel deri në moshën 5 vjeçare, 
atëherë mësimdhënia e mësimeve të Biblës ndaj fëmijëve të vegjël ka potencialin për të hedhur disa themele shumë të 
rëndësishme frymërore dhe intelektuale.

Frymërisht, fëmijët e vegjël i pranojnë me zell të vërtetat biblike dhe janë në gjendje të 
mësojnë doktrinën bazë në terma të thjeshta dhe të përgjithshme. Disa gjithashtu mund të jenë 
gati të pranojnë Krishtin si Shpëtimtar. Sigurohuni që të jepni mësim nëpërmjet përsëritjes 
dhe jepni mundësi për përgjigje. Mbani gjithmonë në mënde se marrëdhënia e tyre me ju, 
mësuesin e tyre, do të ndikojë në marrëdhënien e tyre me Perëndinë. Me lutje përkushtojani 
mësimdhënien tuaj Zotit dhe lëreni dashurinë e tij për fëmijët të rrjedhë nëpërmjet jush. 
Kjo seri jep një themel të fortë të të vërtetave bazë të Ungjillit, shembuj të përshtatshëm të 
mëkatit dhe zbatime biblike të përsëritura në fjalë, veprime dhe këngë.

Be
soj

në

Fizikisht, muskujt e mëdhenj të fëmijëve të vegjël janë në zhvillim. Rritja e këtyre muskujve 
aktualisht mund të krijojë mos rehati nëse ata qëndrojnë pa lëvizur për një kohë të gjatë. Ata kanë 
nevojë të luajnë dhe kanë nevojë për shumë hapësirë rrotull tyre për të lëvizur. Ata kanë nevojë 
për variacion dhe aktivitet në çdo situatë mësimore. Lërini të luajnë role biblike dhe role në situata 
të tjera dhe në zbatime që të mund të lëvizin dhe të përforcojnë mësimin. Në këtë seri mësimesh 
do të gjeni aktivitete dramatike, vjersha me veprime dhe lëvizje të cilat ndërthuren me mësimin 
biblik, mësimdhënie këngësh dhe vargjesh përmendësh, për t’ju ndihmuar të plotësoni këtë nevojë

Lu
ajn

ë

Mendërisht, fëmijët bëjnë pyetje, vëzhgojnë dhe mësojnë gjatë gjithë kohës. Atyre u pëlqen të 
mësojnë dhe e bëjnë këtë nëpërmjet të pesë shqisave. Është e rëndësishme që të përdoret një 
shumëllojshmëri metodash dhe materialesh që tërheqin shqisat e tyre dhe  shtojnë të mësuarit. 
Fëmijët e vegjël gjithashtu i marrin gjërat shumë drejtpërdrejtë dhe kanë nevojë për terminologji 
të thjeshtë, të qartë – fjalë që tregojnë atë që ata po thonë. Kjo nuk do të thotë që nuk duhet të 
përdorni kurrë fjalë më sfiduese. Është e rëndësishme t’i tregojmë atyre fjalë biblike të cilat nuk 
mund t’i mësojnë diku tjetër, të tilla si “mëkati,” “Shpëtimtari” dhe “adhurimi”. Kjo seri përdor 
fjalë dhe shpjegime të zgjedhura me kujdes, si dhe një shumëllojshmëri përjetimesh shqisore.

Ku
res

ht
ar

ë

Shoqërisht, fëmijët e vegjël e shohin botën sikur rrotullohet rreth tyre dhe nevojave të 
tyre. Ata kufizohen në këndvështrimin e tyre. Shmangni konkurrencën por shpërblejini 
ata për përpjekjen e tyre individuale. Idetë e mirëseardhjes, lojërat e përsëritjes, aktivitetet 
krijuese në këtë seri u japin fëmijëve të vegjël mundësi për të pasur sukses pa konkurrencë.Eg

ois
të

Emocionalisht, fëmijët e vegjël lëndohen lehtë dhe shpesh ndjenjat e tyre janë të dukshme. 
Siguroni një sens sigurie dhe dashurie dhe përkatësie. Përpiquni të ndërtoni  vetëbesim nëpërmjet 
komenteve pozitive për karakterin e tyre dhe mënyrën se si po rriten dhe po mësojnë që të bëjnë 
më shumë. Fëmijët e vegjël janë besues, kështu jini të saktë dhe të vërtetë. Ndërtoni besim tek 
ata duke mbajtur fjalën dhe duke qenë të qëndrueshëm. Synimet e mësimit, mësimet kryesore 
dhe zbatimet në këtë seri i drejtojnë ata tek burimi i tyre përfundimtar i sigurisë dhe dashurisë 
– një marrëdhënie personale me Jezus Krishtin.

Vu
lne

ra
bë

l

Si janë fëmijët e vegjël
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Këshilla për mësimdhënien ndaj fëmijëve të vegjël
Jini të përgatitur dhe të organizuar

w Studiojeni mirë mësimin dhe orarin e klasës.

w Planifikojeni mirë kohën tuaj.

w Përgatitni një program të shkruar dhe ndiqeni atë.

w Organizoni materialet tuaja.

w Jini fleksibël për të plotësuar nevojat e klasës tuaj.

w Jini të përgatitur për ndërprerje – dhe surpriza!

Planifikoni një kohë para mësimit
Planifikimi i një kohe para mësimit, sigurisht, nënkupton 
që ju duhet të jeni në klasë dhe gati para se të vijë fëmija 
i parë! Kjo ju ndihmon jo vetëm që të përgatiteni më 
mirë për të dhënë mësim, por gjithashtu siguron një sens 
sigurie për fëmijët.  Bëni gati etiketa për emrat. Ato mund 
të jenë bërë me letra me ngjyra dhe të ngjitura me një 
kapëse të sigurt, ose me shirit që ngjit nga të dyja anët.  
Gjithashtu siguroni vizatime për të ngjyrosur, libra me 
histori për t’u parë dhe histori ose muzikë të incizuara që 
mund të dëgjohen. Këto aktivitete mund të organizohen 
në “qendrat e interesit” përreth dhomës. Aktivitetet 
që zgjidhni duhet të përforcojnë qëllimin e mësimit 
për ditën ose të sigurojnë një përsëritje të mësimit të 
mëparshëm. Sugjerimet në segmentin e mirëseardhjes 
janë dizenjuar që të përdoren në kohën para mësimit. 
Këto ide janë të efektshme edhe pse të thjeshta dhe që 
kërkojnë pak përgatitje. Është mirë që gjithmonë të ketë 
një aktivitet të planifikuar, por ndonjëherë aktiviteti më 
i mirë para mësimit është të uleni dhe të bisedoni me 
fëmijët ndërsa ata vijnë.

Si përdoret kjo seri
Ky është një volum i serisë së prodhuar prej Bashkësisë 
së Ungjillizimit të Fëmijëve® për t’u përdorur me fëmijët 
e  vegjël. Ne jemi të bindur se fëmijët e vegjël mund të 
njohin Perëndinë!

Ky libër përmban të gjithë informacionin që keni nevojë 
për mësimdhënien në klasën tuaj.

Në këtë libër përfshihet teksti i plotë i mësimit. Përpiquni 
të mos lexoni nga libri por mbani kontakte me sy me 
fëmijët. Një mësim që jepet mësim dhe që nuk lexohet, 
është më i besueshëm dhe interesat për fëmijët. Mësuesit 
më me përvojë mund të kenë dëshirë të shfaqin vizualet 
mbi një mbajtës në nivelin e pamjes së fëmijëve dhe të 
japin mësim nga një Bibël e hapur. Kjo i lejon mësuesit 
që të ketë duart e lira për një shumëllojshmëri aktivitetesh 
të ndërthurura në mësime.

Çdo mësim përfshin shumë mundësi për përfshirje aktive 
nëpërmjet aktiviteteve dramatike, vjershave dhe këngëve 
me lëvizje. Sigurohuni të vlerësoni nevojat e grupit tuaj 
dhe të zgjidhni idenë që do të funksionojë më mirë dhe 

do të përshtatet me kohën e mësimit.

Shkrimet janë cituar nga Bibla ABS. Nëse dëshironi 
mund ta zëvendësoni me një përkthim tjetër. Shpjegimet 
e vargut dhe simbolet janë përshtatur për çdo përkthim 
ose gjuhë.

Në material do të shihni simbolet e mëposhtëm. Secili 
tregon një aktivitet.

Simbole të aktiviteteve

Këngë Aktivitet 
dramatik

Vjershë me 
veprime
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Kini një rutinë
Është e rëndësishme të vendosni një rutinë dhe një gjendje 
pritjesh për çdo zonë të dhomës dhe për çdo segment 
mësimi.  Fëmijët do të ndihen të sigurt nëse e dinë se çfarë 
të presin. Një orar mësimi jepet në fillim të çdo mësimi, për 
t’u përdorur si udhëzues. Përpiquni të ndiqni orarin që keni 
vendosur, por jini të ndjeshëm ndaj reagimit të fëmijëve për 
çdo aktivitet dhe përshtatuni. Rutinat që japin një siguri 
dhe interes mund të përfshijnë këngë të rregullta hapjeje 
dhe mbylljeje; katrorë qilimi për t’u ulur; zona të dhomës të 
dizenjuara për aktivitete të caktuara (p.sh. zona e historisë, 
zona e këngëve, zona e punës së dorë); vjersha ose vjersha 
me lëvizje për të sinjalizuar aktivitete të caktuara.

Përfshini fëmijë
w Të ndihmuarit - Fëmijët të mbajnë këngët ose 

vizualet dhe të shpërndajnë materialet.

w Luajtje rolesh - Fëmijëve u pëlqen të luajnë rolet e 
ngjarjeve të mësimit.

w Lutje - Fëmijët le të luten me zë të lartë në klasë për 
kërkesa specifike.

w Këngë dhe vjersha me veprime - Këndoni këngë me 
veprime dhe përfshini vjersha me veprime.

w Pyetje - Bëni pyetje ndërsa jepni mësim si dhe në 
kohën e përsëritjes. Lërini kohë fëmijëve që të bëjnë 
pyetjet e tyre.

Përfshini shqisat
Për arsye se fëmijët e vegjël mësojnë nëpërmjet shqisave të 
tyre, një sesion i efektshëm mësimdhënieje  do të përfshijë 
eksperienca me të pesta shqisat; shikimin, dëgjimin, 
nuhatjen, shijimin, prekjen. Kur të planifikoni mësimin 
tuaj dhe orën e mësimit, vendoseni veten në histori. 
Çfarë do të prekte shqisat tuaja nëse do të ishit njëri prej 
personazheve? Çfarë do të kishit parë ose dëgjuar? Çfarë 
mund të kishit nuhatur ose shijuar? A ka objekte ose gjëra 
të cilat mund t’i keni prekur? Kur ia bëni këto pyetje vetes, 
kjo do t’ju ndihmojë të mendoni në mënyrë krijuese për 
atë që do të bëni në klasë që ta përjetojnë edhe fëmijët. Ja 
ku janë disa shembuj:

w Të parit - Flisni për vizualet që përdorni dhe pyetini 
fëmijët se çfarë shikojnë.

w Dëgjimi - Përdoreni zërin tuaj në mënyrë krijuese për 
të përshkruar personazhet në mësimin tuaj. Fëmijët 
të përdorin zërat e tyre për të imituar tinguj ose për të 
përsëritur dialogun. Përfshini këngë për të përforcuar 
mësimin.

w Nuhatja - Përdorni gjëra që lidhen me mësimin që 
kanë aromë (vezë, erëza, parfume, temjan). Gjithashtu 
lërini fëmijët të pretendojnë se po nuhasin aromat e 
mundshme (vezë, gatim i ushqimeve, lule, kafshë).

w Shijim - Lërini fëmijët të shijojnë ushqimet e 
përmendura në mësim ose që kanë të bëjnë me 
mësimin dhe ushqime nga kultura të ndryshme.

w Prekje - Siguroni objekte jo të dëmshme që lidhen 
me mësimin që fëmijët të mund t’i prekin. Përfshini 
forma, materiale të ndryshme dhe gjëra të natyrës.  
Gjithashtu lejojini fëmijët që të mbajnë figurat, 
këngët, vizualet dhe simbolet e vargjeve  përmendësh.

Përdorni një shumëllojshmëri vizualesh
Përdorni figura dhe objekte me forma, përmasa dhe 
ngjyra të ndryshme. Vargjet dhe vizualet mund të 
prezantohen në disa mënyra të ndryshme:

w Ngjitini ato me shkopinj për punëdore.
w Vendosini magnete nga pas për t’i ngjitur në një tavë 

pjekjeje.
w Përdorni kapëse rrobash dhe vërini ato në një spango.
w Vendosini ato në një tabelë me  xhepa plastik.
w Vendosni letër për ta përdorur në tabelën e flanelografit.

Jepni mësim me muzikë
Muzika siguron mundësi për lëvizje dhe tërheq 
vëmendjen e dëgjuesve të shpërqendruar. Nuk është e 
domosdoshme që t’ua mësoni këngën fëmijëve fjalë për 
fjalë. Vetëm këndojuni atyre. Fëmijët do t’i mësojnë 
këngët vetëm duke i dëgjuar. Edhe nëse nuk jeni shumë 
të prirur për muzikë, përpiquni të përfshini shumë këngë. 
Fëmijët e vegjël zakonisht i mësojnë këngët shumë më 
shpejt sesa çfarëdo pjese tjetër e mësimit.

Bëni shpesh përsëritje
Përforconi mësimin në mënyra të ndryshme. Përdorni 
lojëra të përsëritjes, këngë, luajtje roli, punëdore dhe 
mësime me objekte. Gjithashtu mund t’i lini fëmijët të 
ritregojnë mësimin duke përdorur vizualet tuaja.

Jini miqësorë
Buzëqeshni shpesh. Flitini fëmijëve në nivelin e tyre të të 
parit. Jini personal dhe përpiquni të përdorni gjithmonë 
emrat e fëmijëve. Tregoni interes në çdo fëmijë si një 
individ. Jini  të durueshëm dhe bujarë me lavdërimet dhe 
inkurajimet për ta.
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T’u japësh mësim 2 dhe 3 vjeçarëve
Dy dhe tre-vjeçarët janë shumë të mësueshëm. 
Disa madje i referohen këtyre viteve si “mosha e të 
zbuluarit.” Duhet të jeni të ndjeshëm ndaj secilit 
fëmijë në nivel individual për arsye se në këtë 
grup-moshë ka një gamë të gjerë nivelesh pjekurie.

Orari i mësimit
Përfshini një aktivitet pas dy ose tre minutash 
mësimdhënieje.

Mësimi biblik
Përdorni shumë përsëritje. Kjo grup-moshë e 
pëlqen përsëritjen e të njëjtit mësim shumë herë 
(të paktën dy deri në katër herë) para se të kalohet 
në një mësim të ri!

Këngët
Zgjidhni dy ose tre këngë që mund t’i përdorni 
gjatë kësaj serie mësimesh. Këndojeni çdo këngë 
disa herë gjatë kohës së mësimit. Kur përdorni një 
vizual për një këngë, kini një fëmijë të ndryshëm 
për të mbajtur vizualin sa herë që e këndoni. 
Vazhdoni ta këndoni këngën derisa të gjithë ata 
që kanë dëshirë të mbajnë vizualin të kenë një 
mundësi për ta mbajtur.

Vargu përmendësh
Përsëritja është çelësi për fëmijët e vegjël që të 
mësojnë një varg përmendësh. Thoni një frazë të 
shkurtër dhe fëmijët le ta përsërisin pas jush. Në 
një grup të vogël fëmijësh secili fëmijë një nga 
një le ta përsërisin vargun. Sipas dëshirës mund 
të përdorni diçka për t’i inkurajuar ose shpërblyer 
ata. Vazhdoni të punoni në të njëjtin varg gjatë 
serisë derisa fëmijët ta kenë mësuar përmendësh.

Ungjilli në vëmendje
Përdorni të njëjtin mjet Ungjilli në të gjithë 
serinë. Shpjegoni çdo simbol (ngjyrë, pikturë ose 
formë) duke përdorur shpjegime të thjeshta dhe 
fëmijët ta përsërisin atë. Bëni përsëritje të ungjillit 
në fillim të çdo mësimi. Përsëriteni Ungjillin kur 
është e përshtatshme, ndërsa këndoni një këngë 
ose thoni vargun përmendësh. Përfundojeni çdo 
sesion me një prezantim të Ungjillit.

Disiplinoni me qëndrueshmëri
Jini të dashur por të qëndrueshëm në disiplinë dhe 
realë në pritjet tuaja. Mbani mend që fëmijët e vegjël 
kanë nevojë për shumë lëvizje dhe mundësi për t’u 
përgjigjur.  Kur disiplinoni mund të dalin probleme, 
jini të kujdesshëm në mënyrë që të disiplinoni sjelljen 
jo fëmijën (d.m.th. problemi nuk është fëmija vetë por 
sjellja e tij e papërshtatshme). Mbani mend se përgatitja 
e mirë dhe sigurimi i një bashkëveprimi të mjaftueshëm 
do të eliminojë pjesën më të madhe të problemeve.

w Kini rregulla të përcaktuara mirë dhe jini të 
qëndrueshëm në mbajtjen e tyre. Përsëritini rregullat 
me gojë dhe mundësisht me një vizual në fillim të 
çdo mësimi. Përcaktoni se sa fëmijë mund të jenë në 
çdo aktivitet.

w Jepni udhëzime pozitive duke treguar se çfarë duhet 
të bëjë një fëmije, jo vetëm se çfarë nuk duhet të bëjë. 
Thoni “Bëjeni këtë,” në vend që të thoni “Mos e bëni 
atë.”

w Kur një fëmijë sillet keq, pyete nëse ka nevojë për kohë 
që të mendohet për sjelljen e duhur. Nëse ka nevojë 
për kohë që të mendohet, lëreni që të ulet vetëm për 
aq minuta sa është mosha e tij. Kur mbaron koha, 
pyeteni nëse është gati që të sillet mirë. Nëse është 
kështu ai mund të vazhdojë aktivitetin.

w Planifikoni që të keni një ndihmës që të ulet afër një 
fëmije që vazhdimisht shkakton shqetësime në klasë. 
Shpesh një prekje në krah do ta ndihmojë fëmijën të 
ri fokusohet.
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Fëmijët e vegjël dhe shpëtimi
Ndërsa punojmë me parashkollorët përpiqemi të 
ndërtojmë të vërtetat biblike në të kuptuarit e tyre, “tullë 
pas tulle”. Çdo sesion mësimi ka si synim t’i drejtojë 
ata të kuptojnë një të vërtetë biblike ose të thellojnë të 
kuptuarit e tyre të një të vërtete të cilën e kanë mësuar 
tashmë. Në këtë mënyrë do t’u mësohen bazat e Ungjillit 
dhe më shumë. Ndërsa jepni mësim, varuni në Frymën 
e Shenjtë që t’u japë atyre të kuptuarit dhe t’i tërheqë 
ata për tek Krishti. Sidoqoftë, jini të vetëdijshëm se 
parashkollorët duan ta kënaqin me të vërtetë mësuesin 
e tyre kështu duhet të shmangim shpalljet e bëra mbi 
këtë bazë.

Nëse një fëmijë ka pyetje, përgjigjuni në nivelin e fëmijës; 
nëse ai nuk është i kënaqur me përgjigjen ai do të pyes 
përsëri, ose mund të ketë një pyetje tjetër. Le ta vendosi 
fëmija ritmin ose hapin dhe jini shumë të kujdesshëm 
që të mos e vini fëmijën në presion që të bëjë një rrëfim 
besimi. Nëse një fëmijë është shumë i qartë për sa i 
përket Ungjillit dhe qartësisht dëshiron t’i besojë Zotit, 
mund ta shihni të dobishme të lexoni “Pyetje kyçe për 
këshillimin” (shih në fund). 

Pse t’i udhëheqim fëmijët e vegjël për tek Krishti?
A mund të shpëtohet një fëmijë i vogël? Zoti Jezus tha, 
“Në të vërtetë po ju them: në qoftë se nuk ktheheni 
dhe nuk bëheni si fëmijët e vegjël, ju nuk do të hyni 
fare në mbretërinë e qiejve” (Mateu 18:3). Jezusi ia dha 
premtimin e Tij të shpëtimit “kujtdo që beson” (Gjoni 
3:16) pa asnjë kufizim tjetër. Ai foli për të vegjlit që 
besojnë në Të dhe rrezikut nëse skandalizohen (Mateu 
18:6).
Shirley Wisner, e cila për shumë vite shërbeu si trajnuese 
mësuesish dhe si redaktore për revistën Ungjillizimi i 
Fëmijës së Sotëm (Evangelizing Today’s Child®),  e bazoi 
përgjegjshmërinë e një fëmije tek Jakobi 4:17 - “Ai, pra, 
që di të bëjë të mirë edhe nuk e bën, bën mëkat.” Zj 
Wisner theksoi, “Çdo fëmijë normal e dallon të drejtën 
nga e gabuara që para se të jetë pesë vjeç. Shpejt ai mëson 
se ka disa gjëra të caktuara të cilat nuk duhet t’i bëjë sepse 
janë të gabuara dhe se nëse i bën do të ndëshkohet. Të 
njëjtit fëmijë mund t’i mësohet lehtë që Perëndia i quan 
këto gabime mëkate dhe se ka një zgjidhje për mëkatin.”
Statistikat tregojnë se tetëdhjete e pesë për qind e atyre që 
marrin vendim për Krishtin e bëjnë këtë midis moshave 
katër dhe katërmbëdhjetë. Josh McDowell, një folës 
dhe autor i njohur, foli për këtë statistikë dhe tha, “Ka 
mundësi që të bëhet nëntëdhjete e pesë për qind brenda 
pesë vitesh.” Ai gjithashtu parashikoi se spektri i moshës 
kishte mundësi të ulet në katër dhe
 

tetë. Është e qartë që ne duhet t’i arrijmë fëmijët herët 
dhe ka një përparësi në këtë. Shumë drejtues të krishterë 
u shpëtuan si fëmijë parashkollorë. Për shembull, Corrie 
ten Boom u shpëtua kur ishte pesë vjeçe, Dr James 
Dobson kur ishte tre vjeç, Amy Carmichael kur ishte 
tre vjeçe.
Pjesa më e madhe e fëmijëve që janë shpëtuar në moshë 
të hershme (d.m.th. parashkollore) kanë pasur privilegjin 
e një edukimi të krishterë.
Është e rëndësishme që synimi ynë i parë të jetë 
ungjillizimi i fëmijëve. Ashtu si Dr. Howard Hendricks 
theksoi, “Të presësh që një fëmijë të jetojë një jetë të 
krishterë kur ai nuk e ka atë, do të thotë të tallesh me 
të. Nëse Fryma e Shenjtë nuk banon në zemrën e një 
personi ai nuk mund të jetojë (një jetë) ashtu si i pëlqen 
Perëndisë.”
Tek Marku 16:15 Zoti Jezus na urdhëron t’i predikojmë 
Ungjillin “çdo krijese.” Kjo përfshin fëmijët. David 
Livingstone, një misionar dhe zbulues i famshëm skocez,  
tha, “Puna jonë është t’u mësojmë fëmijëve për mëkatin 
dhe Shpëtimtarin, pa as edhe një aluzion lidhur me 
një moshë të caktuar për të pranuar Krishtin. Fryma e 
Shenjtë, në kohën e duhur, do t’i bindë ata për mëkatin.” 
Perëndia është i aftë ta tërheqë një fëmijë pranë Vetes së 
Tij. Nëse dyshoni në aftësinë e fëmijës për të komunikuar 
me Perëndinë, mos dyshoni aftësinë e Perëndisë për të 
komunikuar me fëmijën!
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Brumë për të luajtur, plastelinë për punë dore, instrumenta dhe veshje
Më poshtë janë disa gjëra për argëtim dhe mësim. Për një aktivitet krijues fëmijët mund të përdorin brumë për të 
luajtur ose plastelinë për të formuar objekte që kanë lidhje me mësimin ndërsa përsërisni mësimin. Instrumentet 
ritmike janë të shkëlqyera për të siguruar pjesëmarrje aktive në një bandë ritmike ose paradë lavdërimi. Veshjet i 
japin fëmijëve kënaqësinë e “të veshurit” si personazhet ndërsa luajnë role në pjesë të ndryshme të mësimit.

