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Pse t’u japim 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.

Egoistë

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.

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.

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.

Besojnë

Kureshtarë

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.

Vulnerabël

Luajnë

Si janë fëmijët e vegjël

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 mëndje 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.
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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!

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.

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

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

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.

Simbole të aktiviteteve

Këngë

Aktivitet Vjershë me
dramatik
veprime

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.

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!
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Planifikoni një kohë para
mësimi
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.
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w Nuhatja - Përdorni gjëra që lidhen me mësimin që

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 fëmijët
w Të ndihmuarit - Fëmijët të mbajnë këngët ose

kanë aromë (vezë, erëza, parfume, temjan). Gjithashtu
lërini fëmijët të pretendojnë se po nuhasin aromat e
mundshme (vezë, gatim i ushqimeve, lule, kafshë).

w Shijimi - Lërini fëmijët të shijojnë ushqimet e

përmendura në mësim ose që kanë të bëjnë me
mësimin dhe ushqime nga kultura të ndryshme.

w Prekja - 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

w Luajtje rolesh - Fëmijëve u pëlqen të luajnë rolet e

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

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

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

vizualet dhe të shpërndajnë materialet.

ngjarjeve të mësimit.
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 shikuarit- 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.
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pjekjeje.

w Përdorni kapëse rrobash dhe varini 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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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.

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.
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Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

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!

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.
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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).

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

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.

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.

w Kutia të vogla plastike (secila me një kapak) të
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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.

Palose

60 cm (24”)
qepe

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.

Veshje biblike

Prite

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.

Kutia biskotash prej llamarine ose kartoni për daulle.
Set prej dy shkopinjsh ose kunjash si shkopa për ritëm.
Këmbana të vëna në shirita lëkure ose fjongo.
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..

120 cm (48”)

Instrumente ritmike

w
w
w
w

qepe

Brumë për të luajtur

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

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.
Dita 1
Vargu përmendësh

Dita 2
Dita 3
Dita 4
Mësim biblik pjesa 1 Mësim biblik pjesa 2 Mësim biblik pjesa 3

Dita 5
Koha e përsëritjes

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
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2 Pjetrit 2:5

Veprat 17:24

6:5 - 8:22

Zanafilla

Perëndia
shpëton
Noeun dhe
familjen e tij

2 Pjetrit 2:5

Veprat 17:24

Zanafilla 6:5
- 7:9

Zanafilla
1:1,31

Perëndia
ndihmon
Noeun që të
ndërtojë një
arkë

Mësimi

Perëndia
premton
se do të
shpëtojë ata
që besojnë
në Jezusin

Perëndia
e bën
gjithmonë
atë që Ai
thotë

E vërteta
qendrore

Loja e të
dëgjuarit

Vizatoj
fytyrën time

Mirëseardhja

Përsëritje e
Romakëve
10:13
Varg me
veprime

Lutje
“Bëj kujdes”
Ofrim

Varg me
veprim

10:13)

(Romakëve

“Kushdo që
do ta thërrasë
emrin e
Zotit do të
shpëtohet’”

Vargu
përmendësh

“Këngë”

Ofrim

“Bëj kujdes”

Lutje

“Këngë”

Adhurim

Ndiq
drejtuesin

Unë mund
të shoh
ngjyra

Lëvizje

Ndërto një
ylber

Zgjidh një
kafshë

Përsëritje

“Këngë”

“Këngë”

“Unë besoj
tek Bibla”

z Noeu kish
një arkë

“Bëj kujdes”

10:13
(përsëritje)

“Këngë”

z Noeu kish
një arkë

“Këngë”
“Unë besoj
tek Bibla”

“Këngë”

(Zgjidhni një)

Aktivitet

Brumë për të
luajtur

Fletë
aktiviteti për
studentët

Perëndia
i mban
gjithmonë
premtimet
e Tij

Brumë për të
luajtur

Bëj një altar
lavdërimi

Kukulla për
gishtërinj

Arka e
Loja brenda
kafshëve prej në arkë
biskotash
Imitim i
Fletë
kafshëve
aktiviteti për
studentët

(Zgjidhni një)

(Vjershat me
veprime janë
me shkronja të
pjerrëta)

“Këngë”

Aktivitet
krijues

Këngë dhe
vjersha me
veprime

Romakëve

Romakëve
10:13

Ungjilli në
vëmendje

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Përmbledhje

Kukulla që
Perëndia
thotë fjalë të
premton
mira
se do t’i
udhëheqë
ata që i
kërkojnë Atij
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Zanafilla 24

Zanafilla
12:1-9
Zanafilla
15:1-6
Zanafilla
17:16-19
Zanafilla
18:1-15
Zanafilla
21:1-7

Perëndia
bekon
Isakun
me një
bashkëshorte

Mirëseardhja

Perëndia
Shiko duart
premton
e mia
se do të
bekojë botën
nëpërmjet
familjes së
Abrahamit

E vërteta
qendrore

Perëndia
bekon
Abrahamin
dhe Sarën
me një djalë

Mësimi

Nahumi 1:7
Varg me
veprime

Lutje
“Bëj kujdes”
Ofrim

Përsëritje e

Varg me
veprime

(Nahumi 1:7)

“Zoti është
i mirë, …
Ai i njeh ata
që kërkojnë
strehë tek Ai”

Vargu
përmendësh

“Këngë”

Ofrim

“Bëj kujdes”

Lutje

“Këngë”

Adhurim

Koka supe,
gjunjë,
këmbë

Koka supe,
gjunjë,
këmbë

Lëvizje

Jepu ujë
deveve

Duke shkuar
në një
udhëtim

Përsëritje

Fletë
aktiviteti për
studentët

(përsëritje)

Brumë për të
luajtur

Të bësh
bizhuteri

Brumë për të
luajtur

Fletë
aktiviteti për
studentët

Çelësat e
Ungjillit

(Zgjidhni një)

(Vjershat me
veprime janë
me shkronja të
pjerrëta)

“Këngë”

Aktivitet
krijues

Këngë dhe
vjersha me
veprime

Çelësat e
Ungjillit

Çelësat e
Ungjillit

Ungjilli në
vëmendje

Gjeje gurin e
çmuar

Të lutem
dhe
faleminderit

Dritë e
kuqe, dritë e
gjelbër

Le të bëjmë
“B” në
bindu

(Zgjidhni një)

Aktivitet

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Përmbledhje (vazhdim)
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1 Samuelit
18:1-5
1 Samuelit
20:14-17
1 Samuelit
31:1,6
2 Samuelit
4:4
2 Samuelit
8:15

Perëndia
ndihmon
Davidin që
të mbajë
premtimin
e Tij

17:1-52

1 Samuel

Perëndia
ndihmon
Davidin që
të fitojë mbi
Goliathin

Mësimi

Perëndia
i mban
premtimet
e Tij

Perëndia
premton se
t’i ndihmojë
ata që
besojnë në
Të

E vërteta
qendrore

Ofrim

“Bëj kujdes”

“Këngë”

Adhurim

Perëndia ka “Këngë”
bërë gjithçka
Lutje
dhe më ka
“Bëj kujdes”
bërë edhe
mua
Ofrim

Shiko
këmbët e
mia

Mirëseardhja

Varg me
veprime

Psalmit 56:3

Përsëritje e

(Psalmi 56:3)
Varg me
veprime

“Kur të kem
frikë, do të
mbështetem
te Ti”

Vargu
përmendësh

Perëndia më
shikon dhe
më do

Perëndia ka
bërë këmbët
e mia

Lëvizje

Ungjilli në
vëmendje

Shtro
tavolinën

Ungjilli
me figura
(përsëritje)

Vendose
Ungjilli me
delen brenda figura
vathës

Përsëritje

“Këngë”
“Unë besoj
tek Bibla”

“Bëj kujdes”

“Këngë”

1, 2, 3 –
Davidi nuk
ishte frikë

“Këngë”
“Këngë”

Davidi dhe

Kur i besoj
Jezusit si
Shpëtimtarit
tim

(Zgjidhni një)

Aktivitet

Duke
treguar
mirësi
Fletë
aktiviteti për
studentët
Brumë për të
luajtur

Bëni një
banket
Bëj një
kurorë

Brumë për të Goliathi
luajtur

Fletë
aktiviteti për
studentët

Harpa e
Davidit

(Zgjidhni një)

(Vjershat me
veprime janë
me shkronja të
pjerrëta)

“Këngë?”

Aktivitet
krijues

Këngë dhe
vjersha me
veprime
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Përmbledhje (vazhdim)
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Veprimet dhe muzikë për vargun përmendësh
Mësimi 1-2
Varg me veprime

Romakëve 10:13
“Në fakt: “Kushdo që do ta thërrasë emrin e Zotit do të shpëtohet’”

“Kushdo”

“që do të thërrasë”

Tregoni nga njerëzit në dhomë.

Vendosi duart para gojës si gotë.

“emrin e Zotit”

“do të shpëtohet”

*Preke me gishtin tregues të dorës së majtë
pëllëmbën e dorës së djathtë; preke me gishtin
tregues të dorës së djathtë pëllëmbën e dorës së
majtë.

Bëji duart grusht dhe kryqëzoji para kraharorit,
pastaj largoji duke i kthyer përpara

* Mund të shpjegoni që kjo na kujton se si Jezusi vdiq në kryq për ne.
Mësimi 3 dhe 4
Varg me muzikë

Nahumi 1:7
“Zoti është i mirë; ai i njeh ata që kërkojnë strehë tek Ai”

Mësimi 5 dhe 6
Varg me veprime

Psalmi 56:3
“Kur të kem frikë, do të mbështetem te Ti”
(Udhëzimet për veprimet janë përfshirë në të dy mësimet).
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Këngë dhe veprime
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.
By Hubert Mitchell. © 2001 Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve Inc. Të gjitha të
drejtat e rezervuara

Bëj kujdes o syri im
1 (1) Bëj kujdes, O syri im se çfar’ shikon. (përsërite)
(2) Sepse Zoti që është lart (3) na shikon me
dashuri.
(1) Bëj kujdes, O syri im se çfar’ shikon.
2 (4) Bëj kujdes, O veshi im se çfar’ dëgjon
(përsërite)
(2) Sepse Zoti që është lart, (3) na shikon me
dashuri.
(1) Bëj kujdes, O veshi im se çfar’ dëgjon.
3 (5) Bëj kujdes, O dora ime se çfar’ bën ti (përsërite)
(2) Sepse Zoti që është lart, (3) na shikon me
dashuri.
(1) Bëj kujdes, O dora ime se çfar’ bën ti.
4 (6) Bëj kujdes, O goja ime se ç’thua ti(përsërite)
(2) Sepse Zoti që është lart, (3) na shikon me
dashuri.
(1) Bëj kujdes, O goja ime ç’thua ti.
5 7) Bëj kujdes, O këmba ime ku shkon ti (përsërite)
(2) Sepse Zoti që është lart, (3) na shikon me
dashuri.
(1) Bëj kujdes, O këmba ime ku shkon ti.
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Veprimet: (1) Tregoni nga sytë me gishtat tregues. (2) Tregoni
lart me gishtat tregues. (3) Vendosni duart mbi
sytë dhe shikoni poshtë. (4) Vendosni duart prapa
veshëve. (5) Mbani duart përpara. (6) Tregoni nga
goja me gishtin tregues. (7) Ecni në vend.
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Mund t’i zëvendësoni kafshët nëse dëshironi, por
sigurohuni që ato të jenë kafshë të pastra (ashtu si
përmendet në Bibël) për vargun dy çdo herë.

Vjershë me veprime
z. Noeu kish një arkë

1, 2, 3 – David i s’kishte frikë

(Muzika: Old MacDonald)

(1) Një – ishte një luan.
(2) Dy – ishte një ari.
(3) Tre - ishte një gjigand
(4) Por David s’kishte frikë.