Brumë për të luajtur
1 filxhan miell
½ filxhan kripë
2 lugë gjelle pluhur për fryrje (cream of tartar)
2 lugë gjelle vaj gatimi
1 filxhan ujë me ngjyrë ushqimore të shtuar
Opsionale: ngjyrosës ushqimesh; vanilie, kanellë, ose 
aroma të tjera; shkëlqyes pluhur.
Vendosini të gjithë përbërësit në një tenxhere të madhe 
dhe përziejeni në një nxehtësi mesatare derisa brumi të 
bëhet si top. Lëreni të ftohet dhe pastaj ngjesheni derisa 
të bëhet i butë. 
Ruajeni në një mbajtës hermetik (do të ishte mirë një qese 
plastike me mbyllje që mund t’i largohet ajri i brendshëm).

Plastelinë për punë dore
2200 g miell misri

2¼ litër ujë
400 g sodë buke
Përziejini të gjithë përbërësit së bashku në një tenxhere 
mesatare. Gatuajeni dhe përziejeni në një nxehtësi mesatare 
derisa të trashet me një dendësi si brumë. Hidheni përzierjen 
në një sipërfaqe të sheshtë të pudrosur me miell misri dhe 
ngjisheni. Mbulojeni me një copë të njomur ose mbajeni në 
një qese plastike. Plastelina mund të përdoret për punëdore 
ose “modele”, të cilat mund të ngjyrosen kur të thahen. 
(Shënim: mund të përdorni edhe plastelinë normale.

Instrumente ritmike
Bëni instrumeta të thjeshta ritmike prej sendeve 
shtëpiake dhe zbukurojini me ngjitësa, fjongo ose shirita 
me ngjyra, shkëlqyesa, lapsa, bojëra ose materiale të tjera. 
(Bëjeni këtë para se të fillojë mësimi ose si aktivitet krijues 
me fëmijët). Sigurohuni që t’i ngjisni mirë lidhjet dhe 
mbylljet në instrumentat që përmbajnë oriz ose fasule.
w Kutia të vogla plastike (secila me një kapak) të 

mbushura me disa fasule ose oriz për t’u tundur.
w Kutia të vogla të hapura nga njëra anë me llastikë të 

vegjël të lidhur mbi hapjen si harpa.
w Tuba për bori.

w Kutia biskotash prej llamarine ose kartoni për daulle.
w Set prej dy shkopinjsh ose kunjash si shkopa për ritëm.
w Këmbana të vëna në shirita lëkure ose fjongo.
w Enë plastike të disponueshme me vrima reth anëve 

dhe këmbana të lidhura fije leshi ose fjongo si 
tambura (dajre).

w Sete blloqesh druri me letër zmerile të ngjitur nga 
njëra anë si blloqe për ritëm.

Veshje biblike
Kjo veshje mund të përdoret si për personazhet biblike 
femra ashtu dhe për personazhet meshkuj. Përdorni 
çfarëdo materiali, por sigurohuni që të ktheni të gjitha 
palat. Bëjini në tre përmasa për fëmijët: të vogla (60 x 
120 cm / 24” x 48”), mesatare (70 x 152 cm / 28” x 60”) 
dhe të mëdha (75 x 160 cm / 30” x 64”). (Për të rriturit 
dhe të rinjtë, eksperimentoni për të vendosur përmasat 
e dëshiruara). Krijoni një litar ose një rrip prej cope për 
çdo veshje. Për kostume më të thjeshta mund të përdoren 
qese prej letre. Pritni hapjen e krahëve dhe të kokës për 
çdo kostum.

qepe

qe
pe

Palose

Prite

60 cm (24”)

120 cm
 (48”)
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Planifikimi i kohës së mësimit
Më poshtë është një orar i sugjeruar për t’ju ndihmuar të planifikoni një 30-minutësh, 1-orësh ose 2-orësh kohë 
mësimi të mbushur me argëtim, të dhënë një herë në javë ose çdo ditë. Nëse jeni duke dhënë mësim një herë në 
javë, do të shihni se ka shumë aktivitete për të zgjedhur – dhe se nuk ka shumë kohë për t’i përdorur të gjitha! Në 
situatën e një qendre përkujdesjeje për fëmijët (çerdhe, kopsht nëse lejohet), këto ide dhe materiale mund t’i kalohen 
kujdestarit si një mënyrë për të përforcuar mësimin gjatë javës. Në situatën e një kishe këto ide mund të funksionojnë 
mirë në një shërbesë gjatë javës ose ndonjë takim tjetër.
Për t’i dhënë mësim këto materiale në një situatë nga e hëna në të premte, zgjidhni njërin prej tre planeve sipas kohës 
në dispozicion. Nëse keni vetëm 30 minuta, ndajeni vargun përmendësh dhe mësimin biblik në katër ditët e para 
siç tregohet më poshtë. Mund të jepet një kohë përsëritjeje çdo ditë ose në fund të javës. 

Orari
(Segmentet e kohës janë dhënë në minuta, përveç rastit kur tregohet ndryshe)

Segmentet e mësimit 30 minuta 1 orë 2 orë

Mirëseardhja Para-mësimi Para-mësimi Para-mësimi

Adhurim - 5 5

Vargu përmendësh 5 5 10

Lëvizje* 5 5 5

Mësim biblik** 15 15 20

? Përsëritje 5 5 10

Ungjilli në vëmendje - 5 5

Koha e ngrënies - - 10

Aktivitet krijues - 15 20

Aktivitet - - 25

Ikja në shtëpi*** - 5 10

* Përdorni aktivitete e sugjeruara të lëvizjes ose këndoni këngë me veprime.
** Përfshini aktivitete dramatike nëse e lejon koha.
*** Ndërsa prisni që të vijnë prindërit, fëmijët le të ndihmojnë në rregullimin e dhomës, përsëritni vargun 

përmendësh dhe këndoni këngë

Dita 1
Vargu përmendësh

Dita 2
Mësim biblik pjesa 1

Dita 3
Mësim biblik pjesa 2

Dita 4
Mësim biblik pjesa 3

Dita 5
Koha e përsëritjes
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Veprime dhe muzikë për vargun përmendësh
Mësimet 1 Marku 2:10 
Këndo një varg “… Biri i njeriut ka pushtet të falë mëkatet  …”

Mësimi  3-4 Hebrenjve 13:6 
Varg në gishtërinjtë tuaj “…Perëndia është ndihmuesi im dhe unë nuk do të kem frikë …”
 (Në të dy mësimet përfshihen udhëzime për “varg në gishtërinjtë tuaj”)

Mësimi  5 Romakëve 6:23 
Varg me veprime “… dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme  …”

Dhuntia e Perëndisë
Lëvizni pëllëmbën e hapur drejt 

vetes.

është jeta
Vizatoni një rreth para trupit.

e përjetshme
Valëzoni gishtat duke lëvizur lart 

nga mesi pastaj ndajini duart 
përpara fytyrës.
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 Unë besoj tek Bibla
1 (1)Unë besoj tek Bibla. (përsërite) 

(1) Unë besoj tek Bibla Fjala e Perëndisë.

2 (2) Unë besoj Jezusin. (përsërite) 
(2) Unë besoj Jezusin; Birin e Perëndisë.

3 (3) Vdiq për mëkatarët. (përsërite) 
(3) Vdiq për mëkatarët edhe për mua.

4 (4) Krishti është ringjallur. (përsërite) 
(4) Krishti është ringjallur; U ringjall për mua.

5 (5) Krishti do të kthehet. (përsërite) 
(5) Krishti do të kthehet, përmbi re për mua.

Veprimet: (1) ) Mbani duart si një Bibël e hapur. (2) Tregoni 
lart me gisht. (3) Bëni kryqin me gishtërinjtë 
tregues. (4) Ngrini duar me pëllëmbët nga sipër. 
(5) Ulini duart e ngritura drejt vetes.

Nga Hubert Mitchell. © 2001 Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve Inc. Të gjitha të 
drejtat e rezervuara.

Imzot është I madh
(Use with FIGURA-k - n)

1 (1) ) Im Zot ësht’ (2)i madh,, 
(3) I fort’ i fuqishëm; 
(4) S’ka asgjë të pamundur për Të! 
(përsëritni tre vargjet e para) 
(5) Malet jan’ të Tij. 
(6) Lumenjt  jan’ të Tij. 
(7) Yjet janë vepër e Tij. 
(përsëritni tre vargjet e para)

Veprimet (1) Tregoni lart. (2) Vendosini duart rreth gojës 
duke e thënë me zë të lartë fjalën “i madh”.  (3) 
Tregoni muskujt në njërin krah dhe në tjetrin. 
(4) Tundeni kokën dhe tundeni gishtin tregues 
në shenjë mohimi. (5) Prekini majat e gishtave 
mbi kokë. (6) Lëvizni gishtërinjtë e duarve, me 
pëllëmbë nga poshtë duke i lëvizur duart nga e 
djathta në të majtë të trupit. (7) Lëvizni gishtat 
mbi kokë.

Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara

Këngë dhe veprime
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Unë nuk kam frikë
 (1) Kur shpërthen stuhia  

(2) E fillon të bjerë shi, 
(3) Dhe fryn era nëpër pemë, 
(4) Unë nuk kam frikë! 
(5) Them një lutej të shkurtër 
(6) pastaj mbyll sytë e buzëqesh. 
(4) Nuk kam frikë sepse e di 
(7) Jezus me mua ti do të jesh

Veprime: : (1) Përplasni duart. (2) Valëzoni gishtat 
duke çuar duart poshtë. (3) Fryni duke bërë 
zhurmën e stuhisë. (4) Tundeni kokën për jo. (5) 
Bashkoni duart. (6) Mbyllni sytë dhe buzëqeshni. 
(7) Tregoni nga vetja.

NgaTeach Me Now Vol. 2, p. 49, përdorur me leje  DC Cook, 1960.

Vjershë me veprime
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Mësimi 1
Jezusi shëron një burrë të paralizuar

Shkrimi për mësuesit Marku 2:1-12

E vërteta qendrore Jezusi ka pushtetin për të falur mëkatin

Zbatimi Të pashpëtuar: Kërkoji Jezusit të të falë
Të shpëtuar: Beso që Jezusi të ka falur

Vargu përmendësh “… Biri i njeriut ka pushtet të falë mëkatet  …” (Marku 2:10)

Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Mirëseardhja w CD me muzikë
w Etiketa emrash(faqe 78), 

një për çdo fëmijë
w Top

Mirëseardhja Kini një muzikë në sfond. Përshëndetini fëmijët 
me emër dhe jepuni atyre etiketat e emrave.

Aktivitet “Loja Duke të njohur ty”
 Fëmijët le të ulen afër njëri tjetrit në një rreth. 

Ndërsa luhet një muzikë kaloni një top dorë më 
dorë në rreth. Kur muzika ndalon, fëmija që mban 
topin i përgjigjet një pyetjeje për veten e tij (p.sh. “Si 
e ke emrin?” “Cila është lodra jote e preferuar?”).

Adhurimi w Këngë (faqe 14)
w Këngë e vizualizuar
w Shportë ofrimesh

Këngë Këngë
Lutje Drejtojini fëmijët në lutje: “Perëndi i dashur, 

faleminderit që je i mirë dhe na do kaq shumë. 
Faleminderit që ne mund të të njohim Ty dhe 
mund të flasim me Ty në lutje. Në emrin e 
Jezusit. Amen.”

Këngë Këngë
Ofrim (Opsionale.) Kaloni një shportë rrotull dhe 

fëmijët le të ofrojnë. (Sigurohuni që të informoni 
prindërit se si do të përdoren paratë).

Vargu 
përmendësh

w FIGURA-R1, 
FIGURA-R2, 
FIGURA-R3 dhe 
FIGURA-R4 (faqe75)

w Udhëzime (faqe  20)
w Muzikë (faqe 13) 

Vargu Marku 2:10
Përsëritje “Këndo një varg”

Lëvizje Aktivitet “Koka, supe, gjunjë, këmbë”
 Sa më poshtë mund këndohet ose të thuhet duke 

bërë veprimet:
 Koka, supet, gjunjë, këmbë,
 gjunjë, këmbë; gjunjë, këmbë.
 Koka, supet, gjunjë, këmbë,
 Lavdërojnë Jezusin.
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Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Mësimi biblik w Teksti i mësimit (faqe 22)
w FIGURA1-1, 

FIGURA1-2, 
FIGURA1-3, 
FIGURA1-4, 
FIGURA1-5 dhe 
FIGURA1-6

w “Unë besoj tek Bibla” 
Këngë të vizualizuara

w Këngë (faqe  14)
w Kuba ndërtues
w Kukull e madhe dhe 

një barelë e bërë nga një 
peshqir dhe shkopinj të 
bashkuar 

w Disa lule në një vazo

Mësimi “Jezusi shëron një burrë të paralizuar”
 Jepeni mësimin të gjithë një herësh ose një pjesë 

për çdo sesion. Në mënyrë që t’i keni duart e 
lira për aktivitetet brenda mësimit, mund t’i 
vendosni vizualet në një mbajtëse në lartësinë e 
syve të fëmijëve. 

? Përsëritje w Shtëpi dhe tjegulla (faqe 
80)

w Pyetje (faqe 24)

Lojë “Hiq tjegullat”
 Vendoseni shtëpinë dhe tjegullat në një 

flanelobord. Kur një fëmijë i përgjigjet një pyetjeje 
ai mund të heqë një tjegull nga çatia. Gjithashtu 
fëmijët mund t’i vendosin tjegullat përsëri në çati.

Ungjilli në 
vëmendje

w Udhëzime (faqe 21)
w Ungjilli i trefishtë 

(FIGURA-e, FIGURA-f, 
FIGURA-g, FIGURA-h, 
FIGURA-i dhe 
FIGURA-j)

Në vëmendje “Ungjilli i trefishtë”

Koha e 
ngrënies

w Koha e ngrënies sipas 
dëshirës tuaj (jini të 
ndjeshëm ndaj alergjive 
që fëmijët mund të kenë 
ndaj ushqimeve)

Pushim Bëni një pushim duke i lënë fëmijët të shkojnë 
në banjë dhe të lajnë duart.

Lutje Drejtojini ata në lutje, duke falenderuar 
Perëndinë për ushqimin.

Koha e ngrënies Bëni një bisedë për të përsëritur mësimin.
 (Shënim: mund të ketë shembuj me ushqime 

gjatë mësimit në pjesë shumë të vogla, por kjo 
nuk duhet të zëvendësojë kohën e ngrënies).

Creative 
activity  
(choose one)

w Burri i paralizuar (faqe 
79), një për fëmijë

w Shajak me përmasa  5 x 
7.5 cm, një për fëmijë

w Shkopinj për punëdore, 
dy për fëmijë

w Lapsa me ngjyra
w Gërshërë
w Ngjitës
w Lidhëse me gjatësi të 

ndryshme dy për fëmijë
w Fletë aktiviteti për 

studentët një për fëmijë
w Brumë për të luajtur ose 

plastelinë (faqe 8) 

Punëdore “Brumë për të luajtur, plastelinë”
 Çdo fëmijë të ngjyrosë dhe të presë një burrë 

të paralizuar. Pastaj çdo fëmijë mund të bëjë  
pastaj një barelë (vig) duke ngjitur dy shkopinj 
për punëdore nën një copë shajak dhe duke e 
përfunduar me ngjitjen e burrit mbi shajak.

Fletë aktiviteti* “Jezusi shëron një burrë të paralizuar”
 Ndihmojini fëmijët që të ngjisin lidhëset në vig.
Brumë për të luajtur, plastelinë  “Shtëpi me një çati ”
 Udhëzojini fëmijët që të ndërtojnë një shtëpi me 

çati të sheshtë. Ndërsa ata bëjnë këtë përsëritni 
shkurtimisht se si e sollën të paralizuarin shokët 
e tij tek Jezusi duke e ulur atë nga çatia.
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Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Aktivitet 
(zgjidh një)

w Shtëpi e bërë me kutia 
kartoni me një vrimë 
të prerë në çati, një për 
gjashtë fëmijë

w Burri i paralizuar nga 
aktiviteti i mësipërm me 
fijet e ngjitura 30 cm 
në shkopinjtë, një për 
gjashtë fëmijë

Aktivitet “Duke ndihmuar shokun”
 Nëse keni dëshirë çdo grup prej gjashtë fëmijësh 

mund të dekorojnë shtëpinë e tyre. Pastaj fëmijët 
me radhë të ulin të paralizuarin brenda në shtëpi 
duke e mbajtur nga “litarët”.  Përsëritni historinë 
ndërsa ata bëjnë këtë.

Dramë “Çfarë bëjnë shokët?”
 Shokët në histori ndihmuan të paralizuarin. 

Fëmijët mund të flasin ose të veprojnë duke 
treguar gjërat që shokët bëjnë për njëri tjetrin. 
Këto janë disa shembuj: i japin lodrat njëri 
tjetrit, luajnë bashkë, luten për njëri tjetrin,  
ngushëllojnë njëri tjetrin kur janë të trishtuar etj.

*Të disponueshme në www.cefonline.com
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Mësimdhënia e vargut përmendësh
Vargu përmendësh

“… Bir i  i  n je r iut  ka  pushte t  t ë  f a l ë  mëkate t  …”  
(Marku 2:10)

Hyrje
Kush ka pushtetin për të të thënë ty se në çfarë ore do të shkosh 
për të fjetur? Kush ka pushtetin për të të thënë ty që të mbledhësh 
lodrat?
Diskutoni shkurtimisht.
Bibla na tregon për një pushtet shumë të veçantë.

Prezantimi
Mund të lexojmë për këtë pushtet në vargun tonë sot. Fjalët e 
shkruara në Bibël quhen vargje. Çdo varg ka një adresë për të na 
ndihmuar që ta gjejmë atë. Ky varg banon tek Marku 2:10.
Thojeni së bashku këtë adresë tre herë – herën e parë me një zë si të 
mamit, pastaj me një zë si të babit dhe në fund me një zë shumë të 
lartë me duart si megafon.
Një fëmijë le t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke hapur Biblën tuaj 
tek një shënues i vënë tek Marku 2:10. Lexoni vargun pastaj tregoni 
FIGURA-R1, FIGURA-R2, FIGURA-R3 dhe FIGURA-R4.

Shpjegimi
Biri i njeriut - Në këtë varg po flet Jezusi. Ai e quan veten “Biri i 
njeriut”. Jezusi është Biri i Perëndisë. Jezusi erdhi në tokë si një 
bebe dhe u rrit e u bë burrë kështu që ndonjëherë Ai e quan Veten 
e tij Biri i njeriut.
ka pushtet - Për arsye se Jezusi është Perëndi, Ai ka të gjithë pushtetin 
e Perëndisë. Perëndia krijoi (bëri) tokën dhe sundon mbi gjithçka 
që krijoi.
ttë falë mëkatet - Vetëm Perëndia mund të falë mëkatet. Jezusi është 
Perëndi kështu që Ai ka pushtetin për të falur mëkatet.
Jepni dy ose tre shembuj mëkati.
Jezusi mund të na pastrojë ty dhe mua nga mëkatet tona.

Zbatimi
Të pashpëtuar: Jezusi është Shpëtimtari, i Cili u ndëshkua për 

mëkatet e tua dhe të miat kur derdhi gjakun dhe vdiq 
në kryq. Ai u ringjall. Kur pranon (beson) Jezusin si 
Shpëtimtarin tënd, mëkatet e tua të falen.

Të shpëtuar: Nëse tashmë e ke pranuar Jezusin si Shpëtimtarin tënd, 
ti mund të falenderosh Perëndinë që të ka falur ty.

Përsëritje
“Këndo një varg”
Tregoni simbolet në sekuencë ndërsa të gjithë këndojnë vargun 
disa herë sipas muzikës “Ura e Londrës”.
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Ungjilli në vëmendje
Ungjilli i trefishtë
Tregoni FIGURA-e.

Jezusi është Biri i përsosur i Perëndisë. Perëndia Atë, Perëndia Bir 
dhe Perëndia Frymë e Shenjtë së bashku janë Perëndi. Perëndia krijoi 
(bëri) botën dhe gjithçka në të: pemët dhe lulet, peshqit dhe bretkosat 
(Veprat 17:24). Perëndia gjithashtu krijoi njerëzit. Perëndia më krijoi 
mua dhe Perëndia të krijoi ty!
Tregoni  FIGURA-f.

Bibla thotë, “Perëndia e deshi aq botën” (Gjoni 3:16). Perëndia i do 
njerëzit që Ai ka bërë. Perëndia të do ty! Perëndia di gjithçka për ty 
dhe Ai të do ty pikërisht ashtu siç të ka bërë! Perëndia dëshiron që ti 
të mund të jetosh një ditë me Të në Qiell. Por ti ke një problem që të 
largon ty nga Qielli dhe nga Perëndia.
Tregoni FIGURA-g.

Perëndia e quan problemin “mëkat”. Mëkat është çdo gjë që ti mendon, 
thua ose bën që nuk e kënaq Perëndinë.
Flisni për shembujt e mëposhtëm të mëkatit ose FIGURA-a, FIGURA-b, FIGURA-c 
dhe FIGURA-d.

Të sillesh keq me fëmijët e tjerë ose të lëndosh vëllain ose motrën kur 
zemërohesh është mëkat. Ti ke mëkatuar. Unë kam mëkatuar. Në 
fakt Perëndia thotë, “Të gjithë kanë mëkatuar” (Romakëve 3:23). Ti 
mëkaton sepse ke lindur me dëshirën për të mëkatuar. Ndëshkimi që 
Perëndia të jep ty dhe mua për mëkatin është ndarja (të jesh larg) prej 
Perëndisë përgjithmonë.
Tregoni FIGURA-h.

Për arsye se Jezusi na do ty dhe mua kaq shumë, Ai erdhi nga Qielli për t’u 
ndëshkuar për mëkatin tonë.  Ai lindi si bebe dhe u rrit e u bë burrë. Jezusi 
ishte i përsosur në të gjitha dhe gjithmonë i bënte gjërat drejtë.  Jezusi nuk e 
meritonte të ndëshkohej. Por Ai ishte i gatshëm të ndëshkohej për mëkatin 
tënd dhe mëkatin tim dhe për mëkatin e të gjithëve në botë. Një ditë ai u 
gozhdua në kryq. Bibla thotë, se Krishti (Jezusi) vdiq për mëkatet tona… 
u varros dhe u ringjall” (1 Korintasve, “se Krishti (Jezusi) vdiq për mëkatet 
tona… u varros dhe u ringjall” (1 Korintasve 15:3-4). Jezusi Shpëtimtari 
(i Vetmi që mund të të shpëtojë prej mëkatit dhe ndëshkimit të tij)!
Tregoni FIGURA-i.

Bibla thotë, “të gjithë atyre që e pranuan, Ai u dha pushtetin të 
bëhen bij të Perëndisë” (Gjoni 1:12). Nëse e pranon (beson) Jezusin 
si Shpëtimtarin tënd për shkak të asaj që Ai bëri në kryq, ti do të 
pastrohesh nga mëkati yt. Do të bëhesh fëmijë i Perëndisë dhe nuk do 
të ndahesh prej Tij. Ti do të jesh fëmijë i Perëndisë dhe i prindërve të tu.
Tregoni FIGURA-j.