1 “z. Noe kish’ një arkë, I–A–I–A–O.
(1) Dhe në arkë ai kish dy qenë, I–A–I–A–O.
Me një ham, ham këtu e ham, ham aty,
Këtu ham ham, atje hama ham, kudo një ham,
ham.
z. Noe kish’ një arkë, I–A–I–A–O.”

Veprimet: (1) 1) Ngrini një gisht; ulërini si luan. (2) Ngrini
dy gishta; ulërini si ari. (3) Ngrini tre gishta;
qëndroni në këmbë dhe hapni krahët. (4) Uluni;
duke tundur kokën dhe gishtin “jo.”

2 (Kafshët e pastra)
“z. Noe kish’ një arkë, I–A–I–A–O.(2) Dhe në
arkë ai kish shtatë dele, I–A–I–A–O.
Me be, be këtu e be, be atje.
(3) Këtu një be dhe atje një be, kudo një be, be.
z. Noe kish’ një arkë, I–A–I–A–O.”

© 1984 Bashkësia e Ungjillizimit të fëmijëve Inc. në Më Mëso Tani Vol. IV (mësimi
7). Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Veprimet: (1) ) Mbajini duart si putra sa herë që fëmijët
thonë fjalët qen ose ham. (2) Mbani shtatë gishta
dhe hapni krahët. (3) Tundini kokat nga njëra anë
në tjetrën sikur po kullotni në livadh.
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Mësimi 1
Perëndia e ndihmon Noeun që të ndërtojë një arkë
Shkrimi për mësuesit

Zanafilla 1:1,31
Zanafilla 6:5 - 7:9
Veprat e Apostujve 17:24
2 Pjetrit 2:5

E vërteta qendrore

Perëndia gjithmonë e bën atë që thotë

Zbatimi

Të shpëtuar dhe të pashpëtuar: Beso atë që Perëndia thotë në Bibël

Vargu përmendësh

“Kushdo që do ta thërrasë emrin e Zotit do të shpëtohet” (Romakëve 10:13)

Orari i mësimit

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

Mirëseardhja

w CD me muzikë
w Etiketa emrash (faqe 89),
një për çdo fëmijë
w Formë vezake për fytyrë
(faqe 90), një për çdo
fëmijë
w Lapsa me ngjyra

Mirëseardhja Kini një muzikë në sfond. Përshëndetini
fëmijët me emër dhe jepuni atyre etiketat e
emrave.
Aktivitet
“Vizatoj fytyrën time”
Jepini çdo fëmije një fletë letre me formë
vezake. Le të vizatojnë fytyrat e tyre me sytë
në ngjyrën që ata i kanë. Pasi të jetë vizatuar
fytyra, vendos emrin e fëmijës tek “Perëndia
e do _______________ .” Ndërsa bisedoni
për vizatimin e tyre , kjo do t’ju ndihmojë
që të njihni fëmijët.

Adhurim

w Këngë (faqet 14)
w Këngë e vizualizuar
w Shportë ofrimesh

Këngë
Lutje

Këngë
Ofrim

Vargu
përmendësh

w FIGURA -e, FIGURA
-f, FIGURA -g dhe
FIGURA -h
Ose FIGURA -R1,
FIGURA -R2, FIGURA
-R3 dhe FIGURA -R4
(faqe 86)
w Udhëzime (faqe 20)
w Veprime (faqe 13)
w Fjongo ose rrip prej cope
të paktën 150 cm i gjatë
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Vargu
Përsëritje

(Këngë)
Drejtojini fëmijët në lutje: “Perëndi i dashur
faleminderit që Ti na do ne. Faleminderit për
premtimet e Tua. Faleminderit për sytë që të
mund të shohim. Në emrin e Jezusit.Amen.”
Këngë “Bëj kujdes” (vargu 1)
(Opsionale.) Kaloni një shportë rrotull
dhe fëmijët le të ofrojnë. (Sigurohuni që
të informoni prindërit se si do të përdoren
paratë).
Romakëve 10:13
“Varg me veprime”

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Orari i mësimit

Çfarë ju duhet

Aktivitet

Lëvizje

?

Çfarë të bëni

“Unë mund të shoh ngjyra”
Fëmijët le të ndjekin këto udhëzime:
Ec mbi diçka të kuqe.
Hidhu mbi diçka blu.
Hidhu me një këmbë tek diçka e verdhë.
Vrapo tek diçka në ngjyrë kafe.
Ec në maj të gishtave mbi diçka të gjelbër.

Mësimi biblik

w Teksti i mësimit (faqe 23) Mësimi
w FIGURA 1-1, FIGURA
1-2, FIGURA 1-3,
FIGURA 1-4, FIGURA
1-5 dhe FIGURA 1-6
w FIGURA -a, FIGURA
-b, FIGURA -c dhe
FIGURA -d
w FIGURA -e, FIGURA
-f, FIGURA -g dhe
FIGURA -h
Ose FIGURA -R1,
FIGURA -R2, FIGURA
-R3 dhe FIGURA -R4
(faqe 86 - opsionale)
w CD me muzikë; këngë
(faqe 14)
w “Unë besoj tek Bibla”
këngë e vizualizuar
w Çantë prej cope e
mbushur me kafshë lodër
prej plastike/druri
w Karota, banane, mollë
dhe ullinj

Përsëritje

w Biskota me forma
kafshësh
w Arka e Noeut (faqe 91)
w Qese letre
w Pyetje (faqe 26-27)

Lojë

Ungjilli në
vëmendje

w Udhëzime (faqe 22)
w FIGURA -f, FIGURA -g
dhe FIGURA -h
Ose FIGURA -R2,
FIGURA -R3 dhe
FIGURA -R4 (faqe 86)
w FIGURA -a, FIGURA
-b, FIGURA -c dhe
FIGURA -d (opsionale)

Në vëmendje “Romakëve 10:13”
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“Perëndia ndihmon Noeun që të ndërtojë
një arkë”
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.

“Zgjidh një kafshë”
Vendosni biskotat me figura kafshësh (një për
çdo lloj) në arkë. Vendosni më shumë biskota
me figura kafshësh në çantë. Kur një fëmijë
t’i përgjigjet saktë një pyetjeje, ai mund të
marrë një kafshë nga çanta dhe ta vendosi
afër kafshës së njëjtë në arkë ndërsa klasa bën
tingullin ose veprimet që ajo kafshë bën.

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Orari i mësimit

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

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).

Pushim

Koha e
ngrënies

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

Aktivitet
krijues
(zgjidh një)

Punëdore
“Arka e kafshëve prej biskotash”
w Arka (faqe 91), një për
Ngjisni biskotat me figura kafshësh në arkë.
çdo fëmijë
Përdorni kremin e ëmbëlsirave si “ngjitës”
w Biskota me figura kafshësh
dhe shkopinjtë për punëdore si thika.
w Krem ëmbëlsirash
Fletë aktiviteti* “Perëndia ndihmoi Noeun për të ndërtuar
w Shkopinj për punëdore
një arkë”
w Fletë aktiviteti për
Ndihmojini fëmijët që të lyejnë çatinë e
studentët një për fëmijë*
arkës me ngjitës të hollë si “bitum”. Ngjitësi
mund të ngjyroset duke përdorur disa pika
w Ngjitës
ngjyrues ushqimor të verdhë.
w Penela ose topa pambuku
Brumë për të luajtur, plastelinë “Dy të të njëjtit lloj”
w Ngjyrosës ushqimor i
Udhëzojini fëmijët ndërsa bëjnë kafshë të
verdhë (opsionale)
ndryshme, dy nga çdo lloj.
w Brumë për të luajtur ose
plastelinë (faqe 8)

Aktivitet
(zgjidh një)

w Katrorët me kafshë (faqe
92), një fletë për fëmijë
w Katrorë bosh (faqe 93),
një fletë për fëmijë
w Lapsa me ngjyra
w Gërshërë
w Ngjitës
w Biskota me figura
kafshësh
w Çantë me njërën prej çdo
figure të kafshëve

Aktivitet

Lojë

Loja “Brenda në arkë”
Fëmijët le t’i ngjyrosin kafshët, t’i presin ato
dhe t’i ngjisin në çfarëdo renditje në fletën me
katrorët bosh. Për të luajtur, mësuesi nxjerr
një figurë kafshe nga çanta dhe ua tregon
fëmijëve. Çdo fëmijë gjen atë kafshë në fletën
e tij dhe e mbulon atë me një biskotë me
figurën e asaj kafshe. Kur një fëmijë vendos
tre kafshë njëra pas tjetrës në çfarëdo drejtimi,
ai thërret “Brenda në arkë”. Fëmijët i heqin
biskotat e tyre dhe fillojnë lojën nga fillimi.
“Imitimi i kafshëve”
Bëj veprimet e një kafshe të veçantë dhe
fëmijët le ta gjejnë se cila kafshë jeni.
Fëmijët me radhë mund të bëjnë veprimet
e një kafshe dhe të tjerët ta gjejnë cila është
kafsha.

*Të disponueshme në www.cefonline.com
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Mësimdhënia e vargut përmendësh
Vargu përmendësh
“Në fakt: ‘Kushdo që do ta thërrasë emrin e Zotit do të shpëtohet’”
(Romakëve 10:13)
Hyrje
Përfytyro sikur të jesh ngatërruar në një litar të gjatë.
Demonstrojeni me një litar (ose rrip fjongoje) të mbështjellë rreth
kyçeve tuaj.
Do të duhet të thërrasësh dikë që të të ndihmojë që të çlirohesh.
Bibla na tregon se Kujt mund t’i thërrasësh që të të çlirojë nga
mëkati.
Prezantimi
Fjalët në Bibël janë shkruar në reshta që quhen vargje. Çdo varg
në Bibël ka një adresë për të na ndihmuar që ta gjejmë. Vargu që
kemi sot “banon” tek Romakëve 10:13.
Thojeni adresë së bashku tre herë: herën e parë me kyçet e kryqëzuara,
pastaj të pa kryqëzuara, pastaj me krahët e ngritura shumë.
Një fëmijë le t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke hapur Biblën tuaj tek
një shënues i vënë tek Romakëve 10:13. Lexoni vargun pastaj tregoni
FIGURA -e, FIGURA -f, FIGURA -g dhe FIGURA -h; ose FIGURA
-R1, FIGURA -R2, FIGURA -R3 dhe FIGURA -R4.
Shpjegimi
Kushdo - Ti, unë, kushto që zgjedhë të thërrasë.
do të thërrasë - “Të thërrasësh” do të thotë të flasësh me dikë. Nuk
ke nevojë t’i bërtasësh, as nuk ke nevojë për një telefon për këtë
thirrje. Ti e bën këtë thirrje duke biseduar me Perëndinë në lutje.
emrin e Zotit - “Zoti” këtu ka kuptimin Zoti Jezus. Të thërrasësh
në emrin e Zotit Jezus do të thotë të besosh në të si Shpëtimtarin
tënd, në të Vetmin që të shpëton dhe të çliron prej mëkatit.
do të shpëtohet - Ata që vendosin të thërrasin Zotin Jezus si
Shpëtimtarin e tyre do të shpëtojnë dhe do të çlirohen nga mëkati.
Mëkati shkakton shqetësim dhe trishtim. Perëndia duhet ta
ndëshkojë mëkatin. Të gjithë njerëzit meritojnë të ndëshkohen për
mëkatin e tyre duke u ndarë (larg) nga Perëndia përgjithmonë. Do të
ishte shumë e trishtueshme që të ishe larg Perëndisë përgjithmonë.
Por Perëndia premton se do t’i shpëtojë njerëzit (do t’i çlirojë ata)
nga ai ndëshkim nëse ata thërrasin emrin e Zotit Jezus si Shpëtimtar.
Zbatimi
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Të pashpëtuar:Perëndia dëshiron të të shpëtojë ty. Jezusi u ndëshkua
për mëkatin tënd kur vdiq në kryq. Ai u ringjall përsëri
dhe është i vetmi Shpëtimtar. Nëse e di se ke mëkatuar
dhe të vjen keq për këtë dhe beson në Jezusin si
Shpëtimtarin tënd, do të shpëtohesh dhe do të çlirohesh
prej mëkatit.
Të shpëtuar:Nëse tashmë ke besuar në Jezusin si Shpëtimtarin tënd,
ti mund të falenderosh Perëndinë për premtimin e Tij
se do të të dojë dhe do të të shpëtojë.
Përsëritje
“Varg me veprime”
Përsëriteni vargun frazë pas fraze ndërsa bëni veprimet (faqe
13). Pastaj përdorni simbolet për të recituar vargun.
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Ungjilli në vëmendje
Romakëve 10:13
Tregoni Figura -f (ose FIGURA -R2).