Ti do të mund të jetosh me Perëndinë në Qiell një ditë ! Jezusi është në 
Qiell Tani. Ai po përgatit shtëpi të veçanta për të gjithë ata që e pranojnë 
Atë. A dëshiron ta pranosh Jezusin si Shpëtimtarin tënd? Ti mund ta 
bësh këtë sot! Unë do të ndihmoj me kënaqësi (vendosni kohën dhe vendin).
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Mësimi - pjesa 1
A ke një shok  të mirë? Çfarë të pëlqen më shumë tek shoku yt?
Diskutoni shkurtimisht.

Sa mirë është të kesh një shok vërtetë të mirë. Bibla na tregon që Jezusi 
mund të jetë Shoku yt më i mirë. Bibla është Fjala e Perëndisë dhe është 
e gjitha e vërtetë. Ti mund të besosh çdo gjë që thotë Bibla!
“Unë besoj tek Bibla” (vargjet 1-2). Këndoni duke qëndruar në këmbë.

FIGURA1-1
Jezusi i donte njerëzit që jetonin në Galile. Ai u fliste atyre për Perëndinë. 
Ai u tregoi atyre se Ai ishte Perëndia Biri duke shëruar njerëzit që ishin 
sëmurë. Bibla na tregon se Perëndia na do ty dhe mua. Perëndia të do ty 
dhe kujdeset për ty. Ai di gjithçka për ty – ngjyrën e flokëve të tu, ushqimi 
që të pëlqen, gjërat që të gëzojnë dhe të trishtojnë. Perëndia dëshiron 
që ti ta njohësh Atë dhe lajmi i mirë është se ti mund ta njohësh Atë!

Këngë.

Jezusi ishte në një shtëpi plot me njerëz. Njerëzit kishin ardhur që ta 
dëgjonin Atë kur mësonte për Perëndinë. A ke qenë ndonjëherë në një 
vend plot me njerëz?

Jepini fëmijëve një shembull të një vendi ku keni qenë dhe që ishte plot me njerëz, 
lejojini fëmijët të ndajnë eksperiencat e tyre.

Kishte kaq shumë njerëz sa shumë shpejt as që mund të hyje më brenda 
nga dera! Ndoshta njerëzit po përpiqeshin të shikonin nga dritarja.

Kërkojini fëmijëve të bëjnë sikur po shikojnë në një dritare ose po qëndrojnë në 
majë të gishtave për të parë.

Pse kaq shumë njerëz dëshironin të shihnin Jezusin? Ata kishin dëgjuar 
se si Jezusi kishte shëruar të sëmurët dhe ata dëshironin ta shihnin dhe 
ta dëgjonin Atë vetë. Ata ishin kureshtarë. Si ishte Jezusi? Çfarë do të 
bënte Ai? Jo të gjithë ata që erdhën në shtëpi e besonin Jezusin, por 
ata dëshironin të shihnin atë që Ai do të bënte.

Sot mund të mësojmë për Jezusin duke dëgjuar historitë e vërteta nga 
Bibla. Mund të mësojmë se si të bëhemi shok me Jezusin.

Pjesa 2
FIGURA1-2
Katër burra doni me të vërtetë të takonin Jezusin atë ditë. Ata kishin 
një shok që nuk mund të ecte. Ai qëndronte i shtrirë gjithë ditën. 
Mendoje se sa e trishtueshme ishte për të që të mos ishte në gjendje të 
vraponte ose të hidhej. Ai kishte një problem shumë të madh. Katër 
shokët e tij e mbajtën atë.
Kërkojini fëmijëve që të numërojnë shokët.

Ata e mbajtën me kujdes burrin e paralizuar në shtratin e tij. “I 
paralizuar” do të thotë që ai nuk mund të ecte. Ata shkuan në shtëpinë 
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ku ishte Jezusi. Por … oh jo … ishte tashmë plot dhe nuk kishte 
mundësi që ata të mund të hynin nga dera!

Shokët nuk u dorëzuan. Ata besonin që Jezusi mund ta ndihmonte 
shokun e tyre që të ecte. Por çfarë mund të bënin ata?
Dëgjoni idetë e fëmijëve.

FIGURA1-3
Shtëpia kishte shkallë që të çonin në një çati të sheshtë. Ata u ngjitën 
me burrin në vigun e tij. Ata bënë një vrimë në çati.

Përdorni kubat për ndërtim për të treguar se si mund të bëhet një vrimë dhe/
ose veproni sikur po përpiqeni të hyni përmes një turme njerëzish (një grup i 
madh fëmijësh) me një të paralizuar (një kukull e madhe) në vig (një peshqir i 
madh me anët e rrotulluara dhe të fiksuara në shkopinj) i mbajtur nga fëmijët.

FIGURA1-4
Sapo vrima u hap mjaftueshëm katër shokët e ulën burrin në shtratin e 
tij poshtë në dysheme pikërisht para Jezusit. Jezusi nuk ishte i zemëruar 
me burrat që prishën çatinë. Ai nuk u zemërua që ata e ndërprenë ndërsa 
ishte duke folur. Jezusi u kujdes për njeriun që nuk mund të ecte.

Pjesa 3
FIGURA1-5
Jezusi i tha burrit, “O bir, mëkatet e tua të janë falur” (Marku 2:5).

Problemi më i madh i burrit nuk ishte që nuk mund të ecte. Mëkati 
ishte problemi i tij më i madh. Mëkati na pengon që të jemi shokë me 
Perëndinë. Të gjithë ne kemi lindur me këtë problem. Ne mëkatojmë 
kur thyejmë ligjin e Perëndisë. Të gënjesh është mëkat. Të mos bësh 
atë që të thotë mami dhe babi është mëkat. Të grindesh me fëmijët e 
tjerë është mëkat. Të gjithë ne e kemi këtë problem, por lajmi i mirë 
është se ky është një problem të cilin Jezusi mund ta zgjidhë.

Bëni një dramë të shkurtër për të demonstruar faljen. Do të keni nevojë për dy 
të rritur/ndihmës dhe disa lule në një vazo. Njëri do të bëj rolin e babait dhe 
tjetri të fëmijës së tij.  Në zemërim e sipër “fëmija” i këput lulet dhe i hedh ato 
poshtë. Ai shikon fytyrën e babait të tij dhe pas një momenti thotë “Më vjen shumë 
keq.” “Babai” përgjigjet me butësi, “Kjo ishte shumë e keqe. I kisha blerë ato 
lule për ditëlindjen e mamit dhe ti i shkatërrove ato. Ti meriton të ndëshkohesh, 
por unë të fal sepse të dua.”

Aty ishin disa burra të rëndësishëm që po dëgjonin Jezusin. Ata nuk 
besonin që Jezusi mund të falë mëkatet. Ata mendonin se Jezusi ishte 
një njeri i zakonshëm.

Por Jezusi e dinte se çfarë po mendonin ata dhe u tha atyre, “ Çfarë 
është më lehtë të thuash: “Mëkatet e tua të janë falur,” apo: “Çohu, 
dhe ec’?” (nga Marku 2:9).

Ai i foli burrit që nuk mund të ecte duke i thënë, “Merre vigun tënd 
dhe shko në shtëpinë tënde” (nga Marku 2:11).

Çfarë mendoni, çfarë ndodhi?
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FIGURA1-6
I paralizuari u ngrit në këmbë! Shiko fytyrën e tij në figurë – ai është 
kaq i lumtur! Burri mori vigun ku qe shtrirë dhe eci nëpër turmë para 
të gjithëve. Ua! Si mundi ta bënte Jezusi këtë? Jezusi është Perëndia Bir. 
Ai ishte në gjendje që ta bënte burrin të ecte dhe Ai është në gjendje 
të falë mëkatin.

A i ke kërkuar Atij të të falë? Nëse e ke bërë atëherë falenderoje 
Perëndinë që Jezusi fal mëkatet. Kur na falen mëkatet  ne bëhemi shok 
me Jezusin.

Njerëzit ishin të mahnitur nga ajo që kishin parë. I paralizuari ishte 
ngritur dhe kishte ecur! Ata lavdëruan Perëndinë për atë që kishin parë.

Këngë 

Pyetjet e përsëritjes
Vargu përmendësh

1 Kush e quan veten e tij në Bibël Biri i njeriut? (Jezusi, Perëndia 
Bir).

2 Kush ka fuqi mbi gjithçka në tokë? (Jezusi).

3 Kush ka fuqi për të falur mëkatet? (Jezusi).

Mësimi (pjesët 1-3)

1 Kush di gjithçka për ty dhe të do ty? (Perëndia; Jezusi).

2 Çfarë nuk mund të bëjë një i paralizuar? (Përgjigjet mund të jenë 
të ndryshme. Shembujt e dhënë në mësim janë të vraposh, të 
hidhesh ose të ecësh).

3 Cili ishte problemi më i madh i burrit të paralizuar? (Mëkati).

4 Si e çuan shokët e tij atë tek Jezusi? (Ata e mbajtën atë dhe pastaj 
e ulën nëpër një vrimë në çati).

5 Pse shokët donin që Jezusi të shikonte burrin e paralizuar? (Ata 
besonin që Jezusi mund ta ndihmonte atë).

6 Pse ishte në gjendje Jezusi që ta bënte burrin të ecte? (Jezusi është 
Perëndia Bir).

7 Për arsye se Jezusi kishte fuqinë e Perëndisë, çfarë bëri Ai për burrin 
e paralizuar? (Fali mëkatin e tij dhe e shëroi atë).

8 Si e tregoi burri se ishte falur dhe shëruar? (Ai u ngrit dhe eci).

9 Çfarë bënë njerëzit kur e panë burrin duke ecur? (Ata lavdëruan 
Perëndinë).

Ungjilli në vëmendje

1 Çfarë është mëkati? (Çdo gjë që ti mendon, thua ose bën që nuk 
e kënaq Perëndinë).
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2 Çfarë ndëshkimi iu dha Jezusit për mëkatin tënd? (Ai u gjakos dhe 
vdiq në kryq).

3 Çfarë duhet të bësh që të falesh për mëkatin tënd? (Të pranosh/
besosh Jezusin si Shpëtimtarin tënd. Përdor këtë pyetje për të 
përsëritur – thuaji Perëndisë, “Unë e di që kam mëkatuar. Unë 
besoj që Jezusi vdiq për mëkatin tim dhe u ringjall. Të lutem më 
fal dhe më bëj fëmijën Tënd.”)
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Mësimi 2
Jezusi shëron Bartimeun e verbër

Shkrimi për mësuesit Marku 10:46-52
Lluka 18:35-43

E vërteta qendrore Perëndia kujdeset për të gjithë

Zbatimi Të shpëtuar dhe të pashpëtuar: Ti mund ta dish që Perëndia kujdeset për 
ty dhe ti mund t’i kërkosh Perëndisë ndihmën e Tij

Vargu përmendësh “… Ai merakoset për ju ” (1 Pjetrit  5:7)

Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Mirëseardhja w CD me muzikë
w Etiketa emrash(faqe 78), 

një për çdo fëmijë
w Objekte që mund të 

identifikohen me prekje
w Copë e errët

Mirëseardhja Kini një muzikë në sfond. Përshëndetini fëmijët 
me emër dhe jepuni atyre etiketat e emrave.

Aktivitet “Loja: Gjeje çfarë është”
 Vendosni një objekt nën një copë mbi një 

tavolinë. Çdo fëmijë le të vendosë dorën e tij 
nën copë dhe të gjejë se çfarë është objekti duke 
e prekur atë. Kini disa objekte për të vënë nën 
copë në mënyrë që çdo fëmijë të gjej një.

Adhurimi w Këngë (faqe 14)
w Këngë e vizualizuar
w Shportë ofrimesh

Këngë Këngë
Lutje Drejtojini fëmijët në lutje “I dashur Perëndi, 

faleminderit që Ti je i mirë. Faleminderit që ti 
na do ne dhe shokët tanë. Ndihmoji shokët tanë 
që të të njohin ty. Në emrin e Jezusit. Amen.”

Këngë  Këngë
Ofrim (Opsionale.) Kaloni një shportë rrotull 

dhe fëmijët le të ofrojnë. (Sigurohuni që të 
informoni prindërit se si do të përdoren paratë).

Vargu 
përmendësh

w Udhëzime (faqe 30) Vargu 1 Pjetrit 5:7
Përsëritje “Varg me veprime”

Lëvizje Aktivitet “Koka, supe, gjunjë, këmbë” (sytë e mbyllur)
 Sa më poshtë mund këndohet ose të thuhet duke 

bërë veprimet. Udhëzojini fëmijët që ta bëjnë me 
sytë e mbyllur.

 Koka, supet, gjunjë, këmbë,
 Gjunjë, këmbë; gjunjë, këmbë.
 Koka, supet, gjunjë, këmbë,
 Lavdërojnë Jezusin.
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Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Mësimi biblik w Teksti i mësimit (faqe 32)
w FIGURA2-1, 

FIGURA2-2, 
FIGURA2-4, 
FIGURA2-5 dhe 
FIGURA2-6

w Çantë e mbushur me 
gjëra që do t’i merrnit në 
një udhëtim (p.sh. bluzë 
e pastër, sapun, furçë 
dhëmbësh, hartë, etj).

w Tas druri dhe disa 
monedha të vogla

w Pallto

Mësimi “Jezusi shëron Bartimeun e verbër”
 Jepeni mësimin të gjithë një herësh ose një pjesë 

për çdo sesion. Në mënyrë që t’i keni duart e 
lira për aktivitetet brenda mësimit, mund t’i 
vendosni vizualet në një mbajtëse në lartësinë e 
syve të fëmijëve.

? Përsëritje w Elektrik dore
w Pyetje (faqe 34)

Lojë “Ndriço dritën”
 Kur një fëmijë i përgjigjet një pyetjeje, ai mund 

të ndez elektrikun e dorës dhe të ndriçojë dritën 
mbi objektin e paracaktuar në dhomë.

Ungjilli në 
vëmendje

w Udhëzime (faqe   31)
w Ungjilli i trefisht 

(FIGURA-e, FIGURA-f, 
FIGURA-g, FIGURA-h, 
FIGURA-i dhe 
FIGURA-j)

Në vëmendje “Ungjilli i trefishtë” (përsëritje)

Koha e 
ngrënies

w Koha e ngrënies sipas 
dëshirës tuaj (jini të 
ndjeshëm ndaj alergjive 
që fëmijët mund të kenë 
ndaj ushqimeve)

Pushim Bëni një pushim duke i lënë fëmijët të shkojnë 
në banjë dhe të lajnë duart.

Lutje Drejtojini ata në lutje, duke falenderuar 
Perëndinë për ushqimin.

Koha e ngrënies Bëni një bisedë për të përsëritur mësimin.
 (Shënim: mund të ketë shembuj me ushqime 

gjatë mësimit në pjesë shumë të vogla, por kjo 
nuk duhet të zëvendësojë kohën e ngrënies). 

Aktivitet 
krijues 
(zgjidh një)

w Figura nga natyra (faqe 
81), dy për fëmijë

w Lapsa me ngjyra
w Fletë aktiviteti për 

studentët një për fëmijë
w Ngjitës
w Monedha të vogla një 

për fëmijë
w Brumë për të luajtur ose 

plastelinë (faqe 8)

Punëdore “Çfarë mund të shohin sytë”
 Fëmijët le të ngjyrosin njërën figurë të gjithën me 

ngjyrë të zezë për të treguar se njerëzit e verbër 
nuk mund të shohin gjërat që shohim ne. Ata 
mund të ngjyrosin me ngjyra figurën tjetër për 
të treguar se si ne mund të kënaqemi duke parë 
gjërat që Perëndia ka bërë.

Fletë aktiviteti *  “Jezusi shëron Bartimeun e verbër”
 Çdo fëmijë të ngjisë një monedhë në tasin e 

lypësit që ka Bartimeu.
Brumë për të luajtur, plastelinë “Tasi i lypësit dhe 

monedhat”
 Bëni një tas të madh dhe pastaj udhëzojini 

fëmijët se si të bëjnë monedha për t’i hedhur 
në tas. Përdoreni këtë kohë për të përsëritur 
shkurtimisht mësimin.
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Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Aktivitet 
(zgjidh një)

w Diçka për të mbyllur sytë Aktivitet “Çfarë do të thotë të jesh i verbër?”
 (Mos e bëni këtë aktivitet nëse keni fëmijë të 

verbër në klasë).
 Fëmijët mund t’i mbulojnë sytë me radhë ose t’i 

mbyllin sytë (fëmijët e vegjël mund të kenë frikë 
t’i mbulojnë sytë). Dy shokë le ta shoqërojnë 
fëmijën e “verbër” nëpër dhomë. Kjo do t’u japë 
atyre ndjesinë e të qenit  i verbër dhe se çfarë do 
të thotë të varesh nga të tjerët. Flit për këtë pas 
aktivitetit. “Si u ndjeve kur nuk mund shikoje? 
Nga e dije se nuk do të përplaseshe me diçka? 
Si të ndihmuan shokët?”

Lojë “Unë shikoj”
 Zgjidhni një fëmijë që të gjejë një objekt në 

dhomë. Fëmija thotë, “Unë shoh diçka të ___ 
(shto ngjyrën).” Fëmijët e tjerë me radhë gjejnë se 
çfarë është objekti. Çdo radhë përfundojeni duke 
thënë së bashku, “Unë falënderoj Perëndinë që 
mund të shoh ___ (emri i objektit).” Vazhdojeni 
derisa çdo fëmijë të ketë pasur mundësi ta bëj 
një herë. 

*Të disponueshme në www.cefonline.com
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Mësimdhënia e vargut përmendësh
Vargu përmendësh

“… Ai merakoset për ju” (1 Pjetrit  5:7)

Hyrje

Tregojini fëmijëve një foto të dikujt për të cilin kujdeseni – një fëmijë, 
bashkëshort apo një prind. Tregojuni atyre se si kujdeseni nga ana 
praktike për ta dhe pse kujdeseni – ju i doni ata.

Por është Dikush që kujdese për personin në foto më shumë se 
unë. Bibla na tregon se Kush është Ai.

Prezantimi

Thojeni adresën së bashku, duke shpjeguar se këtu e gjejmë se Kush 
kujdeset për ne kaq shumë.

Një fëmijë le t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke hapur Biblën tuaj tek 
një shënues i vënë tek 1 Pjetri 5:7. Lexoni vargun.

Zbatimi

Perëndia kujdeset kur jemi të trishtuar.

Kërkojini fëmijëve që të bëjnë një fytyrë të trishtuar.

Perëndia kujdeset kur jemi të lumtur.

Kërkojini atyre të bëjnë një fytyrë të gëzuar.

Ai kurrë nuk pushon së kujdesuri për ne. Sido që të ndihesh dhe 
kudo që të jesh, mund t’i kërkosh Perëndisë të të ndihmojë sepse 
Ai kujdeset për ty.

Përsëritje

“Varg me veprime”

Përdorni veprime për të thënë vargun:

Ai - tregoni lart me të dyja duart.

merakoset - përqafoni veten.

për ju - tregoni nga njëri tjetri.

Përsëriteni këtë disa herë duke përfshirë edhe adresën.
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Ungjilli në vëmendje
Ungjilli i trefishtë (përsëritje)
Tregoni FIGURA-e.

w Kush është Jezusi? (Biri i përsosur i Perëndisë).

w Kush të ka bërë ty? (Perëndia).
Tregoni FIGURA-f.

w Kush të do ty më shumë? (Perëndia).

w Ku dëshiron Perëndia që ti të jetosh një ditë? (Në Qiell).
Tregoni FIGURA-g.

w Çfarë të largon ty nga Qielli? (Mëkati).

w Kush është mëkati? (Çdo gjë që mendon, thua ose bën që nuk e 
kënaq Perëndinë).

w Kush ka mëkatuar? (Të gjithë kanë mëkatuar – Romakëve 3:23).

w Pse mëkaton ti? (Ke lindur me dëshirën për të mëkatuar).

w Më thuaj një mënyrë se si një moshatar i yti mund të mëkatojë. 
(Përgjigjet do të jenë të ndryshme)

Ndani shembuj të tjerë ose diskutoni FIGURA-a, FIGURA-b, FIGURA-c dhe 
FIGURA-d.

Tregoni FIGURA-h.

w Si u ndëshkua Jezusi për mëkatin tënd? (Ai u gjakos dhe vdiq në 
kryq).

w Pse ishte Jezusi i gatshëm që të ndëshkohej për mëkatin tënd? (Ai 
të do ty).

w Çfarë i ndodhi Jezusit ditën e tretë pasi Ai vdiq e u varros? (Ai u 
ringjall - 1 Korintasve 15:3-4).

Tregoni FIGURA-i.

w Si mund të pastrohesh nga mëkati yt? (Prano Jezusin si Shpëtimtarin 
tënd - Gjoni 1:12).

Tregoni FIGURA-j.

w Çfarë po bën Jezusi në Qiell tani? (Ai po bën gati një shtëpi të 
veçantë për të gjithë ata që e pranojnë Atë).

w Nëse e pranon Jezusin si Shpëtimtarin tënd, ku do të jetosh një 
ditë? (Me Perëndinë në Qiell).

w A dëshiron ta pranosh Jezusin si Shpëtimtarin tënd? Mund ta bësh 
sot! Unë do të të ndihmoj me kënaqësi (vendosni kohën dhe vendin).
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Mësimi - pjesa 1
A keni qenë ndonjëherë në një udhëtim të gjatë?
Kini një çantë me disa gjëra që do të merrnit në një udhëtim (p.sh. bluzë të pastër, sapun, 
furçë dhëmbësh, hartë, etj.). Tregojani fëmijëve këto gjëra.

Udhëtimet mund të jenë vërtetë argëtuese, veçanërisht nëse ndodh 
diçka e papritur. Jezusi ishte në një udhëtim. Ai po udhëtonte me 
dishepujt e Tij për në një vend të quajtur Jeruzalem.
Kërkojini fëmijëve që të përsërisin këtë emër. Shpjegoni se ishte një vend i rëndësishëm.

Një turmë e madhe ishte duke ecur përgjatë rrugës me Jezusin. Të 
gjithë po shkonin në Jeruzalem për një festë të veçantë. Ishte diçka 
që ndodhte çdo vit, por këtë herë ndodhi diçka e mahnitshme gjatë 
rrugës, pikërisht kur ata ishin afër qytetit të Jerikos.

Bëni sikur po udhëtoni për në Jeruzalem. Çfarë do të ishit duke mbajtur? Ecni 
nëpër dhomë në “udhëtimin” tuaj dhe pastaj kthehuni atje ku janë ulur fëmijët. 
Ndihmojini fëmijët të kuptojnë që ishte një udhëtim i bukur sepse Jezusi ishte me 
ta atje. Këndoni ndërsa “udhëtoni”.  Këtë bënin njerëzit rrugës për në Jeruzalem.

Këngë

FIGURA2-1
Një burrë ishte ulur anash rrugës duke lypur. Ai ulej atje çdo ditë duke 
i kërkuar njerëzve para sepse ai nuk mund të punonte. Emri i tij ishte 
Bartimeu.
Kërkojini fëmijëve që të përsërisin emrin.

Bartimeu ishte i verbër, që do të thotë se ai nuk mund të shihte. 
Imagjino se si ndihesh kur nuk je në gjendje të shohësh gjë.
Kërkojini fëmijëve që të mbulojnë sytë me duar. Pyetini ata se çfarë mund të shohin.

FIGURA2-2
Në ato ditë, të ishe i verbër do të thoshte se nuk mund të punoje për 
të fituar para për ushqim dhe veshje, kështu që çdo ditë Bartimeu 
duhej të lypte.

Tregojini fëmijëve një tas prej druri me disa monedha brenda. Shpjegoni që 
çdo ditë Bartimeu do të ulej në anë të rrugës duke kërkuar para. Ishte e vetmja 
mënyrë se si ai mund të merrte para për të blerë ushqim.

A mendon se Perëndia kujdesej për Bartimeun? Po, Ai kujdesej. 
Perëndia e dinte që Bartimeu ishte i verbër. Ai kujdesej për mënyrën 
se si jetonte ai dhe e dinte se duhej të lypte për të pasur para. Perëndia 
kujdesej për Bartimeun më shumë se kushdo tjetër. Perëndia kujdeset 
edhe për ty. Perëndia di gjithçka për ty dhe e di se si ndihesh ti. Ai 
kujdeset për ty kudo që të shkosh dhe çfarëdo gjëje të jesh duke bërë. 
Perëndia kujdeset për ty sepse Ai të do ty. Prindërit e tu kujdesen për 
ty shumë. Kush tjetër kujdeset për ty në familjen tënde?
Fëmijët të përgjigjen.

Është e mrekullueshme që Perëndia kujdeset për ne më shumë se sa 
familja jonë.

Jezusi mua më do” (vargu 1 dhe refreni).
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Pjesa 2
Bartimeu mund të ketë kuptuar se kishte diçka të pazakontë në 
turmën që po shkonte në Jeruzalem. Jezusi njihej nga të gjithë. Shumë 
njerëz kishin dëgjuar se si Ai kishte shëruar njerëz të sëmurë. Ndoshta 
Bartimeu i kishte dëgjuar shumë herë ata të flisnin për këtë. Ai kishte 
kuptuar se Jezusi ishte në turmë duke udhëtuar nëpër Jeriko.

FIGURA2-4
Kështu që ndërsa turma afrohej më shumë Bartimeu filloi të bërtiste , 
“Jezus Bir i Davidit ki mëshirë për mua!” (Marku 10:47).

Fëmijët lë të thërrasin bashkë me ju. Shpjegoni që “mëshira” është mirësi të cilën 
ne nuk e meritojmë.

Njerëzi që ishin pranë Bartimeut i thanë që të pushonte. “Shshsh, 
Bartime.”
Kërkojini fëmijëve që t’i thonë njëri tjetrit “Shshsh.

Çfarë mendoni, çfarë bëri Bartimeu? Ai vazhdoi t’i thërriste Jezusit! 
Ai e dinte se kjo ishte e vetmja mundësi e tij për të takuar Jezusin dhe 
ai nuk do të dorëzohej.

Jezusi ndaloi së ecuri. Ai qëndroi i heshtur. Ai e kishte dëgjuar Bartimeun 
tek thërriste emrin e Tij. Jezusi dha urdhër që të sillnin Bartimeun.

“Bartime, merr zemër. Çohu, Ai po të thërret,” i thanë njerëzit anës 
rrugës (nga Marku 10:49).

Bartimeu e hodhi tej pallton e tij dhe u hodh në këmbë. Ai po nxitonte! 
Ai erdhi tek Jezusi. Çfarë do të bënte Jezusi?

Fëmijët le të luajnë role të asaj që ka ndodhur. Një fëmijë të ulet si Bartimeu 
anash rrugës duke thirrur,  “Jezusi ki mëshirë për mua!” Disa fëmijë janë turma 
që po vjen bashkë me Jezusin, të tjerët janë grupi përgjatë rrugës që po i thonë 
Bartimeut që të pushonte. Njëri nga mësuesit/ndihmësit mund të thotë fjalët e 
Jezusit. Pastaj grupi përgjatë rrugës i thotë Bartimeut që të çohet. Ai e bën këtë 
me nxitim duke hedhur pallton e tij.

Pjesa 3
FIGURA2-5
“Çfarë do që unë të të bëj?” e pyeti Jezusi (Marku 10:51).

A do t’i kërkonte Bartimeu Jezusit para? Jo. Ai dëshironte më shumë 
se paratë. A do t’i kërkonte Jezusit një punë? Jo.  Ai dëshironte më 
shumë se një punë. Bartimeu besonte se Jezusi mund ta ndihmonte atë.

Bartimeu tha “Unë dua të shoh” (nga Marku 10:51).

Bartimeu besonte që Jezusi kishte fuqinë për ta bërë atë të shihte! A 
mendon se Jezusi mund ta bënte këtë?

Jezusi i tha Bartimeut, “Shko, besimi yt të shëroi” (nga Marku 10:52).
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FIGURA2-6
Menjëherë Bartimeu mund të shihte! Ai mund të shihte njerëzit rrotull 
tij, retë, pemët dhe ai mund te shihte Jezusin. Ai ishte kaq i lumtur 
dhe e ndoqi Jezusin ne rrugë. Jezusi u kujdes për Bartimeun dhe Ai e 
ndihmoi Bartimeun.

Jezusi kujdeset për ty dhe për arsye se Ai është Perëndia Bir, Ai mund 
të të ndihmojë ty gjithashtu. Jezusit i pëlqen që t’i flasësh Atij në lutje 
dhe t’i kërkosh Atij të të ndihmojë. Mund t’i flasësh Atij në çdo kohë 
– në mëngjes kur ngrihesh, në mesditë dhe natën para se të shkosh 
për të fjetur. Edhe pse ne nuk mund ta shohim Perëndinë, Ai na sheh 
ne dhe Ai na dëgjon kur i lutemi Atij. Ti mund t’i kërkosh Atij të të 
ndihmojë të mësosh më shumë për Perëndinë nga Bibla. Mund t’i 
kërkosh Atij të të ndihmojë kur je në kopsht. Mund t’i kërkosh Atij 
të të ndihmojë që t’i bindesh prindërve të tu.

Drejtojini fëmijët në lutej. Kërkojini atyre të ndajnë kërkesa lutjeje. Në varësi 
të grupit ata mund të duan të thonë lutje të shkurtra me zë të larte. Nëse keni 
një grup të madh, ndajini në fillim fëmijët në gupe të vegjël, me një mësues/
ndihmës që drejton çdo grup.

Njerëzit në turmë që panë Bartimeun të shëruar lavdëruan Perëndinë. 
Ne mund të lavdërojmë Perëndinë që u kujdes për Bartimeun dhe 
dëgjoi thirrjen e tij për ndihmë. Ne mund të lavdërojmë Perëndinë që 
kujdeset për ne dhe që na dëgjon kur i kërkojmë ndihmë Atij.

Këngë

Pyetjet e përsëritjes
Vargu përmendësh

1 Ku lexojmë për dikë që kujdeset për ne? (Bibla).

2 Kush nuk do të ndalojë kurrë së kujdesuri për ty? (Perëndia).

3 Për sa njerëz kujdeset Perëndia? (Të gjithë).

Mësimi (pjesët 1-3)

1 Çfarë bënte Bartimeu për të gjetur ushqim(Ai ulej anash rrugës 
duke kërkuar/lypur ushqim).

2 Çfarë bënte Bartimeu për të gjetur ushqim(Ai ulej anash rrugës 
duke kërkuar/lypur para).

3 Kush u kujdes për Bartimeun? (Perëndia).

4 Perëndia kujdeset edhe për ty! Pse kujdeset Ai për ty? (Ai të do ty).

5 Çfarë bëri Bartimeu kur dëgjoi se Jezusi po vinte në atë rrugë? (Ai  
i thirri Atij).

6 Çfarë dëshironte Bartimeu që Jezusi të bënte për të? (Ai dëshironte 
që Jezusi ta ndihmonte atë që të shihte).
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7 Pse ishte në gjendje Jezusi që ta bënte Bartimeun të shihte? (Jezusi 
është Perëndia Bir).

8 Si mund t’i kërkosh ndihmë Jezusit? (Duke folur me Të në lutje).

9 Kur mund t’i flasësh (lutesh) Atij? (Në çdo kohë – në mëngjes, në 
mesditë dhe në kohën e gjumit).

Ungjilli në vëmendje

1 Çfarë të largon ty nga Qielli? (Mëkati).

2 Më thuaj një mëkat që mund të bëj një moshatar i yti. (Përgjigjet 
do të jenë të ndryshme).

3 Çfarë duhet të bësh që të falesh për mëkatin tënd? (Të pranosh/
besosh Jezusin si Shpëtimtarin tënd. Përdor këtë pyetje për të 
përsëritur – thuaji Perëndisë, “Unë e di që kam mëkatuar. Unë 
besoj që Jezusi vdiq për mëkatin tim dhe u ringjall. Të lutem më 
fal dhe më bëj fëmijën Tënd.”)
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Mësimi 3
Jezusi fashit stuhinë

Shkrimi për mësuesit Marku 4:35-41

E vërteta qendrore Jezusi ka fuqi mbi gjithçka

Zbatimi Të pashpëtuar: Kërkoji Jezusit që të jetë Shpëtimtari yt
Të shpëtuar: Besoji Perëndisë se do të kujdeset për ty

Vargu përmendësh “… Perëndia është ndihmuesi im dhe unë nuk do të kem frikë …” 
(Hebrenjve  13:6)

Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Mirëseardhja w CD me muzikë
w Etiketa emrash(faqe 78), 

një për çdo fëmijë
w Fletë A4 letre një për 

fëmijë
w Lapsa me ngjyra

Mirëseardhja Kini një muzikë në sfond. Përshëndetini fëmijët 
me emër dhe jepuni atyre etiketat e emrave.

Aktivitet “Aventura ime e ujit”
 Çdo fëmijë të vizatojë një kohë të bukur që ka 

pasur në det, liqen, pishinë, etj.  Pasi të kenë 
vizatuar,  mblidhini fëmijët në një rreth. Fëmijët 
me radhë të tregojnë për aventurat e tyre me ujin.

Adhurimi w Këngë (faqe 14)
w “Unë besoj tek Bibla” 

këngë e vizualizuar
w Shportë ofrimesh

Këngë “Unë besoj tek Bibla”
Lutje Drejtojini fëmijët në lutej: “Perëndi i dashur, 

faleminderit për Biblën. Faleminderit që Bibla 
na tregon historinë e vërtetë të Jezusit. Perëndi, 
ti je i mirë dhe Ti na do ne kaq shumë. Në emrin 
e Jezusit. Amen.”

Këngë  Këngë
Ofrim (Opsionale). Kaloni një shportë rrotull dhe 

fëmijët le të ofrojnë. (Sigurohuni që të informoni 
prindërit se si do të përdoren paratë).

Vargu 
përmendësh

w FIGURA-R5, 
FIGURA-R6, 
FIGURA-R7 dhe 
FIGURA-R8 (faqe 76)

w Udhëzime (faqe 40)
w Muzikë (faqe 14)

Vargu Hebrenjve 13:6
Përsëritje “Varg në gishtërinjtë tuaj”
Song Këngë

Lëvizje Aktivitet “Argëtim në ujë”
 Ndërsa thoni fjalitë e mëposhtme, fëmijët t’ju 

ndjekin dhe të bëjnë veprimet:
 Le të hipim në barkë. (Thojeni krahë për krah).
 Le të notojmë në liqen. (Notoni me krahët tuaj).
 Le të vrapojmë në breg. (Vraponi nëpër dhomë).
 Le të hidhemi në rërë. (Hidhuni aty ku jeni).
 Le të flemë në breg. (Vendoseni kokën mbi duart 

sikur flini).
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Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Mësimi biblik w Teksti i mësimit (faqe 44)
w FIGURA3-2, 

FIGURA3-3, 
FIGURA3-4, 
FIGURA3-5 dhe 
FIGURA3-6

w Figura ose foto të natyrës 
dhe të motit (shi, borë, 
vetëtimë, etj.) dhe/ose 
DVD për motin

w Një tapet për ta përdorur 
si barkë, ose parashutë 
për te imituar dallgët

Mësimi “Jezusi fashit stuhinë”
 Jepeni mësimin të gjithë një herësh ose një pjesë 

për çdo sesion. Në mënyrë që t’i keni duart e 
lira për aktivitetet brenda mësimit, mund t’i 
vendosni vizualet në një mbajtëse në lartësinë e 
syve të fëmijëve.

? Përsëritje w Fletë e madhe plastike 
(për të mbuluar 
dyshemenë)

w Fletë letre ose kartoni A3
w Dy shishe me spërkatës 

të mbushura me ngjyrë 
të errët blu dhe ngjyrë 
blu të çelët

w Pyetje (faqe 46)

Lojë “Figura e detit”
 Shtroni fletën e madje plastike në dysheme. 

Vendosni letrën/kartonin A3 në mes. Kur një 
fëmijë i përgjigjet saktë pyetjes, ai zgjedh një 
ngjyrë që ta spërkasë në letër/karton.

Ungjilli në 
vëmendje

w Udhëzime (faqe 42)
w Këngë (faqe 15)
w FIGURA-k, FIGURA-l, 

FIGURA-m dhe 
FIGURA-n

Në vëmendje “Im Zot është i madh”

Koha e 
ngrënies

w Koha e ngrënies sipas 
dëshirës tuaj (jini të 
ndjeshëm ndaj alergjive 
që fëmijët mund të kenë 
ndaj ushqimeve)

Pushim Bëni një pushim duke i lënë fëmijët të shkojnë 
në banjë dhe të lajnë duart

Lutje Drejtojini ata në lutje, duke falenderuar 
Perëndinë për ushqimin.

Koha e ngrënies Bëni një bisedë për të përsëritur mësimin.
(Shënim: mund të ketë shembuj me ushqime gjatë mësimit 

në pjesë shumë të vogla, por kjo nuk duhet të 
zëvendësojë kohën e ngrënies).

Aktivitet 
krijues 
(zgjidh një)

w Figura të detit (faqe 82), 
një për fëmijë

w Ngjitës me shkëlqyes 
blu, një për mësues

w Peshq prej letre të vegjël)
w Guaska deti prej brumi 

(pasta, makarona)
w Topa pambuku
w Ngjitës
w Fletë aktiviteti për 

studentët një për fëmijë
w Brumë për të luajtur ose 

plastelinë (faqe 8)

Punëdore “Figurat e detit”
 Ndihmoni çdo fëmijë që të shtojë tre ose katër  

“dallgë” me ngjitës me shkëlqyes blu në det. Ata 
gjithashtu mund të ngjisin guaska prej brumi 
(makarona) në breg dhe topa pambuku në qiell 
si re.

Fletë aktiviteti* “Jezusi e fashiti stuhinë”
 Ndihmojini fëmijët që të shpërndajnë një shtresë 

të hollë ngjitësi mbi ujë dhe ta lënë të thahet që 
të duke e shkëlqyeshme dhe e lëmuar.

Brumë për të luajtur, plastelinë “Dy barka”
 Udhëzojini fëmijët se si të bëjnë dy barka. 

Përsëritni se si Perëndia u kujdes për dishepujt në 
stuhi dhe si fëmijët mund t’i besojnë Perëndisë 
se do të kujdeset edhe për ta.
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Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Aktivitet 
(zgjidh një)

w Qese e madhe që mund 
të mbyllet

w 5 lugë gjelle miell misri
w ½ filxhan ujë
w ½ filxhan vaj
w Ngjyrosës ushqimor i 

gjelbër e blu, 8 pika për 
secilin

w Shirit ngjitës
w CShishe transparente 

dy-litërshe, e mbushur 
përgjysmë me ujë të 
ngjyrosur me ngjyruesin 
ushqimor blu, pjesa që 
mbetet mbushet gati e 
gjitha me vaj, peshq prej 
letre nëse keni dëshirë, 
tapën sigurojeni me 
ngjitës të fortë 

Lojë “Çanta e detit me stuhi”
 Ndërsa fëmijët shohin përzieni miellin e misrit, 

ujin dhe disa pika ngjyrë ushqimore në qese 
dhe pastaj shtoni vaj. Mbylleni mirë qesen duke 
shtuar shirit ngjitës rreth anëve nëse keni dëshirë. 
Lëreni përzierjen në qetësi për të paktën 10 
minuta, pastaj lëreni mbi tavolinë dhe fëmijët 
le ta shtypin me gishtërinjtë e tyre për të parë 
ngjyrën që bashkohet e ndahet si në një det me 
stuhi.

Activity “Shishja me dallgë”
 Fëmijët le ta lëvizin shihen para e mbrapa. Vaji 

duhet të qëndrojë mbi ujë, duke formuar dallgë.

*Të disponueshme në www.cefonline.com
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Mësimdhënia e vargut përmendësh
Vargu përmendësh

“… Perëndia është ndihmuesi im dhe unë nuk do të kem frikë …” 
(Hebrenjve 13:6)

Hyrje

A frikësohesh ndonjëherë gjatë një stuhie? A ke frikë ndonjëherë 
kur është shumë errësirë?

Diskutoni shkurtimisht.

Stuhitë dhe errësira nuk janë kaq të frikshme nëse je me një të 
rritur të fortë!

Prezantimi

Tek Hebrenjve 13:6 Bibla na tregon se kush është Ai që është 
gjithmonë me ty.

Thojeni adresën së bashku tre herë – në fillim duke mbyllur sytë, pastaj 
duke mbyllur veshët dhe në fund duke fshehur kokën midis krahëve.

Një fëmijë le t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke hapur Biblën tuaj tek 
një shënues i vënë tek Hebrenjve 13:6. Lexoni vargun pastaj tregoni  
FIGURA-R5, FIGURA-R6, FIGURA-R7 dhe FIGURA-R8.

Shpjegimi

Perëndia - Na kujton se Perëndia është zotërues mbi gjithçka. Do të 
thotë Jezusi, Perëndia Bir, është zotërues mbi gjithçka. Perëndia Atë, 
Perëndia Bir dhe Perëndia Frymë e Shenjtë së bashku janë Perëndi.

është ndihmuesi im - Nëse Jezusi është Shpëtimtari yt, Perëndia është 
gjithmonë me ty. Ai dëshiron të të ndihmojë në çdo gjë. Ai dëshiron 
të të ndihmojë me gjërat e lehta. Ai dëshiron të të ndihmojë ty me 
gjërat e vështira. Ai gjithmonë është ndihmuesi yt.

unë nuk do të kem frikë - Nëse mban mend që Perëndia është 
ndihmuesi yt, kurrë nuk duhet të jesh i frikësuar. Në momentin 
që fillon të kesh frikë, kujtohu që Perëndia është me ty. Ai ka fuqi 
mbi gjithçka! Mund t’i besosh Atij dhe të mos kesh frikë.

Zbatimi

Të pashpëtuar: Perëndia është ndihmuesi i fëmijëve të Perëndisë. 
Ti mund të bëhesh fëmijë i Perëndisë duke besuar në 
Jezusin si Shpëtimtarin tënd prej mëkatit.

Të shpëtuar: Nëse tashmë ke besuar në Jezusin si Shpëtimtarin 
tënd, ti je fëmijë i Perëndisë. Perëndia është ndihmuesi 
yt gjithmonë! Kur ke frikë besoji Perëndisë që do të 
kujdeset për ty.
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Përsëritje

“Varg në gishtërinjtë tuaj”

Duke filluar me gishtin e vogël, prekni nga një gisht për çdo fjalë 
që thoni në frazën e parë. Pastaj ndërroni duart dhe thoni frazën 
e  dytë.

Këngë.
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Ungjilli në vëmendje
“Im Zot është i madh”
Tregoni FIGURA-k.

Perëndia është kaq i madh. Ai është i fuqishëm i shenjtë (i përsosur) 
dhe kurrë nuk mëkaton. Perëndia di gjithçka që duhet ditur. Ai të njeh 
ty dhe të do ty! Bibla thotë, “Në këtë është dashuria: jo se ne e kemi 
dashur Perëndinë, por që Ai na ka dashur ne” (1 Gjoni 4:10). Perëndia 
të deshi ty para se ti ta doje Atë!
Tregoni FIGURA-l.

Perëndia është Krijuesi i të gjitha gjërave. Ai i bëri malet dhe pemët – 
madje edhe ato në lagjen tënde. Perëndia  bëri ujin e lumenjve, të reve 
dhe madje edhe ujin e vaskës tënde. Ai bëri yjet që xixëllojnë në qiell 
natën. Perëndia i mban ata atje me anë të fuqisë së Tij madhështore! 
Perëndia mund të bëj gjithçka që Ai vendos të bëjë!
Tregoni FIGURA-m.

Perëndia vendosi të dërgojë Birin e Tij. Zotin Jezus, në tokë. Jezusi, 
Perëndia Bir erdhi nga Qielli për t’i treguar njerëzve dashurinë e Tij.  
Jezusi lindi si bebe dhe u rrit e u bë burrë.  Jezusi tregoi dashurinë 
dhe fuqinë e Perëndisë duke bërë shumë mrekulli (gjëra që mund t’i 
bëj vetëm Perëndia)! Jezusi i donte njerëzit. Ai pa shqetësimet dhe 
mëkatin e tyre. Jezusi e di që gjithashtu edhe ti ke mëkatuar! Ti dhe unë 
mëkatojmë kundër Perëndisë kur bëjmë gjëra që duam vetë në vend 
që të bëjmë atë që Perëndia dëshiron që ne të bëjmë. Bibla thotë, “ Ai, 
pra, që di të bëjë të mirë edhe nuk e bën, bën mëkat.” (Jakobi 4:17).
Flisni për shembujt e mëposhtëm të mëkatit ose diskutoni FIGURA-a, FIGURA-b, 
FIGURA-c dhe FIGURA-d.

Ti mëkaton kur nuk ia jep lodrat e tua të tjerëve, ose kur nuk dëgjon 
atë që po të thotë mami kur ajo të kërkon që të bësh diçka. Ti mëkaton 
sepse ti dëshiron të mëkatosh! Ti meriton të jesh larg dashurisë së 
Perëndisë përgjithmonë sepse ti mëkaton. Por Jezusi të do dhe dëshiron 
që ti të shpëtosh prej mëkatit tënd!
Tregoni FIGURA-n.

Jezusi kurrë nuk mëkatoi. Ai u gjakos dhe vdiq në kryq për t’u 
ndëshkuar për mëkatin tënd dhe timin. Kaq shumë na deshi Ai ne! 
Jezusi u varros në një varr (shpellë), por ditën e tretë Jezusi u ringjall! 
(1 Korintasve 15:3-4). Sot Jezusi jeton në Qiell! Kur beson në Jezusin 
si Shpëtimtarin tënd, ti shpëton. Nuk do të jesh i ndarë (larg) Perëndisë 
përgjithmonë si ndëshkim për mëkatin tënd. Në vend të kësaj ti do të 
jesh fëmijë i Perëndisë duke filluar prej momentit që beson. Dhe një 
ditë do të jetosh në Qiell përgjithmonë!
Tregoni FIGURA-k.

I gjithë mëkati është kundër Perëndisë tonë të përsosur dhe të shenjtë. 
A e di që ke mëkatuar kundër Perëndisë?
Tregoni FIGURA-m.

A e di që Perëndia të do dhe dëshiron që të të shpëtojë prej mëkatit?
Tregoni FIGURA-n.
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A e di që Jezusi u ndëshkua për mëkatin tënd në kryq? Ti mund të 
besosh në Jezusin si Shpëtimtarin tënd sot (Veprat 16:31)! Unë do të 
të ndihmojë me kënaqësi që t’i thuash Perëndisë se ti beson në Të. 
(Vendosni kohën dhe vendin).
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Mësimi - pjesa 1
Tregoni figura dhe fotografi të natyrës (deti, malet, pyjet, liqenet) dhe të kushteve 
të ndryshme të motit (shi, borë, vetëtima). Nëse keni një klip të shkurtër në 
DVD të kushteve të ndryshme të motit mund t’ua shfaqni fëmijëve. Pyetini 
fëmijët nëse ata mund të bëjnë që të fillojë bora, ose të ndalojë shiu ose të ketë 
diell gjithë kohën.

Ne nuk mund t’i themi motit se çfarë të bëjë, por tani do të flasim për 
Dikë që mund ta bëjë këtë.