A e di se Kush e bëri botën dhe gjithçka në të? (Perëndia.) Po, Perëndia
është Krijuesi (bërësi) i të gjitha gjërave. Perëndia bëri secilin prej
fëmijëve dhe Perëndia të bëri ty. Bibla na tregon se Perëndia e do
botën (Gjoni 3:16). Perëndia di gjithçka për ty. Perëndi i di gjërat e
këqija që ti bën, të cilat Ai i quan mëkat. Që kur linde ti dije se si të
mëkatoje dhe ti bën mëkat! Ti mendon, thua dhe bën gjëra që nuk i
pëlqejnë Perëndisë.
Flisni për FIGURA -a, FIGURA -b, FIGURA -c dhe FIGURA -d.

Të gjithë njerëzit mëkatojnë (Romakëve 3:23). Por Perëndia ende të do.
Për shkak të dashurisë së madhe të Perëndisë, ai gjeti një mënyrë që
ti të falesh.
Tregoni Figura -g (ose FIGURA -R3).

Perëndia të deshi ty kaq shumë, sa dërgoi Birin e Tij, Zotin Jezus, nga
Qielli si një bebe. Jezusi u rrit e u bë djalë, pastaj u bë burrë. Ai ishte
i përsosur – Ai nuk mëkatoi kurrë, as edhe një herë. Por ishte gati të
vdiste në kryq për të paguar për mëkatet e tua. Ky ishte ndëshkimi që
Perëndia i dha Jezusit për mëkatet e të gjithë njerëzve në botë. Jezusi u
varros në një varr (shpellë), por ditën e tretë Ai u ringjall! Perëndia po
tregonte dashurinë e Tij të madhe për ty dhe mua. Bibla thotë, “Kur
ende ishim mëkatarë, Krishti (Jezus) vdiq për ne” (Romakëve 5:8).
Perëndia e dinte që ne kurrë nuk mund të ishim të përsosur si Jezusi.
Jezusi të deshi ty aq sa vdiq që ti të shpëtosh nga mëkati yt.
Trego Figura -h (ose FIGURA -R4).

Ndonjëherë zinxhirët përdoren nga polici për të mos i lënë të burgosurit
të lirë. Por nëse polici vendos se i burgosuri nuk ka bërë gjë të keqe,
zinxhirët hiqen dhe i burgosuri është i lirë. Të jesh i lirë prej mëkatit
është edhe më mirë! Jezusi është Shpëtimtari, Ai që u ndëshkua prej
Perëndisë për mëkatin tënd. Kur ti beson në Jezusin si Shpëtimtarin
tënd, Perëndia thotë se gjërat e keqja që ti bën (mëkatet) janë falur – ti
je i shpëtuar dhe je çliruar prej mëkatit.
Thoni Romakëve 10:13.
Nëse dëshiron t’i thërrasësh Perëndisë dhe të shpëtosh sot, do të të ndihmoj me kënaqësi
(caktoni kohën dhe vendin).
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Mësimi - pjesa 1
Këngë “Kush i bëri yjet”.

Figura 1-1
Perëndia është Krijuesi i të gjitha gjërave. Perëndia bëri malet dhe
pemët. Perëndia bëri ujin dhe peshqit që notojnë në të. Perëndia bëri
tokën e thatë dhe bimët që rriten në të. Perëndia bëri të gjitha kafshët
që fluturojnë dhe të gjitha kafshët që ecin. Le të përmendim disa kafshë.
Kini një çantë prej cope të mbushur me kafshë lodër. Çdo fëmijë merr një dhe i thotë
emrin. Jini gati për t’i ndihmuar ata me emrat.

Perëndia i krijoi njerëzit që të jetoni mbi tokë dhe të kënaqeshin me
të gjitha gjërat e mrekullueshme që Ai kishte bërë! Ti dhe unë mund
të bëjmë gjëra, por ne nuk mund të krijomë gjëra nga asgjëja, ashtu
siç bëri Perëndia.
Figura 1-2
Bibla na tregon se ka pasur një kohë para se Perëndia të krijonte botën
– një kohë kur ishte vetëm Perëndia.
Perëndia Ati, Perëndia Biri, dhe Perëndia Fryma e Shenjtë së bashku janë
Perëndia. Ai është një Perëndi në tre Persona. Perëndia është i shenjtë
(i përsosur) dhe i plotë në të gjitha mënyrat. Perëndia gjithmonë e di se
cila është gjëja e drejtë që duhet bërë dhe gjithmonë bën atë që është e
drejtë. Ne mund t’i numërojmë me gishtat tanë të tre emrat e Perëndisë.
Përsëritini emrat së bashku, duke i numëruar me gishtat tuaj ndërsa thoni secilin emër.
Këngë.

Perëndia kishte një plan të mrekullueshëm për ta mbushur të gjithë
botën me njerëz. Plani i Perëndisë është që bebet të lindin dhe të rriten
në familje që i duan dhe kujdesen për ta. Kur fëmijët rriten, ata mund
të martohen dhe të kenë familjet e tyre. Perëndia e do gjithsecilin.
Kur bota ishte e re, Perëndia pa gjithçka që kishte bërë dhe e pa se ishte
e mirë. Çdo gjë ishte e përsosur. Por burri dhe gruaja e parë, Adami dhe
Eva, mëkatuan kundër Perëndisë dhe bota nuk ishte më e përsosur. Adami
dhe Eva patën fëmijë dhe edhe ata patën fëmijë e kështu me radhë dhe
shpejt kishte shumë njerëz që jetonin në botë, por asnjëri prej tyre nuk
ishte i përsosur. Të gjithë ata kishin lindur me “dëshirën për” të mëkatuar.
Ti dhe unë gjithashtu kemi lindur me “dëshirën për” të mëkatuar. Bibla
thotë, “Nuk ka asnjeri të drejtë, as edhe një” (Romakëve 3:10). As edhe
një prej jush nuk mund t’i bëjë gjithmonë të gjitha gjërat drejtë. Ti ke
lindur me “dëshirën për” të mëkatuar prandaj ti bën gjëra të mëkatshme.
Flisni për shembujt e mëposhtëm të mëkatit ose diskutoni FIGURA -a, FIGURA -b,
FIGURA -c dhe FIGURA -d.

Kur je duke luajtur me shokët e tu, a mashtron (duke mos ndjekur
rregullat) për të fituar garën ose lojën? A merr ndonjëherë ndonjë copë
keku ose disa ëmbëlsira pa ia kërkuar ato më parë dikujt? Perëndia e
quan këtë gjë vjedhje. Mashtrimi dhe vjedhja janë mëkat. Kur mëkaton,
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prindërit e tu mund të të ndëshkojnë duke të marrë diçka që të pëlqen.
Edhe Perëndia duhet gjithashtu të ndëshkojë mëkatin. Për shkak të
mëkatit ti dhe unë meritojmë të jemi të ndarë (larg) nga Perëndia
përgjithmonë. Për shkak të dashurisë së Perëndisë ti mund të falesh
dhe të shpëtosh nga ky ndëshkim.
Pjesa 2
Figura 1-3
A mendon se Perëndia e dinte që njerëzit po mëkatonin kundër Tij?
Perëndia shikon gjithçka që ndodh në botë. Bibla na thotë se Ai e pa
se sa të këqij ishin bërë njerëzit. Perëndia ishte shumë i trishtuar që
njerëzit që Ai kishte krijuar po e shmangnin Atë dhe po bëheshin mizorë
dhe të këqij me njëri tjetrin. Perëndia i vëzhgonte të gjithë njerëzit. Ai
shihte të rriturit, si dhe, djemtë dhe vajzat.
Fëmijët le të përshkruajnë veprimin në figurë.

Perëndia e pa që ata nuk i bindeshin Atij dhe ishin të këqij me njëri
tjetrin. Perëndia pa që ata zgjidhnin që të mëkatonin kundër Tij.
Perëndia ishte shumë i trishtuar për të gjithë mëkatin që shihte në botë.
Bëni një fytyrë të trishtuar.

Njerëzit nuk kishin dëshirë ta donin Perëndinë. Njerëzit nuk donin t’i
bindeshin Perëndisë. Perëndia mori vendimin se kishte ardhur koha që
t’i ndëshkonte ata njerëz mëkatarë dhe të gjithë botën në një mënyrë
të pazakontë.
Por Perëndia pa që Noeu ishte ndryshe nga njerëzit e tjerë.
Bëj një fytyrë të gëzuar.

Edhe pse Noeu mëkatonte ndonjëherë, Noeu e donte Perëndinë dhe
përpiqej t’i bindej Atij. Bibla thotë, “Por Noeu gjeti hir në sytë e Zotit.”
Lexoni Zanafilla 6:8 nga Bibla juaj.

Perëndia nuk duhet të ndëshkonte Noeun sepse mëkatet e Noeut
ishin falur.
Figura 1-4
Perëndia i tha Noeut që të bënte një arkë (barkë) prej druri me një kat
të parë, kat të dytë dhe kat të tretë.
Përdorni duart për të treguar nivelet e të tre kateve.

Perëndia i tregoi Noeut mënyrën se si ta ndërtonte këtë barkë të madhe.
Ai i tregoi atij se sa e gjatë, e gjerë dhe e lartë duhet të ishte ajo.
Hapini krahët duke treguar këtë.

Perëndia i tregoi Noeut se çfarë lloj druri duhet të përdorte dhe se si
ta lyente atë që të mos hynte uji brenda. Perëndia i tregoi Noeut për
derën dhe dritaren dhe dhomat e kësaj arke shumë të madhe!
Bëni sikur po prisni pemë, sikur po sharroni trungjet dhe po bashkoni me çekiç pjesët
së bashku.

Perëndia i tregoi Noeut se do të ndëshkonte mëkatin në një
mënyrë shumë të pazakontë. Ai do të dërgonte përmbytje me ujë për
të shkatërruar njerëzit mëkatarë. Por Perëndia gjithashtu i tha Noeut që
familja e tij dhe shumë kafshë do të shpëtonin brenda në arkë. Noeu
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dhe familja e tij zgjodhën rrugën e Perëndisë. Ata duhet të merrnin
shumë kafshë me vete.
Noeu dhe familja e tij kurrë nuk kishin parë një përmbytje më parë.
Në atë kohë uji qëndronte nëpër lumenj dhe dete. Dhe uji kurrë nuk
kishte vërshuar dhe të mbulonte të gjithë tokën me përmbytje. Madje
Noeu ndoshta nuk kishte parë kurrë një barkë! Por Noeu i besoi Fjalës
së Perëndisë dhe iu bind Perëndisë. Noeu dhe familja e tij ndërtuan
arkën dhe mblodhën ushqim, pikërisht ashtu siç i kishte thënë Perëndia
që të bënin.
Edhe ti dhe unë duhet t’i besojmë Fjalës së Perëndisë. Perëndia
gjithmonë e bën atë që thotë se do ta bëj. Ai është kaq i fuqishëm sa
gjithmonë i mban premtimet e Tij. Sot e gjejmë në Bibël atë që ka
thënë Perëndia, duke lexuar dhe duke dëgjuar njerëzit që e shpjegojnë
atë dhe tregojnë histori të vërteta prej saj. Kur ti vjen në klubin (vendosni
emrin e grupit tuaj këtu) ti dëgjon atë që ka thënë Perëndia. Ti duhet ta
besosh Atë sepse Ai gjithmonë i mban premtimet e Tij.
Këngë

Pjesa 3
Figura PPRO1-5
Noeu dhe familja e tij (bashkëshortja e tij dhe tre bijtë dhe bashkëshortet
e tyre) besuan në Perëndinë ndërsa punonin në arkë. Ata duhet t’i kenë
paralajmëruar njerëzit e tjerë për mëkatin e tyre dhe ndëshkimin që
do të vinte së shpejti. Noeu u tregoi të tjerëve të vërtetën për rrugën e
Perëndisë, në mënyrë që njerëzit të njihnin Perëndinë dhe t’i faleshin
mëkatet. Perëndia dëshiron që të gjithë njerëzit të shpëtojnë (të
shpëtohen dhe të mbrohen) nga ndëshkimi i mëkatit.
Ti mund të shpëtosh prej ndëshkimit për mëkatin tënd.
Recitoni Romakëve 10:13 së bashku nëse tashmë e ke dhënë mësim vargun. Mund të
përdorësh vizualet (FIGURA -e, FIGURA -f, FIGURA -g dhe FIGURA -h; ose FIGURA
-R1, FIGURA -R2, FIGURA -R3 dhe FIGURA -R4).