Jezusi kishte pasur një ditë shumë të zënë. Ai kishte qenë përgjatë 
detit të Galilesë (përgjatë liqenit) duke mësuar turmat e njerëzve për 
Perëndinë. Jezusi është Biri i Perëndisë. Para se Ai të jetonte mbi tokë Ai 
kishte qenë në Qiell me Perëndinë Atë. Ai di të gjithçka rreth Perëndisë, 
sepse Ai është Perëndi! Mendoni se sa mirë ishte që ta dëgjoje Atë.

Sot ne ende mund të dëgjojmë gjërat që Jezusi tha sepse ato janë të 
shkruara në Bibël. Është mirë që të dëgjosh me kujdes atë që Jezusi thotë.

Jezusi kishte qenë përgjatë detit të Galilesë dhe turmat e njerëzve e 
kishin ndjekur Atë atje për të dëgjuar atë që thoshte Ai.

Jezusi ishte Perëndia Bir por gjithashtu Ai ishte edhe njeri dhe u lodh 
ashtu si ti dhe unë. Kështu që në fund të ditës Jezusi u tha dishepujve 
(ndjekësve), “Le të shkojmë në anën tjetër të liqenit” (nga Marku 4:35).

FIGURA3-2
Dishepujt dhe Jezusi hipën në barkë. Disa nga dishepujt ishin 
peshkatarë prandaj i drejtonin barkat shumë mirë. Ata e njihnin mirë 
Detin e Galilesë – ata kishin peshkuar aty gati çdo ditë për vite të tëra. 

Jezusi shkoi me ta.
Fëmijët le të bëjnë sikur kanë hipur në një barkë (mund të përdorni një tapet). 
Bisedoni se si do të ndiheshin në barkë duke u lëkundur nga njëra anë në tjetrën.

Ose përdorni një parashutë për të imituar dallgët. Fëmijët le të ulen rreth 
parashutës dhe kërkojini grupit të bëjnë dallgë të vogla dhe pastaj dallgë të mëdha.

Çdo gjë po shkonte mirë. Jezusi ishte shumë i lodhur kështu që Ai u 
shtri në fund të barkës me kokën e mbështetur në një jastëk. Shumë 
shpejt e zuri gjumi.

FIGURA3-3
Por krejt papritur moti ndryshoi! Qielli u errësua, era filloi të frynte 
shumë fort dhe dallgët po bëheshin gjithnjë e më të mëdha. Çfarë do 
t’i ndodhte barkës?

Pjesa 2
Nëse po bëni sikur jeni ulur në barkë, kërkojini fëmijëve që të lëkunden nga 
njëra anë në tjetrën si të ishin në një stuhi.

Nëse po përdorni një parashutë fëmijët le të bëjnë disa dallgë shumë të mëdha.

FIGURA3-4
Dishepujt kishin frikë. Në barkë po hynte uji! Era po frynte shumë 
fort. Çfarë po bënte Jezusi?
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Fëmijët le të japin sugjerime.

Jezusi po flinte thellë! Dishepujt mezi po e besonin. Si mund të flinte 
Ai në një stuhi të tillë? Çfarë mendoni, çfarë bënë ata?
Dëgjoni përgjigjet e fëmijëve.

Bibla na tregon se dishepujt e zgjuan Jezusin.

FIGURA3-5
“Mësues, a nuk merakosesh që po mbytemi?” (nga Marku 4:38).
Shpjegoni fjalën “mbytemi” nëse është e nevojshme.

Dishepujt kishin harruar se Jezusi u kishte kërkuar atyre të shkonin 
në anën tjetër të liqenit. Nga frika ata i kishin harruar të gjitha gjërat 
që kishin dëgjuar prej Tij ndërsa mësonte njerëzit. Ata ishin vërtetë 
të frikësuar.

Pjesa 3
Jezusi u ngrit dhe i tha erës dhe dallgëve, “Pusho! Fashitu!” (nga Marku 
4:39).

Çdo gjë u qetësua. Stuhia ndaloi.

FIGURA3-6
Në barkën tuaj bëni sikur jeni në një stuhi dhe pastaj kur të thoni, “Pusho! 
Fashitu!” fëmijët le të rrinë në qetësi.

Ose bëni dallgë të mëdha me parashutën dhe thërrisni, “Pusho! Fashitu!” Kur 
ju ta thoni këtë fëmijët le të mbajnë parashutën pa lëvizur.

Tani që stuhia ka pushuar Jezusi i bën dishepujve një pyetje, “Pse keni 
kaq frikë? Ende nuk keni besim?” (nga Marku 4:40).

Dishepujt ende duhet të mësoni se mund t’i besonin Jezusit që të 
kujdesej për ta dhe t’i ndihmonte ata. Kishte qenë ideja e Jezusit që ata 
të hipnin në barkë dhe të udhëtonin për në anën tjetër të liqenit dhe Ai 
ishte në gjendje që të kujdesej për dishepujt. Ndonjëherë ndoshta ke 
frikë – ndoshta kur shkon në një vend të ri, ose kur duhet të flesh dhe  
nuk dëshiron të shkosh në dhomë kur mami dhe babi nuk janë aty.
Fëmijët le të bisedojnë se çfarë i frikëson.

Perëndia e kupton kur ke frikë. Perëndia është në gjendje që të kujdeset 
për ty. Ai është i plotfuqishëm. Ai e bëri gjithçka dhe Ai udhëheq 
gjithçka. Ti mund të flasësh me Të në lutje dhe t’i kërkosh Atij të 
të ndihmojë. Kur ke frikë, thuaje vargun e sotëm përmendësh që t’i 
kujtosh vetes që Perëndia mund të të ndihmojë ty. Ti mund t’i besosh 
Atij se do  të kujdeset për ty kur je në shtëpi ose kur shkon për të blerë 
ose në kopsht. Perëndia është më i fuqishëm se kushdo ose çdo gjë tjetër.

Dishepujt ishin të mahnitur me atë që kishte bërë Jezusi. Bibla na 
tregon se ata ishin të tmerruar. Kurrë më parë nuk kishin parë dikë që 
të kontrollonte stuhinë.
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“Kush është ky? Madje edhe era dhe dallgët i binden Atij” i thanë ata 
njëri tjetrit (nga Marku 4:41).

Ata po mësonin që Jezusi nuk ishte një njeri i zakonshëm – Ai është 
Perëndia Bir. A e ke njohur Jezusin si Perëndia bir? Ai është kaq i 
fuqishëm sa edhe era dhe dallgët i binden Atij. Ai është më i fuqishëm 
se kushdo tjetër. Ne mund të falënderojmë Perëndinë që Jezusi erdhi 
në tokë.  Ai erdhi sepse Ai të do ty dhe dëshiron të jetë Shpëtimtari yt. 
A i ke kërkuar që të të falë? Nëse po, mbaj mend se Ai është në gjendje 
që të të ndihmojë ty kur ke frikë.

Drejtojini fëmijët në një lutje të thjeshtë. “Faleminderit, Atë Qiellor, që dërgove 
Birin Tënd Jezus. Faleminderit që Ai është Perëndia Bir. Faleminderit që Ai 
është më i fuqishëm se kushdo tjetër. Amen.”

Pyetjet e përsëritjes
Vargu përmendësh

1 Cili është një emër tjetër për Jezusin? (Perëndia).

2 Në çfarë gjërash mund të të ndihmojë ty Perëndia? (Gjërat e 
vështira, në gjërat e lehta – në çdo gjë).

3 Pse nuk duhet të kenë kurrë frikë fëmijët e Perëndisë? (Perëndia 
është ndihmuesi i tyre).

Mësimi (pjesët 1-3)

1 Pse kishte pasur Jezusi një ditë kaq të zënë? (Ai kishte qenë duke 
i mësuar turmave të njerëzve për Perëndinë).

2 Si mund të dëgjojmë atë që tha Jezusi? (Ne mund të dëgjojmë 
fjalët e Jezusit që janë të shkruara në Bibël).

3 Ku i tha Jezusi dishepujve të Tij që ta çonin? (Në anën tjetër të 
liqenit).

4 Çfarë ndodhi kur ata ishin në barkë? (Një stuhi).

5 Si u ndjen dishepujt nga kjo? (Të trembur/frikësuar).

6 Çfarë po bënte Jezusi? (Ai po flinte).

7 Kur dishepujt e zgjuan Atë, çfarë bëri Jezusi? (Ai i foli erës dhe 
dallgëve - “Pusho! Fashitu!”)

8 Pse ishte Jezusi në gjendje që ta bënte këtë? (Jezusi është Perëndia 
Bir).

9 Çfarë duhet të bësh kur ke frikë? (Një ose më shumë nga të 
mëposhtmet: t’i flasësh Perëndisë në lutje, t’i kërkosh Atij ndihmë; 
thuaje vargun e sotëm përmendësh që t’i kujtosh vetes se Perëndia 
mund të të ndihmojë; besoji Perëndisë se Ai do të kujdeset për ty).

Ungjilli në vëmendje

1 Çfarë është mëkati? (T’i bësh gjërat si dëshiron ti dhe jo si dëshiron 
Perëndia).
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2 Çfarë ndëshkimi meriton ti për shkak të mëkatit tënd? (Të 
ndahesh/të jesh larg nga Perëndia përgjithmonë).

3 Çfarë duhet të bësh që të shpëtosh nga mëkati yt? (Beso në Jezusin 
si Shpëtimtarin tënd. Përdor këtë pyetje për të përsëritur – thuaji 
Perëndisë, “Unë e di që kam mëkatuar. Unë besoj që Jezusi vdiq 
për mëkatin tim dhe u ringjall. Të lutem më fal mëkatin tim dhe 
më bëj fëmijën Tënd.”)
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Mësimi 4
Jezusi ushqen shumë njerëz

Shkrimi për mësuesit Marku 6:30-44
Gjoni 6:8-9,14

E vërteta qendrore Jezusi, Perëndia Bir, i do njerëzit

Zbatimi Të pashpëtuar dhe të shpëtuar: Beso që Jezusi, Perëndia Bir, të do ty

Vargu përmendësh Përsëritje Hebrenjve 13:6

Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Mirëseardhja w CD me muzikë
w Etiketa emrash(faqe 78), 

një për çdo fëmijë
w Fletë letre A4  një për 

fëmijë
w Lapsa me ngjyra

Mirëseardhja Kini një muzikë në sfond. Përshëndetini fëmijët 
me emër dhe jepuni atyre etiketat e emrave.

Aktivitet “Një darkë feste e madhe”
 Fëmijët le të vizatojnë ose të tregojnë për një 

darkë të veçantë që ata kanë pasur me një grup të 
madh njerëzish (p.sh. festë për ditëlindje, darkë 
familjare, piknik, etj.).

Adhurimi w Këngë (faqe 14)
w “Unë besoj tek Bibla” 

këngë e vizualizuar
w Shportë ofrimesh

Këngë Këngë 
Vjershë me veprime “Unë nuk kam frikë”
Lutje Drejtojini fëmijët në lutje: “I dashur Perëndi, 

faleminderit që mund të të besojmë ty kur 
kemi frikë. Faleminderit që mund të të besojmë 
ty se do të kujdesesh për ne. Faleminderit për 
historinë Tënde të vërtetë, Biblën. Në emrin e 
Jezusit. Amen.”

Këngë  “Unë besoj tek Bibla”
Ofrim (Opsionale). Kaloni një shportë rrotull dhe 

fëmijët le të ofrojnë. (Sigurohuni që të informoni 
prindërit se si do të përdoren paratë).

Vargu 
përmendësh

w FIGURA-R5, 
FIGURA-R6, 
FIGURA-R7 dhe 
FIGURA-R8 (faqe 76)

w Udhëzime (faqe 52)
w Muzikë (faqe 14)

Vargu Hebrenjve 13:6
Përsëritje “Varg në gishtërinjtë tuaj”
Këngë Këngë

Lëvizje Aktivitet “Unë mund të shkoj e të ndihmoj të tjerët”
 Drejtojini fëmijët për gjatë perimetrit të dhomës 

duke bërë veprime që mund të ndihmojnë të 
tjerët (p.sh. duke ecur, duke vrapuar, duke u 
hedhur).
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Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Mësimi biblik w Teksti i mësimit (faqe 54)
w FIGURA4-1, 

FIGURA4-2, 
FIGURA4-3, 
FIGURA4-4, 
FIGURA4-5 dhe 
FIGURA4-6

w “Unë besoj tek Bibla” 
këngë e vizualizuar

w Këngë (faqe 14)
w Ushqim për të ndarë (por 

jo për të gjithë)
w Pesë bukë të vogla dhe 

dy peshq të vegjël (nëse 
është e mundur i vërtetë 
ose forma peshku të 
prera)

w Copa të prera të mbetura 
dhe disa shporta të vogla 
për të vendosur “copat e 
mbetura”

Mësimi “Jezusi ushqen shumë njerëz”
 Jepeni mësimin të gjithë një herësh ose një pjesë 

për çdo sesion. Në mënyrë që t’i keni duart e 
lira për aktivitetet brenda mësimit, mund t’i 
vendosni vizualet në një mbajtëse në lartësinë e 
syve të fëmijëve.

? Përsëritje w Forma buke dhe peshku 
(faqe 83-84)

w FKatër fije leshi
w Kapëse letrash të mëdha
w Pyetje (faqe  56)

Lojë “Zero dhe kryqe”
 Vendosni me kapëse katër fije leshi në flanelobord 

për të bërë një rrjetë me zero dhe kryqe. Kur 
një fëmijë i përgjigjet një pyetjeje, ai mund 
të vendosë një formë në rrjetë. Fëmija tjetër 
që përgjigjet mund të vendosë formën tjetër. 
Vazhdoni të luani derisa tre forma të njëjta 
të vihen në radhë horizontalisht, nga lartë 
poshtë ose diagonalisht, ose derisa të mbushet 
e gjithë rrjeta. Mos i ndani me grupe nëse 
nuk keni fëmijë parashkollorë më të rritur.  
Parashkollorëve të vegjël u pëlqen të vendosin 
format dhe të shohin se si rreshtohen tre forma 
të njëjta.

Ungjilli në 
vëmendje

w Udhëzime (faqe  53)
w Këngë (faqe 14)
w FIGURA-k, FIGURA-m 

dhe FIGURA-n

Në vëmendje “Im Zot është i madh” 

Koha e 
ngrënies

w Koha e ngrënies sipas 
dëshirës tuaj (jini të 
ndjeshëm ndaj alergjive 
që fëmijët mund të kenë 
ndaj ushqimeve)

Pushim Bëni një pushim duke i lënë fëmijët të shkojnë 
në banjë dhe të lajnë duart.

Lutje Drejtojini ata në lutje, duke falenderuar 
Perëndinë për ushqimin.

Koha e ngrënies Bëni një bisedë për të përsëritur mësimin.
 (Shënim: mund të ketë shembuj me ushqime 

gjatë mësimit në pjesë shumë të vogla, por kjo 
nuk duhet të zëvendësojë kohën e ngrënies).
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Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Aktivitet 
krijues 
(zgjidh një)

w Qese letre të bardha, një 
për fëmijë

w Lapsa me ngjyra
w Ngjitës me figura 

(opsionale)
w Pesë forma buke për 

fëmijë, jo të prera (faqe 
83)

w Dy forma peshku për çdo 
fëmijë, jo të prera (faqe 
84)

w Gërshërë
w Fletë aktiviteti për 

studentët një për fëmijë
w Ngjitës
w Biskota (krakers) të vogla 

në formë peshku, dy për 
fëmijë

w Brumë për të luajtur ose 
plastelinë (faqe 8)

Punëdore “Ushqimi i piknikut”
 Fëmijët le të ngjyrosin qeset e tyre prej letre dhe 

t’i zbukurojnë me ngjitës  me figura nëse duan. 
Pastaj udhëzojini fëmijët se si të ngjyrosin dhe 
të presin bukët dhe peshkun. Kur të mbarojnë 
fëmijët mund të vendosin bukët dhe peshqit në 
qeset e tyre për t’i marrë në shtëpi.

Fletë aktiviteti * “Jezusi ushqeu shumë njerëz”
 Ndihmojini fëmijët që të ngjisin biskotat  me 

formë peshku në shporta.
Brumë për të luajtur, plastelinë “Bukë dhe peshk”
 Ndihmojini fëmijët që të bëjnë pesë bukë dhe 

dy peshq. Theksoni që Jezusi, Perëndia Bir, bëri 
që të hanë pesë mijë burra plus gratë dhe fëmijët 
nga pesë bukë dhe dy peshq !

Aktivitet 
(zgjidh një)

w w  Peshk (faqe 78), me 
një kapëse letre dhe 
mesazh (faqe 79), të 
ngjitura tek secila

w Kallam peshkimi (spango 
me një magnet në fund e 
ngjitur në një shkop)

Aktivitet “Kap një peshk”
 Lërini fëmijët që të peshkojnë me radhë. Lexoni 

mesazhin/sugjerimin mbi çdo peshk që kapet. 
Vazhdoni derisa çdo fëmijë të ketë peshkuar një 
herë, duke e hedhur përsëri peshkun nëse është e 
nevojshme. Diskutojini këto sugjerime si mënyra 
me anë të të cilave Perëndia mund t’i përdorë 
fëmijët për të ndihmuar të tjerët.

*Të disponueshme në www.cefonline.com
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Mësimdhënia e vargut përmendësh
Vargu përmendësh

“… TPerëndia është ndihmuesi im dhe unë nuk do të kem frikë 
…” (Hebrenjve  13:6)

Hyrje

A mendon ndonjëherë, “Unë jam shumë i vogël për ta bërë këtë?” 
Ndoshta mendon se je shumë i vogël kur mësuesja të kërkon të 
mësosh një varg të gjatë, të ngjyrosësh brenda vijave, të tregosh 
ose bësh diçka të veçantë para klasës. Mos ki frikë që ta provosh ta 
bësh. Mund të kesh një Ndihmues gjithmonë!

Prezantimi

Tek Hebrenjve 13:6 Bibla na tregon se Kush mund të të ndihmojë 
gjithmonë.

Thojeni adresën së bashku tre herë – në fillim me zë të ulët, pastaj me 
zë normal, pastaj me zë të lartë.

Një fëmijë le t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke hapur Biblën tuaj tek 
një shënues i vënë tek Hebrenjve 13:6. Lexoni vargun pastaj tregoni  
FIGURA-R5, FIGURA-R6, FIGURA-R7 dhe FIGURA-R8.

Shpjegimi

Perëndia është ndihmuesi im dhe unë nuk do të kem frikë  - “Perëndia” na 
kujton se Ai është zotërues mbi gjithçka . Nëse ti je fëmijë i Perëndisë, 
Perëndia është gjithmonë me ty. Ai do të të ndihmojë që t’i bindesh 
prindërve. Perëndia do të të ndihmojë që të sillesh mirë me shokët. 
Perëndia do të të ndihmojë të bësh punën e Tij. Nëse mban mend 
që Perëndia është ndihmuesi yt, kurrë nuk duhet të jesh i frikësuar. 
Në momentin që fillon të kesh frikë, mbaj mend që Perëndia është 
me ty. Ai ka fuqi mbi gjithçka! Besoji Atij dhe mos ki frikë.

Zbatimi

Të pashpëtuar: Zoti është ndihmuesi i fëmijëve të Perëndisë. Ti 
mund të bëhesh fëmijë i Perëndisë duke besuar në 
Jezusin si Shpëtimtarin tënd prej mëkatit.

Të shpëtuar: Nëse tashmë ke besuar në Jezusin si Shpëtimtarin tënd, 
ti je fëmijë i Perëndisë. Perëndia është ndihmuesi yt 
gjithmonë! Perëndia mund të të përdorë ty madje edhe 
për të ndihmuar të tjerët.

Përsëritje

“Varg në gishtërinjtë tuaj”

Duke filluar me gishtin e vogël, prekni nga një gisht për çdo fjalë që 
thoni në frazën e parë. Pastaj ndërroni duart dhe thoni frazën e  dytë.

Këngë
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Ungjilli në vëmendje
“Im Zot është i madh” 
Tregoni  FIGURA-k.

w Kush di gjithçka për ty? (Perëndia).

w Kush të deshi ty para se ti ta doje Atë? (Perëndia - 1 Gjonit 4:10).
Tregoni  FIGURA-l.

w Më trego diçka që Perëndia ka krijuar. (Përgjigjet do të jenë të 
ndryshme).

w Kush mund të bëj gjithçka që Ai vendos të bëjë? (Perëndia).
Tregoni FIGURA-m.

w Cilin dërgoi Perëndia mbi tokë për shkak se Ai të deshi ty? (Jezusin, 
Perëndia Bir).

w Çfarë është mëkati? (Kur bën gjëra që dëshiron vetë në vend që të 
bësh atë që Perëndia dëshiron - Jakobi 4:17).

w Më trego një mënyrë se si ndonjëherë mëkaton. (Përgjigjet do 
të jenë të ndryshme. Flisni për shembuj të tjerë ose diskutoni 
FIGURA-a, FIGURA-b, FIGURA-c dhe FIGURA-d).

w Pse mëkaton ti? (Sepse ti dëshiron të mëkatosh).

w Cili është ndëshkimi që të jep Perëndia për mëkatin tënd? (Të jesh 
larg Perëndisë përgjithmonë).

w Për arsye se Jezusi të do, nga çfarë dëshiron Ai të të shpëtojë? 
(Mëkatit; të jesh larg Perëndisë përgjithmonë).

Tregoni  FIGURA-n.

w Si u ndëshkua Jezusi për mëkatin tënd? (Ai u gjakos dhe vdiq në 
kryq - 1 Korintasve 15:3-4).

w Çfarë ndodhi pasi Jezusi ishte varrosur për tre ditë? (Ai u ringjall).

w Ku është Jezusi tani? (Në Qiell).

w Çfarë i ndodh njerëzve që besojnë në Jezusin si Shpëtimtarin e 
tyre? (Ata shpëtojnë; ata bëhen fëmijë të Perëndisë).

Tregoni FIGURA-k.

w A e di që ke mëkatuar kundër Perëndisë tonë të përsosur dhe të 
shenjtë?

Tregoni FIGURA-m.

w A e di që Perëndia të do dhe dëshiron që të të shpëtojë prej mëkatit?
Tregoni FIGURA-n.

w A e di që Jezusi u ndëshkua për mëkatin tënd në kryq?

w Ti mund të besosh në Jezusin si Shpëtimtarin tënd sot (Veprat 
16:31)! Unë do të të ndihmojë me kënaqësi që t’i thuash Perëndisë 
se ti beson në Të. (Vendosni kohën dhe vendin).
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Mësimi – pjesa 1
A ke uri?

Le të bëjmë sikur unë kam disa biskota që të pëlqejnë ty. Tani do t’i shpërndajë ato.

Bëni sikur i jepni biskota disa fëmijëve. Pastaj tregoni duart bosh.

O, nuk ka më! Nuk mund të bëj dot gjë për këtë!

Ne do të dëgjojmë një histori të vërtetë nga Bibla për Jezusin dhe 
ushqimin.

Dishepujt (ndjekësit) e Jezusit kishin qenë shumë të zënë. Ata kishin 
qenë duke udhëtuar nëpër qytete dhe fshatra duke i treguar njerëzve 
për Jezusin. Në ato ditë ata ecnin në këmbë. Nuk kishte makina ose 
autobusë.  Ata kishin ardhur që t’i raportonin Jezusit, t’i tregonin Atij 
për gjërat që kishin thënë dhe bërë. Si mendoni si u ndjenë dishepujt 
pas gjithë atij udhëtimi?
Fëmijët le të japin ide.

Edhe kur po i tregonin Jezusit për gjërat që kishin ndodhur, kishte 
shumë njerëz që vinin e shkonin. Jezusi ishte shumë i famshëm dhe 
njerëzit dëshironin ta shikonin Atë. Por dishepujt ishin të lodhur dhe 
madje as nuk kishin pasur mundësi për të ngrënë.

Kështu që Jezusi i tha, “Ejani me Mua veçmas në një vend të qetë dhe 
pushoni pak.” (nga Marku 6:31).

Jezusi kujdesej për dishepujt e Tij sepse Ai i donte ata. Një pushim 
ishte një ide vërtetë e mirë, apo jo! Kur jemi të lodhur dhe të uritur 
kemi nevojë të pushojmë dhe të hamë.

FIGURA4-1
Kështu që Jezusi dhe dishepujt e Tij hipën në një barkë për të lundruar 
për në një vend të qetë. Po njerëzit i njohën ata! Çfarë mendoni çfarë 
do të bënin njerëzit?
Fëmijët le të ndajnë idetë e tyre.

Bibla na tregon se njerëzit dolën nga qytetet dhe fshatrat dhe vrapuan 
për të arritur në bregun e liqenit para se të arrinte Jezusi. Ndërsa barka 
mbërriti në breg atje tashmë kishte turma me njerëz!

FIGURA4-2
Nuk ishte më një vend i qetë, por një vend shumë i zhurmshëm me 
njerëz.

A mendon se Jezusi u zemërua me njerëzit? Ata kishin prishur planin e 
Tij për paqe dhe qetësi. Bibla na thotë se Jezusi kishte dhembshuri për 
njerëzit (Marku 6:34). Kjo do të thotë që Ai ishte i shqetësuar për ta. 
Ai kujdesej për ta sepse ata dukeshin si dele pa një bari që të kujdesej 
për ta dhe që t’u thoshte se çfarë duhet të bënin.

Jezusi kujdeset për njerëzit sepse Ai i do ata. Ai dëshiron që njerëzit 
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të dinë se çfarë duhet të bëjnë. Ai dëshiron që ata ta njohin Atë. Ai 
dëshiron t’i ndihmojë ata të jetojnë sa më mirë. Jezusi dëshiron që ti 
ta pranosh atë si Shpëtimtarin tënd.

Ti dhe unë kemi nevojë për një Shpëtimtar. Ne kemi thyer ligjin e 
Perëndisë. Perëndia thotë në Bibël, që t’i bindesh mamit dhe babit 
tënd. Ndonjëherë ti nuk e bën këtë! Bibla na tregon se kushdo që 
thyen ligjin e Perëndisë një ditë do të ndëshkohet prej Tij. Por Perëndia 
dërgoi Jezusin që të shpëtojë njerëzit nga ai ndëshkim. Për këtë arsye 
Jezusi quhet Shpëtimtari. Ai erdh në tokë për të shpëtuar njerëzit nga 
ndëshkimi i Perëndisë. Mund t’i kërkosh Jezusit që të të falë për gjërat 
e gabuara që bën. Pastaj Ai do të bëhet Shpëtimtari yt dhe do të të 
ndihmojë të jetosh jetën tënde në mënyrën më të mirë.

Pjesa 2
Jezusi nuk i largoi njerëzit. Ai filloi t’i mësonte ata për Perëndinë.

Turmat kaluan shumë kohë duke dëgjuar Jezusin. Po bëhej shumë 
vonë. Dishepujt e vunë re kohën.

Ata erdhën tek Jezusi dhe thanë, “Është bërë shumë vonë, lejoi njerëzit 
që të largohen që të mund të blejnë ushqim për të ngrënë” (nga Marku  
6:35-36).

Jezusi, dishepujt dhe turmat ishin në një vend të shkretë. Nuk kishte 
dyqane dhe askush nuk kishte menduar që të merrte ushqim me vete. 
Ideja e dishepujve për t’i dërguar njerëzit në fshatrat aty afër për të 
blerë ushqim ishte ide e mirë.

FIGURA4-3
Por Jezusi u kthye nga dishepujt e Tij dhe u tha atyre, “U jepni ju të 
hanë” (Marku 6:37).

Dishepujt u habitën. “Do të duhet shumë, shumë para!” thanë ata. “Nuk 
mund të shpenzojmë kaq shumë për ushqime!” (nga Marku 6:37).

Dishepujt nuk kishin ushqim me vete dhe atje kishte shumë, shumë 
njerëz për të ushqyer.

“Sa ushqim keni?” pyeti Jezusi.

Dishepujt shkuan për të parë. Dishepulli i quajtur Andrea gjeti një 
djalë që kishte drekën me vete.

FIGURA4-4
Ai e solli djalin tek Jezusi. “Këtu është një djalë me pesë bukë e dy 
peshq” (nga Marku 6:38 dhe Gjoni 6:8-9).
Tregojini fëmijëve pesë bukë të vogla dhe dy peshq të vegjël.

“Por kjo nuk mjafton për të gjithë këta njerëz.”

Pjesa 3
Jezusi e kishte në plan tashmë. Jezusi e dinte se si do t’i ndihmonte 
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njerëzit. Ai kërkoi dishepujve që të organizonin turmën e njerëzve dhe 
kështu ata u ulën në grupe. Jezusi do të përdorte drekën që kishte sjellë 
djali i vogël për t’i ndihmuar të gjithë.
Sot Jezusi është ende i interesua për fëmijët  - si ty! Ai dëshiron që 
të përdori gjërat që ti bën. Ti mund të ftosh një shok që të vijë e të 
dëgjojë për Jezusin. Ti mund të lutesh për njerëzit e tjerë. Jezusi është 
i interesuar në gjërat që ti bën.
Jezusi mori pesë bukët dhe dy peshqit dhe falënderoi Perëndinë për to. 
Pastaj Jezusi bëri diçka të mahnitshme. Ai i ndau bukët dhe peshqit  
me të gjithë!

FIGURA4-5
Ti dhe unë nuk do të mund ta bënim dot këtë. Jezusi ishte në gjendje 
që t’i jepte të gjithëve ushqimin e mjaftueshëm për të ngrënë. Të 
gjithë njerëzit u ngopën. Askush nuk kishte më uri. Kishte kaq shumë 
ushqim sa që pasi të gjithë kishin ngrënë, dishepujt mblodhën deri në 
dymbëdhjetë shporta me copat e mbetura!

FIGURA4-6
Kërkojini fëmijëve që t’ju ndihmojë të mblidhni “copat e mbetura” (format prej 
letre të bukës dhe peshkut) të cilat i keni vënë më parë nëpër dhomë. Jepi çdo 

fëmije një shportë që ta përdori.

Si mund të ushqente Jezusi kaq shumë njerëz me një sasi kaq të vogël 
ushqimi? Nuk ishte një numër shpejtësie. Nuk ishte se papritur të gjithë 
gjetën ushqimin e fshehur. Jezusi bëri një mrekulli. Ai bëri diçka që 
mund ta bëjë vetëm Perëndia. Ai po na tregon ne se Ai është Perëndia. 
Jezusi është në gjendje që të bëjë gjëra të cilat ne nuk mund t’i bëjmë. 
Ai përdori fuqinë e Tij për t’u kujdesur për njerëzit. Ende sot Jezusi 
kujdeset për njerëzit. Ai ka premtuar që t’i ndihmojë ata që e duan Atë. 
A beson se Jezusi është Perëndia Bir? Këtë na tregon Bibla për Jezusin.

Njerëzit që ishin atje atë ditë dhe që kishin parë atë që Jezusi kishte 
bërë filluan të mendonin se Kush ishte Ai. Si mundi të ushqente kaq 
shumë njerëz me kaq pak ushqim? Bibla na tregon që Jezusi mund ta 
bënte këtë mrekulli të mahnitshme sepse Ai është Perëndi. A nuk është 
e mrekullueshme të dish që Jezusi, Perëndia Bir, të do ty dhe dëshiron 
të jete Shpëtimtari yt?

Ai erdhi në tokë dhe vdiq në kryq për të marrë ndëshkimin që ti meriton. 
Ditën e tretë Ai u ringjall. Ai është në Qiell tani. Ti mund t’i kërkosh 

Atij që të ta falë  mëkatin tënd dhe që të bëhet Shpëtimtari yt sot.
“Unë besoj tek Bibla” (vargu 1-2).

Pyetjet e përsëritjes
Vargu përmendësh

1 Çfarë na kujton fjala “Perëndia”? (Perëndia është zotërues mbi 
gjithçka).

2 Trego  diçka për të cilën Perëndia mund të të ndihmojë ty. 
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(Përgjigjet mund të jenë të ndryshme. Shembujt e dhënë në mësim 
përfshijnë gjatë kohëve kur ke frikë , të zgjedhësh t’i bindesh 
prindërve të sillesh mirë me shokët, të bësh punën e Perëndisë).

3 Pse mund të ndihmojë Perëndia me çdo gjë dhe në çdo gjë? (Ai 
ka fuqi mbi gjithçka).

Mësimi (pjesët 1-3)

1 Pse po shkonin Jezusi dhe dishepujt e Tij në një vend të qetë? (Ata 
kishin qenë të zënë dhe kishin nevojë për pushim).

2 Kur ata shkuan në vendin e qetë, kush ishte atje tashmë? (Shumë 
njerëz).

3 Çfarë ndjeu Jezusi për turmën e njerëzve? (Ai kishte dhembshuri; 
Ai ishte i shqetësuar për ta; Ai u kujdes për ta).

4 Jezusi kishte ardhur që të ishte Shpëtimtari. Nga kush kemi nevojë 
të shpëtojmë? (Nga ndëshkimi i Perëndisë).

5 Pse e meritojmë ndëshkimin e Perëndisë? (Ne kemi thyer ligjin e 
Perëndisë).

6 U bë vërtetë vonë. Për çfarë kishin nevojë njerëzit? (Ushqim për 
të ngrënë).

7 Çfarë kishte sjellë djali i vogël me vete? (Pesë bukë dhe dy peshq).

8 Çfarë bëri Jezusi me pesë bukët dhe dy peshqit? (Ai i ushqeu të 
gjithë në turmë).

9 Si mund ta bënte Jezusi këtë? (Jezusi është Perëndia Bir).

Ungjilli në vëmendje

1 Kush ka mëkatuar? (Ti, unë, të gjithë).

2 Si u ndëshkua Jezusi për mëkatin tënd? (Ai u gjakos dhe vdiq në 
një kryq).

3 Çfarë duhet të bësh që të shpëtosh nga mëkati yt? (Beso në Jezusin 
si Shpëtimtarin tënd. Përdor këtë pyetje për të përsëritur – thuaji 
Perëndisë, “Unë e di që kam mëkatuar. Unë besoj që Jezusi vdiq 
për mëkatin tim dhe u ringjall. Të lutem më fal mëkatin tim dhe 
më bëj fëmijën Tënd.”)
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Mësimi 5
Jezusi ringjall të bijën e Jairit

Shkrimi për mësuesit Mark 5:21-24,35-43

E vërteta qendrore Jezusi është Shpëtimtari

Zbatimi Të pashpëtuar: Ti mund t’i besosh Jezusit që të jetë  Shpëtimtarit yt 
prej mëkatit

Të shpëtuar: Ti mund t’i besosh Jezusit se do të kujdeset për ty

Vargu përmendësh “… Dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme …” (Romakëve 6:23)

Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Mirëseardhja w CD me muzikë
w Etiketa emrash(faqe 78), 

një për çdo fëmijë
w Fletë A4  letre një për 

fëmijë
w Lapsa me ngjyra

Mirëseardhja Kini një muzikë në sfond. Përshëndetini fëmijët 
me emër dhe jepuni atyre etiketat e emrave.

Aktivitet “Udhëtimi im për tek mjeku”
 Fëmijët le të vizatojnë një udhëtim për tek mjeku 

ose në një spital. Pasi të jenë vizatuar figurat, 
mblidhini fëmijët në një rreth. Fëmijët të tregojnë 
me radhë rreth udhëtimit të tyre.

Adhurimi w Këngë (faqe 14)
w Këngë e vizualizuar
w FIGURA-k, FIGURA-l, 

FIGURA-m dhe 
FIGURA-n

w Shportë ofrimesh

Këngë Këngë 
Lutje Drejtojini fëmijët në lutje ose lërini ata të luten me 

ju frazë pas fraze: “Perëndi i dashur, faleminderit 
për fuqinë tënde të madhe. Faleminderit që ti 
mund të bësh mrekulli. Gjithashtu faleminderit 
që na do. Në emrin e Jezusit. Amen.”

Këngë Im Zot është i madh”
Ofrim (Opsionale.) Kaloni një shportë rrotull dhe 

fëmijët le të ofrojnë. (Sigurohuni që të informoni 
prindërit se si do të përdoren paratë).

Vargu 
përmendësh

w Ose FIGURA-o, 
FIGURA-p dhe 
FIGURA-q

	Ose FIGURA-R9, 
FIGURA-R10 dhe 
FIGURA-R11 (faqe 77)

w Udhëzime (faqe  61)
w Veprime (faqe 13)
w Kuti dhuratash e 

mbështjellë

Vargu Romakëve  6:23
Përsëritje “Varg me veprime”

Lëvizje Aktivitet “Perëndia më bën të fortë”
 Ndërsa thoni thëniet e mëposhtme, fëmijët t’ju 

ndjekin dhe të bëjnë veprimet:
 Perëndia më bën të fortë kështu që unë mund të 

ecë. (Ecni nëpër dhomë).
 Perëndia më bën të fortë kështu që unë mund të 

hidhem. (Hidhuni nëpër dhomë).
 Perëndia më bën të fortë kështu që unë mund të 

vrapoj. (Vraponi nëpër dhomë).
 Perëndia më bën të fortë kështu që unë mund të 

zgjatem. (Zgjatuni lart).
 Perëndia më bën të fortë kështu që unë mund të 

ulem. (Uluni)
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Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Mësimi biblik w Teksti i mësimit (faqe 63)
w FIGURA5-1, 

FIGURA5-2, 
FIGURA5-3, 
FIGURA5-4, 
FIGURA5-5 dhe 
FIGURA5-6

w Karrige

Mësimi “Jezusi ringjall të bijën e Jairit”
 Jepeni mësimin të gjithë një herësh ose një pjesë 

për çdo sesion. Në mënyrë që t’i keni duart e lira 
për aktivitetet brenda mësimit, mund t’i vendosni 
vizualet në një mbajtëse në lartësinë e syve të 
fëmijëve.

? Përsëritje w Leukoplast me ngjyra 
për fëmijë një për çdo 
fëmijë

w Formë e madhe prej 
letre e prerë e një 
personi

w Pyetje (faqe 65)

Lojë “Përsëritje me leukoplast”
 Kur një fëmijë i përgjigjet një pyetjeje, le të hapë 

një leukoplast dhe ta ngjisë në formën e madhe 
të një personi. 

Ungjilli në 
vëmendje

w Udhëzime (faqe  62)
w FIGURA-p, FIGURA-q 

dhe FIGURA-r

Në vëmendje “Romakëve 6:23”

Koha e 
ngrënies

w Koha e ngrënies sipas 
dëshirës tuaj (jini të 
ndjeshëm ndaj alergjive 
që fëmijët mund të kenë 
ndaj ushqimeve)

Pushim Bëni një pushim duke i lënë fëmijët të shkojnë 
në banjë dhe të lajnë duart.

Lutje Drejtojini ata në lutje, duke falenderuar Perëndinë 
për ushqimin.

Koha e ngrënies Bëni një bisedë për të përsëritur mësimin.
(Shënim: mund të ketë shembuj me ushqime gjatë mësimit 

në pjesë shumë të vogla, por kjo nuk duhet të 
zëvendësojë kohën e ngrënies).

Aktivitet 
krijues 
(zgjidh një)

w Figura të mrekullive 
(faqe 85), një për fëmijë

w Ngjitësa (stikers)
w Lapsa me ngjyra
w Fije leshi 10 cm një për 

fëmijë
w Shirit
w Fletë aktiviteti për 

studentët një për fëmijë
w Ngjitës
w Biskota të vogla një për 

fëmijë
w Biskota të vogla një për 

fëmijë (faqe8)

Aktivitet “Figura të mrekullive”
 Fëmijët le të bashkojnë shkronjat me pika dhe të 

zbukurojnë kornizën me ngjitësa (stikers). Ngjisni 
një fije leshi prapa çdo kornize si varëse. Pastaj 
fëmijët mund të vizatojnë figurën e një vajze të 
lumtur brenda kornizës.

Fletë aktiviteti* “Jezusi ringjalli të bijën e Jairit”
 Ndihmoni fëmijët që të ngjisin një biskotë të 

vogël në dorën e nënës.
Brumë për të luajtur, plastelinë “E bija e Jairit”
 Udhëzojini fëmijët se si të bëjnë të bijën e Jairit. 

Përdoreni këtë kohë për të ndihmuar fëmijët që 
të kuptojnë vdekjen – e bija e Jairit nuk mund të 
ecte, lëvizte ose të bënte ndonjë gjë. Askush nuk 
mund ta zgjonte atë, por Jezusi e ringjalli atë!

Something only God can do

Aktivitet 
(zgjidh një)

w Kuti e ndihmës së 
shpejtë

w Mbajtëse

Aktivitet “Ndihma e shpejtë”
 Sillni në klasë një kuti të ndihmës së shpejtë. Një 

nga një nxirrini sendet që janë aty dhe vendosini 
mbi mbajtëse (ose nëse është e mundur një 
infermiere ta bëjë këtë). Diskutoni se çfarë është 
secili send, kur e përdorim atë dhe çfarë bën ai. 
Flisni së bashku nëse ndonjëri nga këto sende 
mund të ndihmojë vajzën e vogël në histori. 
Vetëm Jezusi mund ta ringjallte atë.

Aktivitet “Loja e memories”
 Pasi të keni folur për sendet e ndihmës së shpejtë, 

një ndihmës ta largojë mbajtësen nga sytë e 
fëmijëve dhe të heqë një send. Fëmijët të gjejnë 
se cili send u hoq.

*Të disponueshme në www.cefonline.com
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Mësimdhënia e vargut përmendësh
Vargu përmendësh
“… Dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme …” (Romakëve  6:23)

Hyrje
Sa prej jush ju pëlqen të merrni një dhuratë? (Fëmijët të përgjigjen). 
A e dije që Perëndia ka një dhuratë për ty? Ai na tregon për këtë 
në Bibël!

Prezantimi
Romakëve 6:23 është adresa e këtij vargu.

SThojeni adresën së bashku tre herë – në fillim duke u hedhur me gëzim 
në njërën këmbë, pastaj në këmbën tjetër, pastaj me të dyja këmbët.

Një fëmijë le t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke hapur Biblën tuaj 
tek një shënues i vënë tek Romakëve 6:23. Lexoni vargun pastaj 
tregoni  FIGURA-o, FIGURA-p dhe FIGURA-q; ose FIGURA-R9, 
FIGURA-R10 dhe FIGURA-R11.

Shpjegimi

Dhuntia e Perëndisë - Kjo është një dhuratë që Perëndia ta jep ty. 
Nuk mund ta fitosh duke bërë ndonjë gjë të mirë. Nuk mund ta 
blesh. Është një dhuratë prej Perëndisë për ty. Mund ta marrësh 
këtë dhuratë duke besuar në Jezusin si Shpëtimtarin tënd.

është jeta e përjetshme - “E përjetshme” do të thotë “që nuk mbaron 
kurrë”. Jeta e përjetshme është një lloj i ri jete që Perëndia ia jep 
fëmijëve të Tij. Nuk mbaron kurrë. Fillon në momentin kur beson 
në Jezusin si Shpëtimtarin tënd dhe vazhdon përgjithmonë! Fëmijët 
e Perëndisë jetojnë mbi tokë derisa shkojnë në Qiell.

Tregoni një kuti dhuratash të mbështjellë.

Nëse them se kjo dhuratë është për ty si mund ta bësh atë tënden? 
Unë ta ofroj ty dhe ti e merr – ti e merr nga unë dhe e quan tënden. 
Perëndia të ofron ty dhuratën e jetë së përjetshme. Ti e merr jetën 
e përjetshme duke besuar në Jezusin si Shpëtimtarin tënd.

Zbatimi

Të pashpëtuar: Ti mund të besosh në Jezusin si Shpëtimtarin tënd 
sot! Atëherë do të kesh dhuratën e jetës së përjetshmeje.

Të shpëtuar: Nëse tashmë ke besuar në Jezusin, falenderoje 
Perëndinë për fuqinë e Tij të madhe për të të dhënë jetë 
të përjetshme.

Përsëritje
“Varg me veprime”

Përsërite vargun frazë pas fraze, duke praktikuar veprimet (shih faqe 
13). Pastaj përdorni simbolet për të recituar vargun.
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Ungjilli në vëmendje
Romakëve 6:23
Tregoni FIGURA-p.

Të pëlqen të marrësh dhurata, apo jo?
Fëmijët të përgjigjen.

Të pëlqejnë dhuratat që janë të mira për ty – me përmasat e duhura 
, ose në ngjyrën tënde të preferuar ose lloji i lodrave që të pëlqejnë 
shumë. Në mënyrë që të të japë një dhuratë që është e përshtatshme 
për ty, një person duhet të të njohë ty dhe atë që ty të pëlqen ose që ke 
nevojë. Nëse ai person të do ty, ai do të dëshirojë të të japë ty dhuratën 
më të mirë që mundet!
Unë njoh Dikë që jep dhuratat më të mira nga të gjitha – Perëndia! 
Për arsye se Perëndia të bëri ty, Ai e di saktësisht se çfarë të nevojitet 
ty. Ai e di se sa i madh je ti. Ai e di se kush janë ngjyrat dhe lodrat e 
tua të preferuara. Perëndia di gjithçka për ty dhe Ai të do Ty! Në Bibël 
Perëndia thotë, “Po, të kam dashur me një dashuri të përjetshme” 
(Jeremia 31:3). Perëndia të do ty më shumë se kushdo tjetër – dashuria 
e Perëndisë zgjat përgjithmonë!
Prandaj kur Perëndia të jep një dhuratë, të jesh i sigurt se është diçka 
e përshtatshme dhe e mirë për ty!
Tregoni FIGURA-q.

Perëndia e di se jeta e përjetshme me Të në Qiell është dhurata më e 
mirë që ti mund të marrësh. Jeta e përjetshme zgjat përgjithmonë. Qielli 
është një vend i vërtetë dhe i mrekullueshëm. Bibla na tregon se nuk 
ka trishtim ose mëkat në Qiell. Nuk ka lot në Qiell. Është vendi ku 
është Jezusi dhe ku Ai adhurohet. Nuk ka vdekje në Qiell. Kurrë nuk 
ka fund. Dhurata më e mirë që mund të marrësh ndonjëherë është që 
të mund të jetosh me Perëndinë në Qiell përgjithmonë.
Recitoni Romakëve 6:23 së bashku duke bërë veprimet. Tregoni  FIGURA-r.

Si mund ta marrësh këtë dhuratë të jetës së përjetshme? Duke besuar në 
Jezusin si Shpëtimtarin tënd! Jezusi, Perëndia Bir, erdhi në tokë si një djalë 
i përsosur dhe u rrit e u bë një burrë i përsosur. Bibla thotë, “Të gjithë 
mëkatuan” (Romakëve 3:23). Ti mëkaton kur nuk i bindesh Perëndisë.
Flisni së bashku për disa shembuj mëkati ose diskutoni FIGURA-a, FIGURA-b, 
FIGURA-c dhe FIGURA-d.