Perëndia të do ty kaq shumë sa dërgoi Zotin Jezus Krisht që të
ndëshkohet për mëkatin tënd. Jezusi është Perëndia Bir. Ai erdhi nga
Qielli në tokë. Lindi si një bebe dhe u rrit e u bë burrë. Jezusi bëri çdo
gjë që ishte e drejtë. Ai nuk mëkatoi kurrë. Jezusi ishte i gatshëm të
ndëshkohej për mëkatin tënd dhe timin duke vdekur në një kryq. Bibla
thotë, “kur ende ishim mëkatarë, Krishti vdiq për ne” (Romakëve 5:8).
Pasi Jezusi vdiq, Ai u varros në një varr (shpellë), por ditën e tretë Ai
u ringjall! Jezusi është Shpëtimtar – i Vetmi që mund të të shpëtojë
ty nga mëkati. Për shkak të Jezusit Shpëtimtar, ti mund të shpëtosh
prej ndëshkimit që meriton. Mëkati yt mund të falet, në këtë mënyrë
ti nuk do të jesh i ndarë prej Perëndisë tani e përgjithmonë!
(Këngë) “Unë besoj tek Bibla” (vargjet 1-5). Këndoni në këmbë.

Noeu dhe familja e tij i besuan premtimit të Perëndisë për t’i shpëtuar
ata nga përmbytja që po vinte. Ata iu bindën Perëndisë dhe bënë atë
që Perëndia u tha të bënin.
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Ndoshta ndërsa punoni ata thoshin diçka të tillë, “Faleminderit Perëndi
që na do ne! Faleminderit Perëndi që na tregon se si ta ndërtojmë
arkën! Faleminderit Perëndi për premtimin tënd për të na shpëtuar
nga përmbytja!”
Noeu i besoi premtimeve të Perëndisë. Bibla thotë se Noeu i bëri të
gjitha ato që Perëndia i tha që të bënte (Zanafilla 6:22 dhe 7:5). Noeu
po i besonte Perëndisë që Ai ta shpëtonte familjen e tij!
Nëse i ke besuar Jezusit si Shpëtimtarit tënd, falenderoje Perëndinë
për premtimet e Tij. Falendero Perëndinë për premtimin e Tij për të
falur mëkatet e tua. Falendero Perëndinë për premtimin e Tij për të të
shpëtuar ty nga ndëshkimi për mëkatin – që është të jesh përgjithmonë
i ndarë nga Perëndia.
Figura 1-6
Noeu i bëri të gjitha ato që Perëndia i kishte thënë që të bënte. Arka
përfundoi. Dhomat ishin gati për kafshët, për ushqimin dhe familjen
e Noeut. Ata përfunduar së vendosuri ushqimin në arkë.
Shijoni ushqimet që Noeu kishte sjellë ( p.sh. karota për lepujt, banane për majmunët,
mollë për kuajt dhe ullinj për familjen e tij).

Perëndia i tha Noeut që të sillte në arkë nga dy kafshë (një mami dhe një
babi) për çdo lloj. Perëndia tha që të sillte shtatë nga disa lloje kafshësh
dhe zogjsh. Perëndia i krijoi të gjitha kafshët. Perëndia është sunduesi
i kafshëve dhe Perëndia mund të bënte që ato kafshë të rrinin në arkë
pa luftuar me njëri tjetrin apo dëmtuar familjen e Noeut. Perëndia e
ka fuqinë për t’i mbajtur premtimet e Tij gjithmonë.
“z. Noe kish një arkë” (muzika: “Old McDonald”).

Noeu dhe familja e tij do të ishin plotësisht të sigurt në arkë kur të vinte
përmbytja. Noeu mund të falenderonte Perëndinë për premtimin e Tij
se do ta donte atë dhe do të shpëtonte familjen e tij nga përmbytja.
Ne mund të falënderojmë Perëndinë për premtimet që na ka bërë në
Bibël. Ne duhet të besojmë çdo gjë që Perëndia ka thënë, pikërisht
ashtu si Noeu e besoi Perëndinë kur Ai tha se do ta përmbytë tokë.
(Këngë) “Unë besoj tek Bibla” (vargjet 1-6). Këndonin në këmbë.

Pyetjet e përsëritjes
Vargu përmendësh
1

Kush mund të thërrasë emrin e Zoti dhe të shpëtojë? (Ti dhe unë
dhe kushdo që zgjedhë të thërrasë).

2

Kush është Zoti që mund të shpëtojë ty? (Jezusi).

3

Prej kujt mund të të shpëtojë Zoti Jezus? (Prej mëkatit dhe
ndëshkimit për mëkatin).

Mësimi (pjesët 1-3)
1
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jenë të ndryshme.Shembujt e dhënë në mësim përfshijnë malet,
pemët, ujin, tokën e thatë, bimët, peshqit dhe kafshët).
2

Perëndia ka tre emra. Cilët janë ata? (Perëndia Ati, Perëndia Biri,
Perëndia Frymë e Shenjtë).

3

Kush të bëri dhe kush të do ty? (Perëndia).

4

Si u ndie Perëndia për mëkatin në botë? (I mërzitur).

5

Çfarë i tha Perëndia Noeut që të ndërtonte? (Arkë, barkë).

6

Çfarë do të dërgonte Perëndia për të ndëshkuar njerëzit? (Një
përmbytje).

7

Kush i besoi premtimit të Perëndisë se do t’i shpëtonte nga
përmbytja? (Noeu dhe familja e tij).

8

Çfarë sollën Noeu dhe familja e tij në arkë? (Ushqim; dy nga çdo
lloj kafshe dhe shtatë nga të tjera).

9

Nëse i ke besuar Jezusit si Shpëtimtarit tënd, cilat janë disa
premtime për të cilat ti mund të falenderosh Perëndinë? (Që të
do ty dhe të ka shpëtuar nga mëkati dhe ndëshkimi për mëkatin
përgjithmonë).

Ungjilli në fokus
1

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

2

Kush vdiq si ndëshkim për mëkatin tënd? (Jezusi).

3

Çfarë duhet të bësh për të shpëtuar dhe për t’u çliruar nga mëkati?
(Të besosh në Jezusin si Shpëtimtarin tënd. Përsëritje: Thuaji
Perëndisë, “Unë e di se kam mëkatuar dhe më vjen keq. 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 2
Perëndia shpëton Noeun dhe Familjen e tij
Shkrimi për mësuesit

Zanafilla 6:5 - 8:22
Veprat e Apostujve 17:24
2 Pjetrit 2:5

E vërteta qendrore

Perëndia premton se do t’i shpëtojë ata që besojnë në Jezusin

Zbatimi

Të pashpëtuar: Beso në Jezusin si Shpëtimtarin tënd
Të shpëtuar:

Vargu përmendësh
Orari i mësimit

Falendero Perëndinë që je i/e sigurt në familjen e Tij

Përsëritje Romakëve 10:13
Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

Mirëseardhja

w CD me muzikë
w Etiketa emrash (faqe 89),
një për çdo fëmijë
w Kaseta(CD) me incizime
të tingujve të ndryshëm
(opsionale)

Mirëseardhja Kini një muzikë në sfond. Përshëndetini
fëmijët me emër dhe jepuni atyre etiketat e
emrave.
Aktivitet
“Loja e dëgjimit”
Mësuesi fillon duke bërë ose duke e luajtur
në (CD) magnetofon, zërin e një kafshe,
objekti ose një veprim. Fëmijët përpiqen të
gjejnë se i kujt është zëri. Fëmijët mund të
bëjnë me radhë nga një zë.

Adhurim

w Këngë (faqet 14)
w Këngë e vizualizuar
w Shportë ofrimesh

Këngë
Lutje

Këngë
Ofrim

Vargu
përmendësh

w FIGURA -e, FIGURA
-f, FIGURA -g dhe
FIGURA -h
Ose FIGURA -R1,
FIGURA -R2, FIGURA
-R3 dhe FIGURA -R4
(faqe 86)
w Udhëzime (faqe 32)
w Veprime (page 13)
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Vargu
Përsëritje

Këngë
Drejtojini fëmijët në lutje: “Perëndi i dashur
faleminderit që Ti na do ne dhe që mund të
na shpëtosh. Faleminderit për veshët për të
dëgjuar lajmin e mirë për Jezusin. Në emrin
e Jezusit. Amen.”
Këngë “Bëj kujdes” (vargu 1-2)
(Opsionale.) Kaloni një shportë rrotull
dhe fëmijët le të ofrojnë. (Sigurohuni që
të informoni prindërit se si do të përdoren
paratë).
Romakëve 10:13
“Varg me veprime”
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Orari i mësimit

?

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

Aktivitet

“Ndiq drejtuesin”
Kur luhet muzika, ndiq veprimet e drejtuesit
(p.sh. ec, hidhu, hidhu në një këmbë, hidhu
në këmbën tjetër, vrapo, qëndro në majë të
gishtërinjve). Kur muzika ndalon qëndro në
qetësi.

Lëvizje

w Varg me veprime

Mësim biblik

w Teksti i mësimit (faqe 35) Mësimi
w FIGURA 2-1, FIGURA
2-2, FIGURA 2-3,
FIGURA 2-4, FIGURA
2-5 dhe FIGURA 2-6
w FIGURA -a, FIGURA
-b, FIGURA -c dhe
FIGURA -d
w FIGURA -e, FIGURA
-f, FIGURA -g dhe
FIGURA -h
Ose FIGURA -R1,
FIGURA -R2, FIGURA
-R3 dhe FIGURA -R4
(faqe 86 - opsionale)
w CD me muzikë; këngë
(faqe 14)
w “Unë besoj tek Bibla” dhe
këngë tjetër e vizualizuar
w Barkë e vogël
w Dhé ose brumë për të
luajtur ose plastelinë
w Tavë për pjekje
w Filxhanë dhe uj

Përsëritje

w Shirita letre punëdoreje
me ngjyrat e ylberit,
të ngjitura me letër
flanelografi
w Pyetje (faqe 38-39)

Lojë

Ungjilli në
vëmendje

w Udhëzime (faqe 34)
w FIGURA -f, FIGURA -g
dhe FIGURA -h
Ose FIGURA -R2,
FIGURA -R3 dhe
FIGURA -R4 (page 86)
w FIGURA -a, FIGURA
-b, FIGURA -c dhe
FIGURA -d (opsionale)

Në vëmendje “Romakëve 10:13” (përsëritje)
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“Perëndia shpëton Noeun dhe familjen e tij”
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.

“Ndërto një ylber”
Kur një fëmijë i përgjigjet pyetjes saktë, ai
mund të shtojë një shirit në ylberin mbi
tabelën e flanelografit.

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Orari i mësimit

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

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).

Koha e
ngrënies

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

Pushim

Aktivitet
krijues
(zgjidh një)

w Libri i vogël (faqet 9495), një për çdo fëmijë
w Lapsa me ngjyra
w Fletë aktiviteti për
studentët një për fëmijë*
w Figura kafshësh me
ngjitës
w Brumë për të luajtur ose
plastelinë (faqe 8)

Punëdore

Aktivitet

w Kukulla të vogla për
gishtërinj (faqe 96)
w Çanta të vogla letre
në ngjyrë kafe, një për
fëmijë, të mbushura me
patatina të paketuara dhe
kapëse të mbyllura

Dramë

(zgjidh një)

Libri i vogël “Perëndia i mban gjithmonë
premtimet e Tij”. Fëmijët le të ngjyrosin
faqet në librin e tyre. Flisni se cili nga
premtimet e Perëndisë tregohen në secilën
faqe.
Fletë aktiviteti* “Perëndia e shpëtoi Noeun dhe familjen e tij”
Fëmijët le t’i shtojnë skenës figura kafshësh
me ngjitëse.
Brumë për të luajtur, plastelinë “Bëj një ylber”
Udhëzojini fëmijët se si të bëjnë një ylber.

Aktivitet

“Kukulla për gishtërinj”
Fëmijët le të përdorin kukullat për të luajtur
role të historisë së mësimit biblik.
“Bëj një altar lavdërimi”
Fëmijët le të ndërtojnë një altar me “gurë”
prej çantash letre. Ndërsa çdo fëmijë
shton nga një gurë në altar, le të lavdërojë
Perëndinë për atë që Ai është ose për diçka
që Ai ka bërë.

*Të disponueshme në www.cefonline.com
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Mësimdhënia e vargut përmendësh
Vargu përmendësh
“Në fakt: ‘Kushdo që do ta thërrasë emrin e Zotit do të shpëtohet’”
(Romakëve 10:13)
Hyrje
Le të bëjmë sikur po ecim në pyll. Hip mbi një trung peme që të
shpëtosh nga rënia poshtë. Ec rrotull një grope që të shpëtosh nga
rënia brenda saj. Ule kokën që të shpëtosh nga goditja e një dege.
Të shpëtosh nga rënia ose nga goditja është mirë, por Bibla tregon
se si të shpëtohesh nga një rrezik edhe më i madh!
Prezantimi
Për këtë mund të lexosh tek Romakëve 10:13.
Thojeni adresën së bashku tre herë: duke hipur mbi një trung, duke
ecur rrotull një grope dhe duke ulur kokën nën një degë.
Një fëmijë le t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke hapur Biblën tuaj tek
një shënues i vënë tek Romakëve 10:13. Lexoni vargun pastaj tregoni
FIGURA -e, FIGURA -f, FIGURA -g dhe FIGURA -h; ose FIGURA
-R1, FIGURA -R2, FIGURA -R3 dhe FIGURA -R4.
Shpjegimi
Në fakt: ‘Kushdo që do ta thërrasë emrin e Zotit - Mund të thërrasësh
emrin Zotit Jezus pa bërtitur, duke u lutur. Të thërrasësh emrin e
Zotit do të thotë se ti e di se Ai është Shpëtimtari, i Vetmi i Cili
mund të të shpëtojë nga rreziku i ndëshkimit të mëkatit. Do të
thotë se ti beson që Ai vdiq për mëkatin tënd dhe pastaj u ringjall.
do të shpëtohet - Ata që kanë zgjedhur të thërrasin Zotin Jezus
si Shpëtimtarin e tyre do të shpëtohen dhe do të çlirohen nga
mëkati. Mëkati bën që njerëzit të ndahen nga Perëndia tani dhe
përgjithmonë. Është e trishtueshme që të jesh larg Perëndisë. Por
Perëndia premton se do të shpëtojë njerëzit (çlirojë ata) prej kësaj
ndarjeje nëse ata thërrasin në emrin e Zoti Jezus si Shpëtimtar.
Zbatimi
Të pashpëtuar:Perëndia dëshiron të të shpëtojë ty. Jezusi u ndëshkua
për mëkatin tënd kur Ai vdiq në kryq. Ai u ringjall dhe
është i vetmi Shpëtimtar. Nëse e di që ke mëkatuar dhe të
vjen keq për këtë, mund t’i besosh Jezusit si Shpëtimtarit
tënd dhe ti nuk do të ndahesh prej Perëndisë. Do të
shpëtohesh dhe do të çlirohesh prej mëkatit.
Të shpëtuar:Nëse tashmë i ke besuar Jezusit si Shpëtimtarit tënd,
mund ta dish se Perëndia të ka shpëtuar ty sepse Perëndia
i mban premtimet e Tij!
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Përsëritje
“Varg me veprime”
Përsëriteni vargun frazë pas fraze ndërsa bëni veprimet (faqe13).
Pastaj përdorni simbolet për të recituar vargun.

33

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Ungjilli në vëmendje
Romakëve 10:13 (përsëritje)
Tregoni Figura -f (ose FIGURA -R2).

w

Trego diçka që Perëndia e ka krijuar. (Botën dhe njerëzit; ty dhe
mua).

w

Çfarë do Perëndia? (Botën - Gjoni 3:16).

w

Çfarë di Perëndia për ty? (Çdo gjë; që ti mëkaton).

w

Çfarë është mëkati? (Çdo gjë që ti mendon, thua ose bën që nuk
e kënaq Perëndinë. Jepni shembuj ose diskutoni FIGURA -a,
FIGURA -b, FIGURA -c dhe FIGURA -d).

w

Kush mëkaton? (Të gjithë njerëzit - Romakëve 3:23).

w

Cili është ndëshkimi për mëkatin? (Të jesh përgjithmonë larg
Perëndisë).

w

Nga çfarë dëshiron të të shpëtojë Perëndia ty? (Nga mëkati dhe
ndëshkimi që ai sjell).

Tregoni Figura -g (ose FIGURA -R3).

w

Cilin dërgoi Perëndia në tokë për shkak se të donte ty? (Birin e
Tij, Zotin Jezus).

w

Si u ndëshkua Jezusi për mëkatet e tua dhe të miat? (Ai vdiq në
kryq - Romakëve 5:8).

w

Çfarë i ndodhi Jezusit ditën e tretë pasi ishte varrosur në një varr
(shpellë)? (Ai u ringjall).

Tregoni Figura -h (ose FIGURA -R4).

w

Nëse policia vendos se i burgosuri nuk ka bërë gjëra të këqija, çfarë
i ndodh prangave të tij? (Ato hiqen dhe ai është i lirë).

w

Nga çfarë duhet të çlirohemi ti dhe unë? (Nga fuqia e mëkatit).

w

Si mund të çlirohesh nga fuqia e mëkatit? (Duke besuar në Jezusin
si Shpëtimtarin tënd).

w

Sipas asaj që thotë Perëndia, kur falen gjërat e tua të këqija
(mëkatet)? (Kur i beson Jezusit si Shpëtimtar).

w

Kur do të shpëtosh nga mëkati? (Kur i beson Jezusit si Shpëtimtarit
tënd. Kur thërret emrin e Zotit – Romakëve 10:13).

Nëse ke ndonjë pyetje lidhur me të thirrurit të Perëndisë për të shpëtuar,
do të të ndihmoj me kënaqësi (caktoni kohën dhe vendin).

34

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Mësimi - pjesa 1

Jepni një raport rreth stuhive të pashmangshme, të përshtatur për fëmijët që keni, p.sh.
“Paralajmërim për një stuhi të fortë: erëra të forta, reshje të mëdha shiu, bubullima të
forta dhe shumë vetëtima!”

A ke pasur ndonjëherë frikë kur ke dëgjuar paralajmërime për një
stuhi të fortë?
Lejoni fëmijët të përgjigjen.

Të gjithë i kanë frikë stuhitë! Çfarë duhet të bësh kur ke frikë? (Beso
në Perëndinë!)
Këngë

Figura 2-1
Perëndia i dha Noeut një paralajmërim për një stuhi të tmerrshme që
po vinte. Noeu e besoi Perëndinë sepse çdo gjë që Perëndia thotë është
e vërtetë. Noeu e donte dhe i besonte Zotit Perëndi. Ndërsa Noeu
ndërtonte arkën, ai i paralajmëronte njerëzit për përmbytjen që po vinte.
“Do të ketë një përmbytje,” mund t’i ketë thënë Noeu njerëzve. “Për
shkak të mëkatit tuaj. Duhet t’i besoni Perëndisë dhe t’i bindeni Atij
ose do të mbyteni të gjithë!”
Perëndia pa që njerëzit në kohën e Noeut ishin shumë mëkatarë. Ata nuk
kishin dëshirë që ta donin dhe t’i bindeshin Perëndisë. Perëndia vendosi
që të dërgonte diçka shumë të pazakontë – një përmbytje botërore. Uji
do të mbulonte çdo gjë në të gjithë tokën. Përmbytja ishte një ndëshkim
për mëkatin e të gjithë njerëzve që nuk besonin në Perëndinë.
Bibla të paralajmëron ty dhe mua për ndëshkimin për mëkatin –
ndarjen përgjithmonë prej Perëndisë. Mëkati është çdo gjë që mendon,
thua ose bën që nuk e kënaq Perëndinë. Ti dhe unë kemi mëkatuar.
Në fakt Bibla thotë, “Nuk ka asnjeri të drejtë, as edhe një” (Romakëve
3:10). Asnjëri nga ne asnjëherë nuk është përsosmërisht i mirë.
Ndani shembujt e mëposhtëm të mëkatit ose diskutoni FIGURA -a, FIGURA -b,
FIGURA -c dhe FIGURA -d.

Vajza, a ke dashur ndonjëherë të luash me te kuqin e buzëve të mamit,
edhe pse ajo të ka thënë se nuk duhet ta prekësh?
Tregoni Figura -b.

Ndoshta ke lyer buzët e tua me të kuqin e mamit. Ndoshta ke hapur
shihen e parfumit të mamit. Dhe kur e dëgjon mamin që po vjen shkon
me vrap të fshihesh! Kur mami të gjen ti thua, “Nuk e bëra unë!”
Trego Figura -c.

Djem, a e ke pickuar motrën kur mendon se askush nuk të sheh, edhe
pse ti e di se mami dhe babi të kanë thënë se duhet të sillesh mirë?
Mosbindja ndaj prindërve është mëkat sepse Perëndia thotë, “Fëmijë
binduni prindërve tuaj” (Efesianëve 6:1). Ti ke lindur me dijeninë
se si të mëkatosh dhe bën gjëra të mëkatshme me sytë, veshët, duart,
gojën dhe këmbët e tua!
Këngë “Bëj kujdes”. Ngrihuni në këmbë ndërsa këndoni.

35

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Perëndia të do ty shumë, por Perëndia duhet të ndëshkojë mëkatin. Ti
dhe unë meritojmë të jemi të ndarë prej Perëndisë përgjithmonë për
shkak të mëkatit, por Perëndia premton një rrugë për ty dhe mua që
të shpëtojmë nga ky ndëshkim. Perëndia premton se do t’i shpëtojë
ata që besojnë në Jezusin.
Figura 2-2
Perëndia premtoi se do të shpëtonte Noeun nga përmbytja. Perëndia
premtoi se çdo person dhe kafshë në arkë do të shpëtonte. Noeu e
përfundoi dhe ndërtoi arkën pikërisht ashtu siç i kishte thënë Perëndia.
Kishte dhoma për familjen e Noeut dhe për kafshët. Ata vendosën
brenda në arkë ushqimin që do t’u duhej. Nga dy kafshë të çdo lloji
dhe nga shtatë kafshë të disa llojeve të veçanta hynë në arkë, pikërisht
ashtu siç kishte thënë Perëndia. Noeu dhe familja e tij i besuan dhe iu
bindën Perëndisë.
“z. Noe kish një arkë” (muzika: “Old McDonald”).