Kur nuk i bindesh prindërve të tu ti mëkaton. Kur nuk ia jep lodrat e 
tua shokëve, ti mëkaton. Jezusi e di që ti ke mëkatuar dhe meriton të 
ndëshkohesh, por Ai ishte i gatshëm të ndëshkohej për mëkatin tënd kur 
u gjakosh dhe vdiq në kryq. Jezusi u varros në një varr (shpellë) pastaj 
u ringjall ditën e tretë (1 Korintasve 15:3-4). Jezusi është Shpëtimtari.
Bibla thotë, “Kushdo që beson në të, të mos humbasë.” (Gjoni
3:16). Nëse beson në Jezusin si Shpëtimtarin tënd, nuk do të humbasësh 
(të jesh larg Perëndisë përgjithmonë). Do të kesh dhuratën e jetës së 
përjetshme! Një ditë do të shkosh të jetosh me Perëndinë në Qiell 
përgjithmonë! Nëse dëshiron të pranosh dhuratën e Perëndisë jetën 
e përjetshme, do të të ndihmoj me kënaqësi (vendosni kohën dhe vendin).
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Mësimi - pjesa 1
Të kesh besim do të thotë të besosh se diçka është e vërtetë. Do të thotë 
se je kaq i sigurt për atë gjë sa je gati të bësh diçka për të.

Një  i rritur tjetër ose një adoleshent ndihmës  të qëndrojë para jush me një 
karrige afër por jo direkt prapa saj. Thuaji ndihmësit të rritur, “Nuk ka karrige 
pas teje po unë kam një afër. Ki besim që kur të të them, ‘Ulu,’ ti mund të ulesh, 
sepse unë do ta kem vendosur atë aty në kohën e duhur. A ke besim se nuk do 
të të lë të biesh?” Me qetësi vendoseni karrigen në pozicion. “Ulu.” Ndihmësi i 
rritur do të ulet në karrige.

Kjo është një mënyrë për të të ndihmuar ty të kuptosh se çfarë është 
besimi. Do të thotë të jesh i sigurt që diçka është e vërtetë dhe të jesh 
gati të bësh diçka për këtë!

FIGURA5-1
Jezusi i mësoi njerëzit në Galile që të kishin besim në Të. Për të treguar 
se Ai ishte Perëndia Bir, me të njëjtën fuqi si Perëndia, Jezusi bëri 
mrekulli (gjëra që mund t’i bëj vetëm Perëndia).

Përdorni figurat individuale në format e reve për t’i kujtuar fëmijëve të ushqyerit 
e pesëmijë vetave, shërimin e Bartimetut dhe të burrit të paralizuar dhe fashitjen 
e stuhisë. Mund t’i bëni fëmijëve pyetje të thjeshta për këto mësime.

Gjithnjë e më shumë njerëz po dëgjonin për gjërat që Jezusi po 
bënte. Shumë prej tyre ishin kureshtarë. Kush ishte ky Person i Cili 
bënte kaq shumë gjëra të mahnitshme? Turma njerëzish fillonin të 
mblidheshin rreth Jezusit kudo ku shkonte Ai.

Një ditë Jezusi zbriti nga barka dhe një turmë u mblodh rreth Tij. Një 
burrë i quajtur Jair çau përmes turmës. Me dëshpërim ai dëshironte 
të fliste me Jezusin. Ai e dinte se askush nuk mund ta ndihmonte atë.

FIGURA5-2
Jairi ishte një njëri i rëndësishëm në sinagogë (një vend që i ngjan 
kishës ku njerëzit mblidheshin për të mësuar për Perëndinë). Ai me të 
vërtetë dëshironte të takonte Jezusin.

Ai kaloi përmes turmës dhe ra në gjunjë para Jezusit. Ai filloi t’i 
përgjërohej Jezusit.

“Ime bijë është duke dhënë shpirt; eja, vëri duart mbi të që të shërohet 
dhe të jetojë” (nga Marku 5:23).

Jairi duhet të ketë qenë shumë i shqetësuar dhe i trishtuar, por ai besonte 
se Jezusi ishte Personi i duhur për t’i kërkuar ndihmë.

Ti dhe unë kemi nevojë t’i kërkojmë ndihmë Jezusit.  Ne kemi një 
problem të cilin vetëm Jezusi mund ta zgjidhë. Ti dhe unë kemi 
mëkatuar kundër Perëndisë. Bibla thotë që, “Nuk ka njeri që të mos 
kryejë mëkate” (2 Kronikave 6:36). Perëndia ka thënë që ne duhet t’i 
bindemi mamit dhe babit, kështu që kur nuk bëjmë atë që ata thonë ne 
mëkatojmë kundër Perëndisë. Mëkati duhet ndëshkuar. Ndëshkimi për 
mëkatin është të jesh larg Perëndisë përgjithmonë dhe kurrë të mos jesh 
fëmijë i Perëndisë. Por Jezusi vdiq në kryq për të marrë ndëshkimin që 
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meriton ti. Ti mund t’i kërkosh Jezusit të të falë dhe mund t’i besosh 
Atij si Shpëtimtarit tënd.

Pjesa 2
A mendon se Jezusi mund ta ndihmonte Jairin? A mund ta ndihmonte 
me të vërtetë Jezusi vajzën e vogël që po vdiste? Le ta shohim.

FIGURA5-3
Jezusi shkoi me Jairin. Ata filluan të ecnin drejt shtëpisë së Jairit. Por 
kishte një problem. Kishte njerëz kudo rreth Jezusit. Turma ende po e 
ndiqte Atë. Është vërtetë e vështirë që të shkosh diku kur je në mes të 
në turme dhe Jezusi ndaloi që të fliste me një grua që ishte e sëmurë! 
(Marku 5:25-34).
Imagjinojeni se çfarë po mendonte Jairi! Ndoshta ai donte që të 
nxitonin dhe ta shmangnin turmën, por Jezusi ndaloi!
Ndërsa Jezusi por fliste me një grua që kishte qenë e sëmurë për një kohë 
të gjatë dhe po e shëronte atë, erdhën disa burra që po kërkonin Jairin.

FIGURA5-4
Këta burra kishin një lajm shumë të trishtuar.

“Jote bijë ka vdekur; pse e bezdis akoma Jezusin?” i thanë ata (Nga 
Marku 5:35).

Tani që vajza e vogël e Jairit kishte vdekur shokët e Jairit nuk besonin se 
Jezusi mund t’i ndihmonte më. Ata donin që Jairi të shkonte në shtëpi.

Jezusi nuk ua vuri veshin burrave. Ai i tha Jairit “Mos ki frikë, vetëm 
ki besim” (nga Marku 5:36).

Nuk është gjithnjë e lehtë të besosh që dikush mund të të ndihmojë. 
Ndoshta për Jairin nuk ishte e lehtë që të besonte në Jezusin pikërisht në 
atë moment. Ai kishte ardhur për të kërkuar ndihmën e Jezusit dhe tani 
për shkak të vonesës vajza e tij kishte vdekur. Jairi duhet të jetë ndjerë 
shumë i trishtuar, por ai besoi që Jezusi ende mund ta ndihmonte.
A mendon që Jezusi mund të ndihmojë?
Tregojini fëmijëve figurën e parë (FIGURA 5-1). Kujtojini atyre gjërat që Jezusi tashmë 
kishte bërë.

Ne mund të besojmë që Jezusi është në gjendje të ndihmojë sepse kemi 
mësuar për gjërat e tjera që Ai ishte në gjendje t’i bënte. Jezusi nuk është 
thjeshtë një njeri i zakonshëm – Ai është Perëndia Bir dhe mund të bëjë 
mrekulli të mahnitshme (gjëra që mund t’i bëjë vetëm Perëndia). Nëse 
ke besuar në Jezusin mund të jesh i sigurt që Ai është në gjendje që të të 
ndihmojë. Ti mund t’i flasësh Atij në lutje dhe t’i tregosh për gjërat që 
ti bën çdo ditë. Ai ka shumë dëshirë të të dëgjoj ty që lutesh.
Jepni një shembull se si Perëndia të ka ndihmuar.

“Im Zot është i madh”.

Pjesa 3
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Jezusi dhe Jairi vazhduan të ecnin drejt shtëpisë së Jairit. Këtë herë 
Jezusi nuk lejoi asnjë tjetër që ta ndiqte përveç tre prej dishepujve të 
Tij. Kur ata arritën në shtëpi kishte shumë zhurmë, sepse njerëzit po 
vajtoni me zë të lartë. Ishin shumë të zemëruar për vdekjen e vajzës së 
Jairit. Jezusi hyri në shtëpi.

“Pse bërtitni e qani? Vajza nuk ka vdekur, por fle,” tha Ai (nga Marku   
5:39).

Çfarë thënie e çuditshme! Ajo nuk ishte në gjumë, ajo kishte vdekur. 
Por Jezusi e dinte se mund të bënte diçka për ta ndryshuar  këtë situatë. 
Njerëzit në shtëpi nuk e kuptoni që Jezusi mund t’i ndihmonte. Ata 
nuk besonin në të. Ata e përqeshën Atë për atë që Ai tha.

FIGURA5-5
Jezusi i nxori të gjithë nga shtëpia përveç mamit dhe babit të vajzës së 
vogël dhe tre dishepujve. Ata shkuan tek dhoma ku ishte vajza e vogël.

Jezusi e mori për dore dhe i tha asaj, “Vajzë e vogël, ngrihu” (nga 
Marku 5:41).

FIGURA5-6
Menjëherë vajza e vogël u ngrit dhe filloi të ecte!

“Jepini vajzës të hajë,” tha Jezusi (nga Marku 5:43).

Jairi kishte besuar se Jezusi mund ta ndihmonte atë. Ai kishte ardhur 
tek Jezusi me një problem të madh – vajza e tij po vdiste. Jezusi kishte 
qenë në gjendje që ta ndihmonte Jairin sepse Ai është Perëndia Bir.

Ti dhe unë mund të besojmë në Jezusin – Ai është ende Perëndia Bir. 
Jezusi mund të jetë Shpëtimtari yt. Ai erdhi në tokë dhe vdiq në kryq 
për të marrë ndëshkimin që ti meriton. Ditën e tretë Ai u ringjall. Ai 
tani është në Qiell. Ti mund t’i kërkosh Atij të të falë për mëkatin tënd 
dhe të bëhet Shpëtimtari yt sot. Nëse tashmë e ke bërë këtë, ti mund 
të dish që Jezusi është në gjendje të kujdeset për ty, sepse Ai është 
Perëndia Bir. Sot, jo gjithmonë Jezusi i shëron njerëzit e sëmurë ose 
ua heq problemet atyre, por ne mund të besojmë që Ai bën gjithmonë 
më të mirën dhe që Ai na do neve shumë.
“Jezusi mua më do”.

Pyetjet e përsëritjes
Vargu përmendësh

1 Kush ka një dhuratë për ty të cilën nuk mund ta fitosh ose ta blesh? 
(Perëndia).

2 Cila është dhurata e Perëndisë për ty? (Jeta e përjetshme; jetë si 
fëmijë i Perëndisë përgjithmonë).

3 Si mund ta marrësh dhuratën e Perëndisë? (Duke besuar në Jezusin 
si Shpëtimtarin tënd).
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Mësimi (pjesët 1-3)

1 Çfarë është besimi? (Të kesh besim do të thotë të besosh se diçka 
është e vërtetë; të jesh kaq i sigurt për atë gjë sa je gati të bësh diçka 
për të).

2 Çfarë gjërash të mrekullueshme bëri Jezusi për të treguar fuqinë 
e Tij si Perëndia Bir? (Mrekulli – Ai shëroi një burrë të paralizuar 
dhe Bartimeun, fashiti një stuhi, ushqeu shumë njerëz me drekën 
e djalit, etj).

3 Si tregoi besim Jairi në fuqinë e Jezusit? (Ai i kërkoi Jezusit që të 
ndihmonte vajzën e tij të vogël të sëmurë).

4 Ndërsa Jezusi dhe Jairi po shkonin drejt shtëpisë së Jairit, çfarë i 
ndodhi vajzës së tij të vogël? (Ajo vdiq).

5 Çfarë i tha Jezusi Jairit që të bënte ndërsa ata vazhdonin të shkonin 
drejtë shtëpisë së tij? (Të besonte dhe të mos kishte frikë; të besonte 
në Të).

6 Njerëzit në shtëpi nuk e besonin se Jezusi mund t’i ndihmonte. 
Çfarë bënë ata? (E përqeshën).

7 Çfarë i tha Jezusi vajzës së vogël? (“Vajzë e vogël, ngrihu”).

8 Çfarë ndodhi kur Jezusi i tha vajzës së vdekur që të ngrihej? (Ajo 
u ringjall dhe u ngrit!).

9 Ku duhet të besosh ti që të falet mëkati yt? (Jezusi, Shpëtimtari).

Ungjilli në vëmendje

1 Cila është dhurata më  e mirë që mund të marrësh? (Jetë të 
përjetshme si fëmijë i Perëndisë ).

2 Kur fillon Jeta e përjetshme dhe sa zgjat ajo? (Fillon në momentin 
që beson në Jezusin si Shpëtimtar dhe zgjat përgjithmonë!)

3 Çfarë duhet të bësh që të bëhesh fëmijë i Perëndisë? (Beso në Jezusin 
si Shpëtimtarin tënd. Përdor këtë pyetje për të përsëritur – thuaji 
Perëndisë, “Unë e di që kam mëkatuar. Unë besoj që Jezusi vdiq 
për mëkatin tim dhe u ringjall. Të lutem më fal mëkatin tim dhe 
më bëj fëmijën Tënd.”)
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Mësimi 6
Jezusi ringjall Llazarin

Shkrimi për mësuesit Gjoni 11:1-7,17-44
(Lexoni gjithashtu vargun 8-16)

E vërteta qendrore Perëndia ka fuqi mbi jetën dhe vdekjen

Zbatimi Të  pashpëtuar dhe të shpëtuar: Beso që Jezusi është më i fuqishëm se 
vdekja

Vargu përmendësh ““ Jezusi i tha: ‘Unë jam ringjallja dhe jeta; ai që beson në Mua, edhe 
sikur të duhej të vdesë do të jetojë’” (Gjoni 11:25)

Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Mirëseardhja w CD me muzikë 
w Etiketa emrash (faqe 78), 

një për çdo fëmijë
w Fletë A4 letre një për 

fëmijë
w Lapsa me ngjyra

Mirëseardhja Kini një muzikë në sfond. Përshëndetini fëmijët 
me emër dhe jepuni atyre etiketat e emrave.

Aktivitet “Familja ime”
 Çdo fëmijë le të vizatojë familjen e tij. (Mund 

të përfshijnë edhe kafshët shtëpiake). Pasi të 
jenë bërë vizatimet mblidhini fëmijët në rreth. 
Fëmijët me radhë të tregojnë për familjet e tyre.

Adhurimi w Këngë (faqe  14)
w Këngë e vizualizuar
w Shportë ofrimesh

Këngë Këngë
Lutje Drejtojini fëmijët në lutje ose të luten me ju frazë 

pas fraze: “Perëndi i dashur, faleminderit që na 
do. Faleminderit që ke një plan të veçantë për 
jetën time. Më ndihmo t’u tregoj të tjerëve për 
ty. Në emrin e Jezusit. Amen.”

Këngë Këngë 
Ofrim (Opsionale.) Kaloni një shportë rrotull 

dhe fëmijët le të ofrojnë. (Sigurohuni që të 
informoni prindërit se si do të përdoren paratë).

Vargu 
përmendësh

w Udhëzime (faqe  69) Varg Gjoni 11:25
Përsëritje “Varg  me veprime”

Lëvizje Aktivitet “Ndiq drejtuesin”
 Bëni një veprim dhe fëmijët t’ju ndjekin: vraponi 

nëpër dhomë, hidhuni lart e poshtë, tundini 
krahët, zgjatuni lart, prekni gishtat e këmbës. Pastaj 
lejoni që fëmijë të ndryshëm të jenë drejtuesit.

Mësimi biblik w Teksti i mësimit (faqe 71)
w FIGURA6-1, 

FIGURA6-2, 
FIGURA6-3, 
FIGURA6-4, 
FIGURA6-5 dhe 
FIGURA6-6

w Objekte për hyrjen (p.sh. 
një tas i madh supe, kuti 
plastike ose kartoni bosh, 
numërator telefoni, etj)

Mësimi “Jezusi ringjall Llazarin”
 Jepeni mësimin të gjithë një herësh ose një pjesë 

për çdo sesion. Në mënyrë që t’i keni duart e 
lira për aktivitetet brenda mësimit, mund t’i 
vendosni vizualet në një mbajtëse në lartësinë e 
syve të fëmijëve.
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Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

? Përsëritje w Fytyra të trishtuara dhe 
të lumtura (faqe 88-89), 
pesëmbëdhjetë për secilin

w Pyetje (faqe 73)

Lojë “Fytyra të trishtuara dhe të lumtura”
 Vendosni fytyra të trishtuara në flanelobord. Kur 

një fëmijë i përgjigjet një pyetjeje, ai mund të 
heqë një fytyrë të trishtuar dhe ta zëvendësojë 
me një fytyrë të gëzuar.

Ungjilli në 
vëmendje

w Udhëzime (faqe 70)
w FIGURA-p, FIGURA-q 

dhe FIGURA-r

Në vëmendje “Romakëve 6:23” (përsëritje)

Koha e 
ngrënies

w Koha e ngrënies sipas 
dëshirës tuaj (jini të 
ndjeshëm ndaj alergjive 
që fëmijët mund të kenë 
ndaj ushqimeve)

Pushim Bëni një pushim duke i lënë fëmijët të shkojnë 
në banjë dhe të lajnë duart.

Lutje Drejtojini ata në lutje, duke falenderuar 
Perëndinë për ushqimin.

Koha e ngrënies Bëni një bisedë për të përsëritur mësimin.
(Shënim: mund të ketë shembuj me ushqime gjatë mësimit 

në pjesë shumë të vogla, por kjo nuk duhet të 
zëvendësojë kohën e ngrënies).

Aktivitet 
(zgjidh një)

w Gurë të mëdhenj të 
sheshtë një për fëmijë

w Shënues, bojëra ose 
penel, ose ngjitës me 
figura (stikers

w Fletë aktiviteti për 
studentët një për fëmijë

w Ngjitës
w Garzë shirit 1.5 cm e 

prerë me gjerësi 5 cm, 
katër për fëmijë

w Brumë për të luajtur ose 
plastelinë (faqe 8)

Aktivitet “Gurë të ngjyrosur”
 Jepini çdo fëmije një gurë. Le t’i zbukurojnë me 

shënues, bojëra ose ngjitës me figura (stiker). 
Kujtojini atyre se guri u hoq dhe Llazari doli 
jashtë i gjallë.

Fletë aktiviteti* “Jezusi ringjalli Llazarin”
 Ndihmojini fëmijët që të ngjisin shirita garze mbi 

Llazarin.
Brumë për të luajtur, plastelinë “Varri për Llazarin”
 Ndihmojini fëmijët që të bëjnë një varr dhe të 

flasin për Llazarin që kishte vdekur prej katër 
ditësh dhe ishte në varr. Pastaj fëmijët të bëjnë 
Llazarin dhe ta vendosin atë në varr. Thoni, 
“Llazar, dil jashtë” dhe nxirreni Llazarin nga varri.

Enrichment 
activity  
(choose one)

w Veshje (shih faqen 8)
w Peshqir i madh, grumbuj 

lulesh të thara të 
mbështjella me tyl

w Sugjerime për historitë 
(faqe 90)

w “Perëndia më gëzon” 
vizual këngësh (faqe   
86-87)

Dramë “Llazari është gjallë!”
 Fëmijët le të luajnë role të historisë ndërsa ju e 

ritregoni atë ngadalë. Jepuni role dhe kini veshje 
të thjeshta në dispozicion sepse parashkollorëve 
i pëlqen t’i veshin ato. Fëmijët le të nuhasin 
grumbujt e luleve të thara të mbështjella në tyl. 
Disa fëmijë le të ndihmojnë për të mbështjellë 
pjesën e sipërme të trupit të një fëmije me një 
peshqir të madh me lutet e thara të ngjitura në 
palën e tij. Bëni sikur e vendosni fëmijën në një 
shpellë. Kur “Llazari” të jetë mbështjellë pyetini 
fëmijët se çfarë tha Jezusi. Ata mund të thërrasin 
së bashku, “Llazar, dil jashtë!” dhe ndërsa ai del 
duartrokisni. Të gjithë fëmijët të ndihmojnë 
ndërsa ia heqin peshqirin.

Aktivitet “Tregim  historie”
 Përdorni sugjerimet për historitë për të filluar 

një kohë tregimi të një historie që ndërpritet 
nga një situatë “Oo” . Bëni fytyra që tregojnë 
zhgënjim dhe trishtim. Pas secilës prej këtyre 
shkruani  “Perëndia më gëzon” ose thoni “Plani 
i Perëndisë është më mirë”.”

 *Të disponueshme në www.cefonline.com
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Mësimdhënia e vargut përmendësh
Vargu përmendësh

“Jezusi i tha: “Unë jam ringjallja dhe jeta; ai që beson në Mua, edhe 
sikur të duhej të vdesë do të jetojë” (Gjoni 11:25)

Hyrje

SNdonjëherë kur njerëzit na tregojnë ndonjë gjë ne nuk jemi të 
sigurt nëse duhet t’i besojmë atyre! Ndonjëherë njerëzit bëjnë 
premtime dhe nuk i mbajnë ata. Por ne mund t’i besojmë gjithmonë 
asaj që Jezusi thotë. Do të lexojmë diçka që Jezusi tha.

Prezantimi

Lexojeni vargun nga Bibla. Tregojini fëmijëve që është shkruar në Bibël.

Gjoni 11:25 është adresa e këtij vargu.

Thojeni adresën së bashku tre herë.

Shpjegimi

Unë jam ringjallja dhe jeta - “Ringjallje” do të thotë “të kthesh 
në jetë”. Jezusi ka fuqinë të kthejë përsëri në jetë njerëzit që kanë 
vdekur.

Ai që beson në Mua, edhe sikur të duhej të vdesë do të jetojë - Ata 
që besojnë tek Jezusi, që i kanë besuar si Shpëtimtarin e tyre prej 
ndëshkimit të mëkatit, do të jetojnë përgjithmonë. Edhe nëse vdesin 
Jezusi do t’u japë atyre jetë përgjithmonë në Qiell.

Zbatimi

Të pashpëtuar: Nëse dëshiron të jetosh përgjithmonë në Qiell një 
ditë, duhet të besosh në Jezusin. Duhet të besosh që Ai 
erdhi në tokë  për të qenë Shpëtimtari yt dhe vdiq në 
kryq për të marrë ndëshkimin tënd për mëkatin.

Të shpëtuar: Nëse ke besuar në Jezusin dhe i ke kërkuar Atij që të 
jetë Shpëtimtari yt, falenderoje Atë që një ditë do të 
jetosh përgjithmonë në Qiell.

Përsëritje

“Varg me veprime”

Thojeni vargun të ulur në dysheme, pastaj përsëri në gjunjë, pastaj 
të përkulur, pastaj në këmbë. Përsëriteni.
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Ungjilli në vëmendje
Romakëve 6:23 (përsëritje)
Tregoni FIGURA-p.

w Kush ka dëshirë që të të japë ty dhurata? (përgjigjet do të jenë të 
ndryshme. Mbylleni me, “Dikush që të do”).

w Çfarë duhet të dijë dikush në mënyrë që të të japë një dhuratë që 
është e përshtatshme për ty? (Ai duhet të të njohë ty dhe atë që ty 
të pëlqen ose që ke nevojë).

w Kush të jep ty dhuratat më të mira nga të gjitha për shkak se Ai 
të njeh ty shumë mirë? (Perëndia, i Cili të bëri ty).

w Kush të do ty më shumë se kushdo tjetër? (Perëndia - Jeremia 
31:3).

w Cila është dhurata më e mirë që Perëndia dëshiron të të japë ty? 
(Jeta e përjetshme)

Tregoni FIGURA-q.

w Sa zgjat jeta e përjetshme? (Përgjithmonë).

w Ku do të jetosh një ditë përgjithmonë nëse ke jetën e përjetshme? 
(Në Qiell).

w Cila është një gjë që ti di për Qiellin? (Nuk ka trishtim, nuk ka 
mëkat, nuk ka lot, nuk ka vdekje; është vendi ku është Jezusi dhe 
ku Ai adhurohet; Qielli nuk mbaron kurrë).