Për arsye se Noeu dhe familja e tij besuan dhe iu bindën Perëndisë, ata
do të ishin të sigurt në arkë kur të vinte përmbytja.
Pjesa 2
Figura PPRO2-3
Pasi Noeu dhe familja e tij dhe kafshët ishin në arkë, Perëndia e mbylli
derën. Noeu i besoi premtimit të Perëndisë. Noeu po i besonte Perëndisë
se do ta shpëtonte nga ky ndëshkim i pazakontë për mëkatin – një
përmbytje mbarë botërore.
Ti mund të besosh se Perëndia do të të shpëtojë nga ndëshkimi i
përjetshëm për mëkatin (të jesh larg Perëndisë përgjithmonë). Perëndia
dërgoi Jezus Krishtin, Perëndia Bir, në tokë që të jetë Shpëtimtari.
Jezusi lindi si një bebe dhe u rrit e u bë burrë. Jezusi bëri çdo gjë që
ishte e drejtë - Ai ishte i përsosur në të gjitha. Kur Jezusi u bë burrë,
Ai tregoi dashurinë e madhe të Perëndisë për ty dhe mua. Bibla thotë,
“kur ende ishim mëkatarë, Krishti (Jezusi) vdiq për ne” (Romakëve 5:8).
Po, Jezusi vdiq në një kryq si ndëshkim për mëkatet e tua dhe të miat.
Jezusi u varros në një varr (shpellë). Por ditën e tretë Ai u ringjall! Jezusi
është Shpëtimtar – i Vetmi që mund të të shpëtojë ty nga ndëshkimi i
përjetshëm për mëkatin. Perëndia premton se do t’i shpëtojë ata
që besojnë në Jezusin.
“Unë besoj tek Bibla”(vargjet 1-5). Ngrihuni në këmbë ndërsa këndoni.
Thoni Romakëve 10:13 së bashku. Sipas dëshirës mund të përdorni vizualet (FIGURA -e,
FIGURA -f, FIGURA -g dhe FIGURA -h; ose FIGURA -R1, FIGURA -R2, FIGURA
-R3 dhe FIGURA -R4).

Perëndia premton se do t’i shpëtojë ata që besojnë në Jezusin.
Noeu dhe familja e tij nuk ishin të përsosur. Ata kishin mëkatuar. Por
ata besuan në Perëndinë. Bibla thotë, “Noeu gjeti hir në sytë e Zotit.”
Lexojeni Zanafilla 6:8 nga Bibla juaj.

Perëndia nuk kishte nevojë të ndëshkonte Noeun, sepse mëkatet e
Noeut ishin falur. Noeu dhe familja e Tij po i besonin Perëndisë se do
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t’i shpëtonte ata nga përmbytja që po vinte. Njerëzit e tjerë mëkatarë
nuk i besuan ose nuk iu bindën Perëndisë.
Pasi Noeu priti shtatë ditë në arkë (numëroni deri në shtatë), Perëndia
dërgoi shiun. Vazhdoi të binte, e të binte, e të binte shi. Uji
zbriti poshtë nga qielli e doli nga toka në sipërfaqe. Lumenjtë
dhe detet vërshuan dhe u përhapën mbi tokë.
Bëni veprime me duar të shiut që bie.

Figura PPRO2-4
Ra shi për dyzetë ditë dhe dyzetë netë. Uji e mbuloi tokën ngado. Uji
ishte kaq i thellë dhe kaq lart saqë mbushi luginat dhe mbuloi pemët e
malet. Kjo përmbytje mbuloi të gjithë botën! Por arka notonte mbi ujë!
Në një tavë për pjekje me anë të larta vendosni një barkë të vogël mbi një shtresë dhèu
ose plasteline. Fëmijët le të hedhin ujë me filxhanë në tavë derisa “Toka” të mbulohet dhe
barka të notojë. (Sigurohuni që ta bëni provë këtë para mësimit!)

Çdo gjë në tokë, jashtë arkës, vdiq në përmbytje. Por të gjithë ata
brenda arkës shpëtuan! Noeu, familja e tij dhe kafshët bashkë me ta
në arkë shpëtuan! Përmbytja nuk i dëmtoi aspak!
Noeu ishte i sigurt në arkë sepse ai i besoi Perëndisë. Nëse ke besuar në
Jezusin si Shpëtimtarin tënd, mund ta dish që Perëndia të ka shpëtuar
ty! Ke shpëtuar nga diçka edhe më e keqe se përmbytja. Ke shpëtuar
nga ndëshkimi i përjetshëm për mëkatin. Mëkati yt të është falur. Nuk
do të ndahesh më nga Perëndia tani e përgjithmonë. Je i sigurt
si një fëmijë në familjen e Perëndisë. Falenderoje Atë që je i
sigurt në familjen e Tij.
Këngë

Pjesa 3
Figura PPRO2-5
Arka notonte e sigurt mbi ujë gjatë dyzet ditëve dhe netëve me shi.
Pasi pushoi shiu, arka vazhdoi të notonte ndërsa uji thahej pak nga
pak. Pas njëqind e pesëdhjetë ditësh notim (një kohë shumë e gjatë)
arka ndaloi mbi një mal.
Një ditë Noeu hapi dritaren dhe lëshoi jashtë dy zogj – një korb dhe
një pëllumb. Korbi ishte një zog i madh dhe mund të fluturonte e të
fluturonte pa ndaluar për të pushuar. Por pëllumbi i vogël fluturoi
rrotull dhe pastaj u kthye tek Noeu. Noeu priti një javë pastaj dërgoi
pëllumbin jashtë përsëri. Këtë herë pëllumbi u kthye me një
gjethe të vogël ulliri. Shumë mirë! Bimët po rriteshin në tokë
përsëri! Pas një jave tjetër Noeu dërgoi pëllumbin përsëri jashtë
dhe ai nuk u kthye.
Bëni sikur jeni korba të mëdhenj ose pëllumba të vegjël që fluturojnë jashtë arkës.

Pasi Noeu dhe familja e tij qëndruan në arkë për më shumë se një vit,
Perëndia u tha atyre se mund të dilnin të sigurt nga arka. Të gjithë në
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arkë ishin një vit më të mëdhenj! Ata kishin jetuar bashkë me kafshët
për një kohë shumë të gjatë, duke pritur që ujërat të thaheshin që të
mund të dilnin.
Figura PPRO2-6
Ata ishin shumë të lumtur që mund të ecnin në atë tokë të thatë! Le
të bëjmë sikur jemi me Noeun.
Përdorni këtë monolog ose improvizoni me idetë e fëmijëve.

“Shiko, paska lule të çelura. Zogjtë janë kaq të lumtur që po fluturojnë
të lirë. Jam kaq i kënaqur që po thith ajër të pastë! Faleminderit Perëndi!”
Bibla na tregon se Noeu e tregoi lumturinë e tij duke adhuruar
Perëndinë! Noeu e dinte se ishte Perëndia Ai që e kishte shpëtuar atë prej
përmbytjes. Noeu ndërtoi një altar (një grumbull të veçantë me gurë).
Ndërsa ai adhuronte Perëndinë, ndoshta Noeu po thoshte diçka të tillë,
“Perëndi, Ti je i gjithëpushtetshmi! Ti na ke shpëtuar nga përmbytja!
Faleminderit që më ke dashur dhe ke shpëtuar familjen time!”
Perëndia meritonte adhurim sepse Perëndia është Krijuesi i madhërishëm.
Perëndia krijoi botën dhe gjithçka në të – shiun, kafshët, bimët që ata
hanë si ushqim, njerëzit që mund të kënaqen me shkëlqimin e diellit që
Ai e vendosi në qiell. Perëndia ynë është i shenjtë (i përsosur) dhe çdo
gjë që bën Ai është e drejtë. Perëndia kishte premtuar se do t’i mbante
të sigurt Noeun dhe familjen e tij brenda në arkë dhe Ai e kishte bërë
këtë! Perëndia gjithmonë i mban premtimet e Tij!
Perëndia vendosi një ylber të bukur në qiell – ylberi i parë që ishte
dukur ndonjëherë! Perëndia tha se ylberi tregonte premtimin e Tij
për të mos e shkatërruar kurrë më të gjithë tokën me një përmbytje.
Ndonjëherë ka përmbytje kur një lumë vërshon ose kur në një
vend bie shumë shi, por ajo që i ndodhi Noeut dhe familjes së
tij nuk ka ndodhur më kurrë dhe nuk do të ndodhë më kurrë.
Perëndia po e mban premtimin e Tij!
Noeu e dinte se vetëm Perëndia ishte Ai që e kishte shpëtuar atë!
Këngë

Nëse beson në Jezusin si Shpëtimtarin tënd, mund ta dish që Perëndia
të ka shpëtuar. Mund të jesh i sigurt që je i/e shpëtuar në familjen e
Perëndisë. Falenderoje Atë që je pjesë e familjes së Tij. Nëse nuk e di
që je në familjen e Perëndisë sigurohu që të jesh sot.
Hapi 1 -

Prano se ke mëkatuar kundër Perëndisë.

Hapi 2 -

Beso që Jezusi vdiq që të të shpëtojë ty.

Hapi 3 		

Thirri Perëndisë në lutje. Kërkoji falje për mëkatin
dhe kërkoji Jezusit që të bëhet Shpëtimtari yt.

Perëndia ka premtuar se do të shpëtojë cilindo që beson në Jezusin si
Shpëtimtarin e tij. Perëndia i mban gjithmonë premtimet e Tij.
Pyetjet e përsëritjes
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Vargu përmendësh
1

Të shpëtosh nga lëndimi është mirë, por cili është një rrezik më i
madh nga i cili duhet të shpëtojmë? (Mëkati dhe ndëshkimi për
mëkatin).

2

Cili është i Vetmi që mund të të shpëtojë prej mëkatit? (Zoti Jezus).

3

Si e thërret emrin e Zotit? (Lutu Perëndisë dhe thuaji Atij se beson
në Jezusin si Shpëtimtarin tënd).

Mësimi (pjesët 1-3)
1

Pse dërgoi Perëndia një përmbytje mbi të gjithë tokën? (Për të
ndëshkuar mëkatin e njerëzve që jetonin në kohën e Noeut).

2

Cili është ndëshkimi për mëkatin? (Të jesh i ndarë prej Perëndisë
përgjithmonë).

3

Sipas premtimit të Perëndisë cilin do të shpëtojë Ai prej mëkatit?
(Ata që besojnë në Jezusin si Shpëtimtar).

4

Çfarë ndodhi me arkën kur ra shi për dyzetë ditë dhe dyzetë netë?
(Ajo notoi në ujë).

5

Kush i mbajti Noeun, familjen e tij dhe kafshët të sigurt brenda
në arkë gjatë përmbytjes? (Perëndia).

6

Nëse beson në Jezusin si Shpëtimtarin tënd, çfarë do të bëj Perëndia
për ty? (Do të të shpëtojë nga mëkatin; do të të mbajë të sigurt si
një fëmijë në familjen e Perëndisë).

7

Pas më shumë se një vit qëndrimi në arkë, çfarë bëri Noeu kur
doli? (Adhuroi Perëndinë).

8

Çfarë vendosi Perëndia në qiell për të treguar premtimin e Tij se
kurrë më nuk do të përmbytë të gjithë tokën? (Një ylber).

9

Nëse ke besuar në Jezusin si Shpëtimtarin tënd, për çfarë mund
të jesh i/e sigurt për Perëndinë dhe premtimet e Tij? (Perëndia i
mban premtimet e Tij për të të dashur dhe shpëtuar ty).

Ungjilli në vëmendje
1

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

2

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

3

Çfarë duhet të bësh që të shpëtosh dhe të çlirohesh nga mëkati?
(Beso në Jezusin si Shpëtimtarin tënd. Përsëritje: Thuaji Perëndisë,
“Unë e di se kam mëkatuar dhe më vjen keq. 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 3
Perëndia bekon Abrahamin dhe Sarën me një djalë
Shkrimi për mësuesit

Zanafilla 12:1-9
Zanafilla 15:1-6
Zanafilla 17:16-19
Zanafilla 18:1-15
Zanafilla 21:1-7

E vërteta qendrore

Perëndia premton se do të bekojë botën nëpërmjet familjes së Abrahamit

Zbatimi

Të pashpëtuar:Beso se Jezusi erdhi që të bëhet Shpëtimtari yt

Vargu përmendësh

“Zoti është i mirë, … ai i njeh ata që kërkojnë strehë tek Ai” (Nahumi 1:7)

Orari i mësimit

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

Mirëseardhja

w CD me muzikë
w Etiketa emrash (faqe 89),
një për çdo fëmijë
w Fleta A4 një për çdo
fëmijë
w Lapsa me ngjyra

Mirëseardhja Kini një muzikë në sfond. Përshëndetini
fëmijët me emër dhe jepuni atyre etiketat e
emrave.
Aktivitet
“Shiko duart e mia”
Vizatoni duart e çdo fëmije në një fletë letre.
Fëmijët të ngjyrosin duar e vizatuara. Flisni
me fëmijët për gjërat që ata mund të bëjnë
me duart e tyre.

Adhurim

w Këngë (faqet 14)
w Këngë e vizualizuar
w Shportë ofrimesh

Këngë
Lutje

Këngë
Ofrim

Vargu
përmendësh

w FIGURA -R5, FIGURA
-R6, FIGURA -R7 dhe
FIGURA -R8 (faqe 87)
w Udhëzime (faqe 44)
w Muzikë (faqe 13)

Lëvizje
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Këngë
Drejtojini fëmijët në lutje: “Perëndi i dashur
faleminderit që Ti më do mua. Më ndihmo
të të bindem me duart e mia dhe me gjithë
veten time. Në emrin e Jezusit. Amen.”
“Bëj kujdes” (vargjet 1-3)
(Opsionale.) Kaloni një shportë rrotull
dhe fëmijët le të ofrojnë. (Sigurohuni që
të informoni prindërit se si do të përdoren
paratë).

Vargu
Përsëritje

Nahumi 1:7
“Varg me muzikë”

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

Mësim biblik

w Teksti i mësimit (faqe 47) Mësimi
w FIGURA 3-1, FIGURA
3-2, FIGURA 3-3,
FIGURA 3-4, FIGURA
3-5 dhe FIGURA 4-2
w CD me muzikë; këngë
(faqe 14)
w Enë plastike

Përsëritje

w Valixhe e vogël
w Gjëra për një udhëtim
(p.sh.eg veshje, ushqim,
gjëra të higjienës)
w Pyetje (faqe 50-51)

Lojë

Ungjilli në
vëmendje

w Udhëzime (faqe 46)
w Çelësa të ungjillit
FIGURA -i
w FIGURA -a, FIGURA
-b, FIGURA -c dhe
FIGURA -d (opsionale)

Në vëmendje “Çelësa të ungjillit”

Koha e
ngrënies

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

Pushim

Aktivitet
krijues
(zgjidh një)

w Çelësa të ungjillit (faqe
97), një set për fëmijë
w Lapsa me ngjyra
w Gërshërë
w Bërës vrimash
w Rrathë për mbajtëse
çelësash
w Fletë aktiviteti për
studentët një për fëmijë*
w Pjesë cope të vogla, një
për fëmijë
w Ngjitës
w Brumë për të luajtur ose
plastelinë (faqe 8)

Punëdore
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“Perëndia e bekoi Abrahamin dhe Sarën me
një djalë”
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.
“Duke shkuar në një udhëtim”
Kur një fëmijë i përgjigjet saktë një pyetjeje,
ai mund të vendosë një gjë në valixhe.

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).
“Çelësa të ungjillit”
Fëmijët të ngjyrosin çelësat e tyre, t’i presin,
t’i bëjnë vrimat dhe të vendosin unazën.
Fletë aktiviteti* “Perëndia e bekoi Abrahamin me një djalë”
Udhëzojini fëmijët që të ngjisin një pjesë të
vogël cope në dyshemenë e çadrës si qilim.
Brumë për të luajtur, plastelinë “Le të bëjmë një ‘B’ për
fjalën bindu”
Flisni për rëndësinë e bindjes ndaj prindërve,
mësuesve etj. ndërsa i udhëzoni fëmijët që
të rrotullojnë plastelinën duke e bërë si një
gjarpër dhe pastaj formoni shkronjën ‘B’ me
të.
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Orari i mësimit

Aktivitet
(zgjidh një)

Çfarë ju duhet

w Plastelinë e kuqe
w Plastelinë e verdhë
w Plastelinë e gjelbër

Çfarë të bëni

Aktivitet

Lojë

“Le të bëjmë ‘B’ të fjalës bindu”
Thuaj “Të Bindesh do të thotë të bësh atë
që është e drejtë dhe e mirë. Bibla, Fjala e
Perëndisë, është një ‘libër për bindjen’. Na
tregon çfarë është e drejtë dhe e gabuar.
Perëndia dëshiron që të ndjekësh të drejtën.
Shkronja e parë e fjalës bindu është ‘B’ e
madhe.” (Bëni ‘B’ të kuqe, të verdha dhe të
gjelbra. Vendosini në radhë për të krijuar
një semafor). “Kur ecën ma makinë me
prindërit, ata duhet t’i binden semaforëve
që ti të mos dëmtohesh. E kuqja është
për ndalimin. E verdha është për uljen e
shpejtësisë – mund t’ju duhet të prisni. E
gjelbra do të thotë ec. Ndonjëherë prindërit
e tu të thonë që të ndalosh së bëri diçka,
ndonjëherë ata të thonë se duhet të presësh
dhe ndonjëherë ata të thonë se mund të
vazhdosh ta bësh atë gjë. Ti duhet t’i bindesh
atyre. Perëndia na e ka dhënë Biblën si një
lloj semafori. Bibla na ndihmon që të dimë
se çfarë të bëjmë në kohën e duhur. Perëndia
dëshiron që ne t’i bindemi Fjalës së Tij.”
“Dritë e kuqe, dritë e gjelbër”
Qëndroni 7 ose 8 metra nga klasa. Kur të
thoni, “Dritë e gjelbër” fëmijët duhet të
hidhen, vrapojnë, rrëshqasin ose zvarriten
drejt jush. Kur të thoni, “Dritë e kuqe,” ata
duhet të ndalojnë aty ku janë. Qëllimi është
që fëmijë t’ju binden.

*Të disponueshme në www.cefonline.com
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Mësimdhënia e vargut përmendësh
Vargu përmendësh
“Zoti është i mirë, … ai i njeh ata që kërkojnë strehë tek Ai”
(Nahumi 1:7)
Hyrje
A e di se kush ta bëri mëngjesin sot? A e di se çfarë do të hash për
drekë nesër?
Lejoni përgjigje.
Unë njoh Dikë që di gjithçka. Bibla na tregon për diçka që Ai e di!
Prezantimi
Vargu i sotëm nga Bibla “banon” tek Nahumi 1:7.
Thojeni së bashku adresën tre herë: herën e parë duke parë në një
drejtim, pastaj duke parë në drejtimin tjetër, pastaj lartë.
Një fëmijë le t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke hapur Biblën tuaj
tek një shënues i vënë tek Nahumi 1:7. Lexoni vargun pastaj tregoni
FIGURA -R5, FIGURA -R6, FIGURA -R7 dhe FIGURA-R8.
Shpjegimi
Zoti - Ky varg po flet për Zotin Perëndi. Zot është një titull për
Perëndinë ose për Jezusin. Na sjell në mendje se Ai është sundues
mbi gjithçka! Bibla na tregon për Zotin Perëndi.
është i mirë - Po, Zoti Perëndi është i mirë! Ai gjithmonë bën atë që
është e drejtë! Ai është i përsosur në çdo drejtim. Zoti Perëndi i di
të gjitha gjërat që duhen ditur për çdo gjë dhe për secilin.
Ai i njeh ata që kërkojnë strehë tek Ai - (kërkojnë strehë - besojnë)
TZoti Perëndi e di se kush po beson (kërkon strehë) tek Ai dhe kush
po varet tek Ai. Zoti e di nëse je duke i besuar Atij që të të shpëtojë
nga mëkati. Ai e di nëse je duke besuar në Të kur je i trishtuar ose
kur ke frikë. Ai e di nëse je duke u varur prej Tij që të të ndihmojë
të duash njerëzit e tjerë dhe t’i bindesh Atij çdo ditë.
Zbatimi
Të pashpëtuar:Nëse e di se ke mëkatuar por nuk ke besuar ende në
Perëndinë që të të shpëtojë, ti mund ta bësh sot. Jezusi
është Shpëtimtari, i Cili u ndëshkua për mëkatin tënd.
Nëse beson në Jezusin si Shpëtimtarin tënd, ji i sigurt se
Perëndia do të të shpëtojë ty. Do të falesh për mëkatin
tënd dhe do të bëhesh fëmijë i Perëndisë.
Të shpëtuar:Nëse tashmë ke besuar në Jezusin si Shpëtimtarin tënd,
mund t’i besosh Perëndisë edhe për çdo gjë tjetër! Besoji
Perëndisë kur je i mërzitur ose kur ke frikë. Besoji dhe
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varu tek Perëndia që të të ndihmojë të duash njerëzit e
tjerë dhe t’i bindesh Perëndisë çdo ditë.
Përsëritje
“Varg me muzikë”
Vendosni gishtin në simbolet e sekuencave ndërsa të gjithë këndojnë
vargun disa herë.
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Ungjilli në vëmendje
Çelësat e Ungjillit
Çelësat përdoren për të hapur dyert që të mund të hysh në shtëpinë tënde,
në makinë – madje edhe portën e një vendi të veçantë. Unë kam disa
çelësa me ngjyra që do të të ndihmojnë të kuptosh se si të hysh në Qiell!
Tregoni çelësin e artë.

Ky çelës i artë na ndihmon të mendojmë për Qiellin, shtëpinë e
Perëndisë. Qielli është i mrekullueshëm. Bibla e përshkruan atë se është
kaq i veçantë sa duket si një qytet i bërë prej ari të pastër. (Zbulesa
21:21). Çdo gjë në Qiell është e përsosur sepse Perëndia është i shenjtë (i
përsosur). Perëndia gjithmonë i bën në mënyrën e drejtë të gjitha gjërat.
Bibla na tregon ne që Perëndia krijoi (bëri) botën dhe që “Perëndia
e deshi aq botën” (Gjoni 3:16). Kjo do të thotë se Perëndia i deshi
njerëzit në botë. Perëndia të do ty! Perëndia dëshiron që ti të mund të
hysh në Qiell dhe një ditë të jetosh atje me Të.
Tregoni çelësin e errët.

Ky çelës i errët na bën të mendojmë për mëkatin. Ti dhe unë mëkatojmë
kundër Perëndisë kur nuk i bindemi ligjit të Perëndisë. Ti ke lindur me
dëshirën për t’i bërë gjërat si do ti dhe kështu bën gjëra të mëkatshme.
Bibla thotë, “Të gjithë mëkatuan” (Romakëve 3:23).
Flisni për shembuj të mëkatit ose diskutoni FIGURA -a, FIGURA -b, FIGURA -c dhe
FIGURA -d.

Mëkati nuk mund të qëndrojë në Qiell dhe njerëzit nuk mund të
shkojnë në Qiell me mëkatin e tyre me vete. Ti dhe unë meritojmë të
ndëshkohemi për mëkatin tonë.
Tregoni çelësin e kuq.

Ky çelës i kuq na bën të mendojmë për Jezusin Shpëtimtarin. Jezusi erdhi
në tokë, lindi si bebe dhe u rrit e u bë burrë. Jezusi nuk kishte mëkat të
vetin, por Ai vdiq në kryq, mori ndëshkimin që meritojnë të tjerët. Bibla
thotë, “Krishti [Jezusi] vdiq për mëkatet tona” (1 Korintasve 15:3). Pasi
vdiq, Jezusi u varros në një varr (shpellë). Bibla thotë se pastaj, “u ringjall
të tretën ditë” (1 Korintasve 15:4). Jezusi Shpëtimtari është i gjallë sot!
Ai është i vetmi që mund të të shpëtojë prej mëkatit.
Tregoni çelësin e bardhë.