Tregoni FIGURA-r.

w Si mund ta marrësh këtë dhuratë të jetës së përjetshme? (Duke 
Besuar në Jezusin si Shpëtimtarin tënd).

w Nga çfarë ke nevojë të shpëtosh ti? (Mëkati dhe ndëshkimi për 
mëkatin - Romakëve 3:23).

w Cila është një mënyrë në të cilën një moshatar i yti mund të 
mëkatojë? (Përgjigjet mund të jenë të ndryshme).

Flisni për shembuj të tjerë ose diskutoni FIGURA-a, FIGURA-b, FIGURA-c dhe 
FIGURA-d.

w A mëkatoi ndonjëherë Jezusi? (Jo, Ai ishte i përsosur).

w Si u ndëshkua Jezusi për mëkatin tënd? (Ai u gjakon she vdiq në 
kryq - 1 Korintasve 15:3-4).

w Nëse ti e do Perëndinë ku do të jetosh me Të një ditë? (Në Qiell).

w Nëse dëshiron të marrësh dhuratën e Perëndisë të jetës së 
përjetshme, do të të ndihmoj me gëzim (vendosni kohën dhe vendin).
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Mësimi - pjesa 1
Bëni disa aktivitete për të parë se sa të fortë janë fëmijët.

Kush mund të ngre një tas të madh supe? Kush mund ta hedhë tutje 
me frymë një kuti bosh plastike ose kartoni? Kush mund të grisë një 
numërator telefoni?
SPër disa gjëra fëmijët do të kenë forcë për t’i bërë. Sigurohuni që të paktën një gjë të mos 
e bëjnë dot edhe pse do të përpiqen ta bëjnë (pa u lënduar!). Shpjegoni që ne mund të 
jemi të fuqishëm por disa gjëra janë më të fuqishme se ne.

Nuk ka gjë më të fortë ose më të fuqishme se Perëndia. Ai është në 
gjendje të kontrollojë çdo gjë në botë.

“Im Zot është i madh”.

FIGURA6-1
Një burrë i quajtur Llazar ishte shumë sëmurë. Ai jetonte në një fshat 
të quajtur Betani.
Fëmijët le të përsërisin këtë emër.

Ai kishte dy motra të quajtura Maria dhe Marta.
Tërhiqeni vëmendjen e fëmijëve tek fytyrat e motrave në vizual.

Si mendon si ndjehen këto dy motra, Maria dhe Marta? Ato duken të 
trishtuara dhe të shqetësuara, apo jo? Ato bënë më të mirën që mundeshin 
për të ndihmuar vëllain e tyre, por ato nuk mundën ta shëronin atë – 
por ato njihnin Dikë që mund ta bënte këtë! Maria, Marta dhe Llazari 
ishin shokë të Jezusit, ata e dini se çfarë mund të bënte Ai dhe besonin 
që Ai mund t’i ndihmonte ata. Kështu që i dërguan Jezusit një mesazh.

“Zot, ja, ai që Ti e do shumë është i sëmurë” (nga Gjoni 11:3).

FIGURA6-2
Jezusi e mori mesazhin. Një shok i Tij shumë i ngushtë ishte shumë 
sëmurë. Çfarë mendoni, çfarë bëri Jezusi? Ndoshta prisni që Jezusi të 
nxitojë për në fshatin e Betanisë ku jetonte Llazari, por Ai nuk e bëri këtë!

Jezusi e dëgjoi mesazhin dhe pastaj tha, “Kjo sëmundje nuk është për 
vdekje, po, që nëpërmjet saj të përlëvdohet Biri i Perëndisë” (nga 11:4).

Ky ishte një lajm i mirë, por ishte shumë e çuditshme. Çfarë donte të 
thoshte Jezusi? Nga Bibla ne kemi parë që Jezusi është Perëndia Bir. 
Kështu që kjo sëmundje do t’i tregonte njerëzve se Kush ishte Jezusi.

Bibla na tregon që Jezusi e donte Marian dhe Martën, por Ai nuk nxitoi 
që të shkonte tek Llazari. Ai qëndroi aty ku ishte edhe dy ditë të tjera!   
Vetëm atëherë Jezusi i tha dishepujve të Tij, “Të kthehemi përsëri në 
Jude” (Vendi ku ishte Betania).

Kur Jezusi dhe dishepujt e Tij arritën në Betani (fshati ku jetoni Llazari 
dhe motrat e tij) Ai e gjeti Llazarin të vdekur që prej katër ditësh.
Fëmijët le të numërojnë deri në katër me gishtat e tyre.



Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet mrekullive të Tij

72

Kjo nuk ishte e papritur për Jezusin. Ai e dinte që kjo gjë kishte ndodhur.

Në ato ditë në vendi ku jetonte Jezusi njerëzit varroseshin në një varr. 
Ishte si një shpellë dhe në hyrje vendosej një gurë i madh. Shokë, 
familjarë dhe fqinjë kishin ardhur për vizitë tek Maria dhe Marta për 
t’i treguar se sa të trishtuar ishin që Llazari kishte vdekur.

Kur dikush vdes trupat e tyre nuk funksionojnë më, por personi i 
vërtetë brenda (personi që ndjen gëzim ose trishtim ose vetmi ose frikë) 
vazhdon. Shokët e Llazarit ishin të trishtuar sepse ata e dinin se nuk 
do ta shikonin më atë.

Pjesa 2
FIGURA6-3
Kur Marta dëgjoi që Jezusi po vinte ajo doli jashtë që ta takonte.

“Zot,” tha ajo, “po të ishe këtu, im vëlla nuk do të kishte vdekur” (nga 
Gjoni 11:21).

A mendon që Marta kishte të drejtë kur mendonte që Jezusi mund ta 
kishte ndihmuar? A mendon se Jezusi ende mund ta ndihmonte, edhe 
pse Llazari kishte vdekur?

Jezusi është Perëndia Bir. Ai ka fuqi të mahnitshme. Ai ka fuqinë për të 
ndihmuar. Ai i do njerëzit shumë dhe kujdeset për atë që u ndodh atyre. 
Jezusi kujdesej për Llazarin dhe Martën dhe Marinë. Jezusi kujdeset 
edhe për ty, edhe kur ndodhin gjëra të trishtueshme në jetën tënde. Ti 
mund t’i lutesh Atij dhe t’i kërkosh që të të ndihmojë.

Marta i tha Jezusit, “e di se të gjitha ato që ti i kërkon Perëndisë, 
Perëndia do të t’i japë” (nga Gjoni 11:22). Marta e dinte që Jezusi 
ishte Dikush i veçantë.

Pastaj Jezusi i tha asaj, “Yt vëlla do të ringjallet” (Gjoni 11:23).

Jesus meant that Lazarus would come back to life again. Martha Jezusi 
donte të thoshte që Llazari do të vinte në jetë përsëri. Marta besonte që 
kjo do të ndodhte, por mendonte se do të ishte në të ardhmen e largët 
kur të vinte fundi i botës. Ajo do të mësonte diçka të mahnitshëm për 
Jezusin.

Jezusi i tha asaj, “Unë jam ringjallja dhe jeta; ai që beson në Mua, edhe 
sikur të duhej të vdesë do të jetojë.”
Lexojeni këtë me zë të lartë nga Bibla - Gjoni 11:25.

Çfarë donte të thoshte Jezusi? Ai po i thoshte Martës që njerëzit që 
besojnë në Të do të jetojnë me të përgjithmonë, edhe pse trupat e tyre 
vdesin. Jezusi ka fuqi mbi vdekjen. Jezusi është më i fuqishëm se çdo gjë.

Marta e besoi atë që tha Jezusi. “Po, unë besoj se ti je Biri i Perëndisë,” 
tha ajo (nga Gjoni 11:27).

Marta u kthye në shtëpi dhe thirri Marinë. Maria u ngrit me vrap dhe 
shkoi tek Jezusi. Njerëzit që kishin qenë në shtëpi duke e ngushëlluar 
Marinë e ndoqën atë.
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Pjesa 3
FIGURA6-4
Maria erdhi para Jezusit dhe ra në gjunjë para Tij. Si motra e saj ajo 
mendoi që nëse Jezusi do të kishte ardhur më shpejt vëllai i saj nuk do 
të kishte vdekur. Maria dhe njerëzit e tjerë me të ishin kaq të trishtuar 
sa po qanin.   Bibla na thotë se edhe Jezusi qau. Jezusi ishte i trishtuar 
për atë që kishte ndodhur. Ai i donte këta njerëz e trishtohej kur ata 
ishin të trishtuar.

FIGURA6-5
Jezusi shkoi tek varri ku ishte trupi.

“Hiqni gurin,” tha Ai (Gjoni 11:39).

Kjo ishte një kërkesë e çuditshme, sepse pas katër ditësh do të kishte 
një erë të keqe nëse do të lëvizej guri që ishte në hyrje. Por ata bënë 
atë që tha Jezusi.

Pastaj Jezusi thirri me zë të lartë, “Llazar, eja jashtë!” (nga Gjoni 11:43).

Njerëzit qëndruan duke pritur, duhet të kenë qenë të shumë tronditur. 
Ishte shumë e pazakontë që t’i thërrisje një të vdekuri. Por ndodhi 
diçka e pabesueshme.

FIGURA6-6
Llazari, që kishte qenë i vdekur, kishte dalë nga varri i gjallë! Jezusi është 
më i fuqishëm se çdo gjë tjetër! Ai është Perëndia Bir. Sot njerëzit që 
vdesin nuk ringjallen ashtu si Llazari. Ajo ishte një mrekulli e veçantë 
për të na treguar se Kush është Jezusi, në mënyrë që ne të besojmë 
në Të. Por kushdo që beson në Jezusin do të jetojë një ditë me Të 
përgjithmonë në Qiell. Mund të falënderojmë Perëndinë që Jezusi 
është më i fuqishëm se vdekja.

Drejtojini fëmijën në një lutje të thjeshtë.

Këngë.

Pyetjet e përsëritjes
Vargu përmendësh

1 Për çfarë duhet të jemi të sigurt për gjërat që Jezusi tha? (Ato janë 
gjithmonë të vërteta; ne mund t’i besojmë asaj që Ai thotë).

2 Çfarë do të thotë “ringjallje”? (Të kthesh përsëri në jetë një njeri 
që ka vdekur).

3 Kush do të jetë në gjendje të jetojë një ditë me Jezusin në Qiell 
përgjithmonë? (Ata që kanë besuar tek Jezusi).

Mësimi (pjesët 1-3)

1 Pse Maria dhe Marta i dërguan mesazh Jezusit? (Vëllai i tyre Llazar 
ishte sëmurë).
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2 Çfarë bëri Jezusi kur dëgjoi që Llazari ishte sëmurë? (Ai priti dy 
ditë para se të fillonte udhëtimin për në Betani).

3 Çfarë i ndodhi Llazarit para se Jezusi të mbërrinte në qytetin e 
Marisë dhe Martës? (Ai vdiq).

4 A ishte e papritur për Jezusin vdekja e Llazarit? (Jo, Ai e dinte para 
se të shkonte atje se kjo kishte ndodhur).

5 Kush kishte fuqi për t’i dhënë jetë Llazarit? (Jezusi, Perëndia Bir).

6 Çfarë i kërkoi Jezusi njerëzve që të bënin kur Ai shkoi tek varri ku 
ishte trupi i Llazarit? (Të hiqnin gurin).

7 Çfarë tha Jezusi me zë të lartë? (“Llazar, eja jashtë!”).

8 Çfarë ndodhi kur Jezusi thirri Llazarin që të dilte nga varri? (Llazari 
doli nga varri i gjallë; ai doli jashtë varrit).

9 Kush është më i fuqishëm se vdekja? (Jezusi).

Ungjilli në vëmendje

1 Çfarë është mëkati? (Mosbindje ndaj Perëndisë; të mos kënaqësh 
Perëndinë; t’i bësh gjërat sipas dëshirës tënde dhe jo sipas dëshirës 
së Perëndisë).

2 Çfarë bëri Jezusi që ti të shpëtosh nga mëkati yt? (Ai u gjakos dhe 
vdiq në kryq si një ndëshkim për mëkatin tënd, pastaj u ringjall).

3 Çfarë duhet të bësh që të marrësh dhuratën e Perëndisë të jetës 
së përjetshme? (Beso në Jezusin si Shpëtimtarin tënd. Përdor 
këtë pyetje për të përsëritur – thuaji Perëndisë, “Unë e di që kam 
mëkatuar. Unë besoj që Jezusi vdiq për mëkatin tim dhe u ringjall. 
Të lutem më fal mëkatin tim dhe më bëj fëmijën Tënd.”)
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Marku  
2:10

“Marku 2:10”

“ka pushtet”

“… Biri i njeriut”

“të falë mëkatet …”

Simbolet e vargun përmendësh
Mësimi 1
Fotokopjoni, ngjyrosini dhe pritini simbolet e vargut. Për sugjerime për përdorimin, shikoni të dhënat 
nën titullin “Përdorni një shumëllojshmëri vizualesh” (faqe 5).

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet mrekullive të Tij. © 2007, 2010 Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve Inc. Jepet leje për fotokopjimin e 
kësaj faqeje për përdorim në klub ose klasë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
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Hebrenjve  
13:6

“Hebrenjve 13:6”

“është ndihmuesi im”

“… Perëndia”

“dhe unë nuk do të kem frikë …”

Simbolet e vargun përmendësh
Mësimet 3 dhe 4
Fotokopjoni, ngjyrosini dhe pritini simbolet e vargut. Për sugjerime për përdorimin, shikoni të dhënat 
nën titullin “Përdorni një shumëllojshmëri vizualesh” (faqe 5).

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet mrekullive të Tij. © 2007, 2010 Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve Inc. Jepet leje për fotokopjimin e 
kësaj faqeje për përdorim në klub ose klasë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
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Simbolet e vargun përmendësh
Mësimi 5
Fotokopjoni, ngjyrosini dhe pritini simbolet e vargut. Për sugjerime për përdorimin, shikoni të dhënat 
nën titullin “Përdorni një shumëllojshmëri vizualesh” (faqe 5).

“Romakëve 6:23”

“është jeta e përjetshme”

“… Dhuntia e Perëndisë”

Romakëve 
6:23

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet mrekullive të Tij. © 2007, 2010 Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve Inc. Jepet leje për fotokopjimin e 
kësaj faqeje për përdorim në klub ose klasë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
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Monedhë  
(mësimet 1 dhe 2)

Varri bosh
(mësimet 5 dhe 6)

Peshk (mësimet 3 dhe 4)
Përgatitini sipas udhëzimit të mësipërm për 
etiketa emrash.

Për mësimin 4 “Kap një peshk” fotokopjoni 
dhe prisni në letër për punëdore të paktën 
dymbëdhjetë. Shto një mesazh (faqe 79) dhe 
kapëse letrash për secilën.

Modele etiketash për emra
Mësimet 1-6
Fotokopjoni modelet e mëposhtme dhe pritni aq etiketa sa çdo fëmijë të ketë një dhe gjithashtu disa më 
shumë. Etiketat e emrave mund të krijohen me letra me ngjyrë ose tapa për punëdore dhe mund t’i ngjiten 
një gjilpërë kapëse ose shirit që ngjit nga të dyja anët.

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet mrekullive të Tij. © 2007, 2010 Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve Inc. Jepet leje për fotokopjimin e 
kësaj faqeje për përdorim në klub ose klasë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
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Burri i paralizuar
Mësimi 1
Fotokopjo burrin në letër të trashë, një për fëmijë.

Mesazhet
Mësimi 4
Fotokopjoni mesazhet dhe pritini ato. Ngjiteni secilin mbi një peshk (faqe 78), pastaj ngjitni një kapëse 
letrash në gojën e çdo peshku.

Buzëqeshi një shoku. Jepi një përqafim një 
shoku.

Jepi të tjerëve një lodër 
ose një ëmbëlsirë.

Ndihmo për të pastruar 
pas ngrënies.

Ndihmo për të vendosur 
lodrat në vendin e duhur.

Ndihmo duke u kujdesur 
për një kafshë shtëpiake.

Bëj një vizatim për dikë 
në familjen tënde.

Bëj një vizatim për dikë 
që është sëmurë.

Bëj një vizatim për dikë 
që është larg.

Tregoji një shoku për 
Perëndinë dhe dashurinë 

e Tij.

Këndo një këngë për 
dashurinë e Perëndisë.

Lutu për një shok që të 
njohë Perëndinë.
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Shtëpi dhe tjegulla
Mësimi 1
Fotokopjoni shtëpinë dhe tjegullat në letër të trashë me ngjyrë. Ngjitini letër për flanelograf nga pas. Shtoni 
ngjyra nëse keni dëshirë, pastaj priteni shtëpinë, tjegullat dhe dritaret në vijat e pandërprera. Priteni dritaren 
lart dhe nga ana e majtë dhe pastaj paloseni  në anën tjetër për të krijuar një kanatë.
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Figura të natyrës
Mësimi 2
Fotokopjojeni dhe priteni në dy pjesë. Jepini çdo fëmije dy figura.

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet mrekullive të Tij. © 2007, 2010 Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve Inc. Jepet leje për fotokopjimin e 
kësaj faqeje për përdorim në klub ose klasë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.



Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet mrekullive të Tij

82

Figura e detit
Mësimi 3
Fotokopjojeni në letër të trashë të bardhë një për çdo fëmijë.
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Bukë dhe peshk
Mësimi 4
Fotokopjoni bukët dhe peshqit në një letër të trashë me ngjyrë.  Për lojën e përsëritjes pritni pesë nga 
secila dhe ngjitini letër flanelografi nga pas. Për aktivitetin krijues jepini çdo fëmije një set me pesë bukë 
dhe dy peshq.
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Bukë dhe peshk (vazhdim)
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Tabloja e mrekullisë
Mësimi 5
Fotokopjoni kornizën në letër të trashë, një për çdo fëmijë.
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“Perëndia më gëzon” vizuale kënge
Mësimi  6
Fotokopjoni një set me katër vizuale në letër të trashë. Ngjyros dhe prit.
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“Perëndia më gëzon” vizuale kënge 
(vazhdim)
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Fytyra të trishtuara dhe të gëzuara
Mësimi 6
Fotokopjoni një set të secilës në letër të trashë me ngjyrë. Ngjitini letër flanelografi nga pas pastaj pritini 
fytyrat veç.
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Fytyra të trishtuara dhe të gëzuara 
(vazhdim)
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Sugjerime për histori
Mësimi 6
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Pyetje kyçe për këshillim
Nevoja

w Mendoj se e di pse ke ardhur të 
flasësh me mua, por a do të ma 
tregoje?

w Pse ke nevojë për Zotin Jezus?
w Çfarë është mëkati? Kush ka 

mëkatuar? (Romakëve 3:23).
w A mund të mendosh për diçka që ke 

bërë të cilën Perëndia e quan mëkat?

Zgjidhja
w Pse e dërgoi Perëndia Zotin Jezus 

në tokë?
w Kush është Zoti Jezus?
w Çfarë bëri Jezusi pë mëkatin tënd? 

(1 Korintasve 15:3-4).
w Çfarë ndoshi ditën e tretë pasi 

Jezusi vdiq dhe u varros?

Rruga
w (Tregoni, lexoni dhe fëmija le ta thotë 

pas jush një varg premtues/kushtëzues; 
p.sh. Gjoni 3:16, Gjoni 1:12 ose 
Veprat 16:31). Çfarë premton 
Perëndia se do të bëjë për ty?

w Çfarë dëshiron që të bëjë Perëndia 
për ty tani? (Nëse fëmija është i 
qartë për nevojën e tij, lëreni të lutet. 
Ndihma për udhëheqje në lutj: tregoji 
Perëndisë për problemin e mëkatit 
midis teje dhe Atij; çfarë beson ti, çfarë 
bëri Jezusi për mëkatin tënd; çfarë 
dëshiron ti që Ai të bëjë për ty sot).

Siguri dhe rritje
w Çfarë bëri tani Perëndia për ty?
	 Nga e di ti këtë? (Tregoni të njëjtin 

varg kushtëzues/premtues Falendero 
Perëndinë që të ka shpëtuar.

w A do të të lërë ndonjëherë Perëndia? 
(Hebrenjve13:5).

w Perëndia do të të ndihmojë t’i thuash 
“jo” mëkatit.

	 Nëse mëkaton, çfarë duhet të bësh?
 (1 Gjonit 1:9).
w Fëmija le të thotë një lutje “falenderuese”.

Si të drejtosh një fëmijë tek Krishti
Simbolet e mëposhtëme përfaqësojnë pjesë kyçe të mesazhit të Ungjillit. Më poshtë është një listë shembujsh  
të vërtetash dhe vargjesh të cilat mund të përdoren me secilin. Sipas dëshirës mund t’i fotokopjoni dhe pritni 
“Pyetje kyçe për këshillim.” Vendosini në Biblën tuaj për t’i përdorur kur të këshilloni një fëmijë për shpëtim.

Personi dhe dashuria e Perëndisë 
për një fëmijë
w Perëndia është Krijuesi; Ai të ka bërë ty.
w Perëndia është i shenjtë (pa mëkat, i përsosur).
w Perëndia të do ty.
w Bibla thotë, “Perëndia e deshi aq botën” 

(Gjoni3:16).

Problemi ose gjendja e fëmijës si 
një mëkatarë para Perëndisë
w Mëkat është çdo gjë që mendon, thua ose bën 

që nuk e kënaq Perëndinë.
w Ti ke lindur me “dëshirën” për t’i bërë gjërat 

në mënyrën tënde.
w Ti mëkaton duke        (jepni shembuj për 

nivelin e një parashkollori).
w Bibla thotë, “Të gjithë mëkatuan” (Romakëve 3:23).
w Ndëshkimi që jep Perëndia për mëkatin është 

vdekja – ndarja përgjithmonë prej Perëndisë.

Zgjidhja e Perëndisë: falje e 
mëkateve nëpërmjet Jezus 
Krishtit
w Jezusi është Perëndia Bir.
w Jezusi kurrë nuk mëkatoi.
w Jezusi u gjakos dhe vdiq me dëshirë në kryq për 

të marrë ndëshkimin e Perëndisë për mëkatin.
w Bibla thotë, “Gjaku i Jezu Krishtit, Birit të Tij, 

na pastron nga çdo mëkat” (1 John 1:7).
w Jezusi vdiq dhe në ditën e tretë u ringjall (1 

Korintasve 15:3-4).
w Jezusi është në qiell tani.

Rruga për t’i besuar Jezusit si 
Shpëtimtar
w Përgatitu t’i thoni “jo” mëkatit.
w Falenderoje Zotin Jezus që vdiq në kryq për ty.
w Kërkoji Atij të t’i falë të gjitha mëkatet e tua 

dhe të të japë jetë të përjetshme.
w Bibla thotë, “Sepse Perëndia e deshi aq botën, 

sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo 
që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë 
të përjetshme” (Gjoni 3:16).(Citoni këtë varg 
kushtëzues/premtues ose një tjetër si Veprat 16:31 
ose Gjoni 1:12. Një varg kushtëzues/premtues jep 
një kusht që duhet plotësuar në mënyrë që Perëndia 
të plotësojë një premtim të caktuar. Tek Gjoni 3:16 
kushti është besimi në Jezusin dhe premtimi është 
jetë e përjetshme. Tregojini fëmijëve se kur dhe ku 
mund të flasin me ty gjatë aktivitetit tjetër nëse 
kanë dëshirë të besojnë në Krishtin).
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