Ky çelës i bardhë na ndihmon të mendojmë për shpëtimin prej mëkatit.
E vetmja mënyrë për të shpëtuar dhe për t’u pastruar prej mëkatit tënd
është të beson në Jezusin si Shpëtimtarin tënd. Bibla thotë, “Beso në
Zotin Jezus Krisht dhe do të shpëtohesh” (Veprat 16:31). Nëse dëshiron
të besosh në Jezusin si Shpëtimtarin tënd dhe të shpëtosh prej mëkatit
tënd, do të të ndihmoj me kënaqësi (vendos kohën dhe vendin). Atëherë
mund të jesh një fëmijë në familjen e përjetshme të Perëndisë dhe të
hysh një ditë në Qiell për të jetuar me!
Tregoni çelësin e gjelbër.

Ky çelës i gjelbër na ndihmon të mendojmë për rritjen si një fëmijë i
Perëndisë. Perëndia Frymë e Shenjtë jeton në çdo fëmijë të Perëndisë. Ai
do të të ndihmojë t’i bindesh Perëndisë dhe të bësh gjëra të mira të cilat
Perëndia dëshiron që ti t’i bësh. Por ndonjëherë ke për të zgjedhur përsëri që
të mos i bindesh Perëndisë. Kur kjo ndodh, ende je fëmijë i Perëndisë por
ke nevojë të flasësh me Të rreth mëkatit tënd. Pastaj falendero Perëndinë
që fal mëkatin tënd dhe kërkoji Atij të të ndihmojë që të bindesh.
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Mësimi - pjesa 1
Figura 3-1
Perëndia i foli një njeriu të quajtur Abraham.
“Largohu nga vendi yt, ku po jeton dhe shko në vendin që do të të
tregoj” (nga Zanafilla 12:1).
Abrahami jetoi shumë kohë më parë. Ai kishte një bashkëshorte të
quajtur Sara. Si mendon, si u ndie ai kur Perëndia i tha që të largohej?
Bibla na tregon që Perëndia nuk i tha Abrahamit vetëm që të largohej,
Ai gjithashtu i dha Abrahamit një premtim.
Perëndia i tha atij, “Unë prej teje do të bëj një komb të madh, do të të
bekoj, te ti do të jenë të bekuara tërë familjet e tokës” (nga Zanafilla
12:2-3).
Ky ishte një premtim shumë i veçantë.
Si do ta bekonte të gjithë botë Perëndia nëpërmjet Abrahamit? Perëndia
kishte premtuar që të bënte një komb të madh prej Abrahamit dhe ky
komb to të ishte Izraeli. Shumë vite më vonë Jezusi, Perëndia Bir, lindi
nga një grua nga Izraeli e quajtur Maria. Ai ishte dërguar nga Qielli për të
qenë Shpëtimtari i të gjithë botës. Pse ka nevojë bota për një shpëtimtar?
Të gjithë kanë mëkatuar kundër Perëndisë. Të gjithë ne nuk i jemi bindur
Atij. Kur ti nuk bën atë që prindërit e tu të thotë ti nuk po i bindesh
Perëndisë, sepse Ai ka thënë se duhet t’i bindesh mamit dhe babit tënd
(Efesianëve 6:1). Ti dhe unë kemi nevojë për në Shpëtimtar dhe Perëndia
e dërgoi Jezusin që të bëhet Shpëtimtari. Kjo është mënyra se si Perëndia
do të bekonte të gjithë botën nëpërmjet Abrahamit.
Figura 3-2
Abrahami e dëgjoi Perëndinë dhe bëri atë që Perëndia i tha të bënte.
Ai mori të gjitha gjërat dhe ai dhe Sara u bënë gati për udhëtimin e
tyre për në tokën që Perëndia do t’ua tregonte atyre. Ata mblodhën
kafshët e tyre dhe shërbëtorët e tyre. Zgjodhën ushqimin që duhet të
merrnin me vete, ndoshta djathë, biskota, rrush të tharë dhe fruta të
tjera të thara. Ata mblodhën çadrat e tyre dhe veshjet e tyre dhe çdo
gjë që i duhet për udhëtimin. Kjo ishte punë e lodhshme.
Bëni sikur po vendosni gjërat në valixhe për udhëtim.

Nëse miqtë dhe kushërinjtë e Abrahamit dhe të Sarës thoshin, “Ku
po shkoni?” ndoshta ata përgjigjeshin, “Nuk e dimë me saktësi se ku
po shkojmë.”
Por ata e dinin se mund t’i besonin Perëndisë. Ai u kishte bërë një
premtim të veçantë atyre. Ata i besuan Perëndisë që t’i tregonte rrugën
– dhe Ai ua tregoi!
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Figura 3-4
Ndërsa ata udhëtonin Perëndia u takua me Abrahamin dhe i premtoi
atij, “Unë do t’ia jap këtë tokë fëmijëve të tu” (nga Zanafilla 12:7).
Këngë.

Pjesa 2
Perëndia i bëri Abrahamit një premtim shumë të veçantë. A e mban
mend kush ishte premtimi? Perëndia kishte premtuar t’i jepte tokën
fëmijëve të Abrahamit dhe të bekonte të gjithë botën nëpërmjet familjes
së tij.
Figura 3-3
Por edhe pse Abrahami dhe Sara kishin qenë të martuar për një kohë
shumë të gjatë, ata nuk kishin fëmijë. Shumë vite kishin kaluar – dhe
ende nuk kishin fëmijë. A do ta mbante Perëndia premtimin e Tij?
Abrahami ishte i shqetësuar.
Një natë ai i tha Perëndisë, “Ti nuk më ke dhënë fëmijë” (nga Zanafilla
15:3).
Kështu që Perëndia i tha Abrahamit që të shkonte jashtë dhe të shikonte
lar në qiell.
Të gjithë të shikojnë lart në “qiell”.

Ishte një natë e pastër e errët. Qielli ishte plot me yje të shndritshëm.
“Shiko lart,” i tha Perëndia Abrahamit. “Numëroi të gjithë yjet, nëse
mundesh. Aq e madhe do të jetë familja jote një ditë” (nga Zanafilla 15:5).
Perëndia ia kishte kujtuar Abrahamit premtimin e Tij. Por koha kalonte
dhe Abrahami dhe Sara ende nuk kishin fëmijë. A e ke të vështirë të
presësh për diçka që e do me të vërtetë? Abrahami dhe Sara e kishin të
vështirë të prisnin. Ata po plakeshin shumë dhe ende nuk kishin fëmijë.
Perëndia i foli përsëri Abrahamit. Ai i tha atij, “Sara dhe ti do të keni
një djalë” (nga Zanafilla 17:16).
A e dini se çfarë bëri Abrahami? Bibla na tregon që ai qeshi (Zanafilla
17:17). I dukej shumë e bukur për të qenë e vërtetë. Tashmë Abrahami
ishte gati njëqind vjeç.
“Unë jam shumë plak. Si mund të kem një fëmijë tani?” e pyeti ai
Perëndinë (nga Zanafilla 17:17).
“Ti do të kesh një bir dhe do ta quash Isak” (nga Zanafilla 17:19).
Fëmijët le të përsërisin emrin.

Pastaj Abrahami ishte ulur jashtë çadrës së tij kur erdhën tre vizitorë.
Abrahami nxitoi të përgatiste ushqim për ta për të ngrënë dhe diçka
që ata të pinin.
Bëni sikur po përgatisni ushqimin bashkë. Mund të përdorni enë plastike dhe
ushqim lodër.
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Ata burra po ecnin në rrugë në një kohë kur nuk ishte shumë normale
të ecje gjatë ditës – ishte shumë nxehtë.
Të gjithë të bëjnë fresk me duar.

Ata nuk ishin njerëz normal – ata ishin lajmëtar të Perëndisë. Ata i
thanë Abrahamit se pas një viti Sara do të kishte një bebe djalë. Kush
mendoni se ishte duke dëgjuar tek hyrja e çadrës? Sara. Ajo e dëgjoi se
çfarë po thuhej dhe qeshi. Ajo mendoi se ishte shumë vonë për të që
të kishte një bebe djalë sepse ajo tashmë ishte shumë e plakur.
Lajmëtarët thanë, “A ka vallë diçka që është shumë e vështirë për Zotin?”
(nga Zanafilla 18:14).
Të jemi të sigurt se Perëndia gjithmonë mund të bëjë atë që Ai dëshiron
të bëjë. Ai premtoi që t’i jepte Abrahamit dhe Sarës një bir – nuk ishte e
vështirë për Perëndinë që ta bënte këtë. Ai premtoi që të bekonte botën
nëpërmjet familjes së Abrahamit – për Perëndinë nuk ishte e vështirë që
ta bënte këtë. Nëse ke besuar në Jezusin si Shpëtimtarin tënd, mbaj mend
që Perëndia është gjithmonë në gjendej që t’i mbajë premtimet e Tij.
Pjesa 3
Kishte kaluar një vit i tërë që kur vizitorët e veçantë kishin ardhur për
të takuar Abrahamin.
Kini një pushim të shkurtër para se të kaloni në pjesën tjetër.

Çfarë është ajo që po dëgjoj?
Bëni sikur po dëgjoni diçka në distancë.

Është në tingull që vjen nda çadra e Abrahamit dhe Sarës. Mezi po
u besoj veshëve – është zëri i një bebeje dhe mund të dëgjoj disa të
qeshura. Çfarë mund të ketë ndodhur?
Fëmijët le të përgjigjen.

Pas gjithë kësaj kohe kishte ardhur bebi Isak!
Figura 3-5
Ai ka dhjetë gishtërinj të vegjël në duar (numërojini ata), dhjetë gishtërinj
të vegjël në këmbë (tregoni gishtat e këmbëve), dy veshë të vegjël (tregoni
nga veshët) dhe një hundë të vogël (tregoni hundën). Abraham dhe Sara
kishin birin e tyre të premtuar. Perëndia e kishte mbajtur premtimin
e Tij. Si mendoni, si ndiheshin Abrahami dhe Sara? Bibla na tregon
se Sara ishte kaq e lumtur sa qeshi. Edhe fqinjët që erdhën për të parë
beben qeshën – ishte një kohë shumë e gëzueshme.
Abraham dhe Sara kishin lënë shtëpinë e tyre dhe ishin larguar për një
udhëtim të gjatë për në një vend të ri. Perëndia kishte premtuar që
t’ia jepte këtë vend të ri fëmijëve të tyre dhe të bekonte gjithë botën
nëpërmjet familjes së tyre.
Figura 3-3
Abrahami besoi premtimin e Perëndisë që një ditë djali i tyre Isaku do
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të zotëronte vendin e ri. Do të kishte shumë, shumë njerëz në familjen
e tyre. Familja e Abrahamit do të ishte pjesë e planit të Perëndisë për
të sjellë Jezusin, Shpëtimtarin në botë. Perëndia e kishte mbajtur
premtimin e Tij për t’u treguar atyre një vend të ri dhe për t’u dhënë
atyre në familje. Po si do ta bekonte Ai të gjithë botën nëpërmjet tyre?
Shumë, shumë vite më vonë Jezusi lindi në familjen Abrahamit dhe
Isakut. Ai u dërgua në tokë nga shtëpia e Tij në Qiell për të vdekur në
kryq që të shpëtojë njerëz si ti dhe unë nga ndëshkimi që meritojmë.
Figura 4-2
Perëndia është në gjendje të bekojë të gjithë botën nëpërmjet Birit të
Tij Jezus. A ke besuar në Jezusin si Shpëtimtarin tënd? Ti mund t’i
kërkosh Atij që të jetë Shpëtimtari yt dhe të falë mëkatin tënd.
Perëndia gjithmonë e mban premtimin e Tij. Perëndia e ka bekuar të
gjithë botën duke dërguar Jezusin.
Përfundojeni me një lutje duke e falenderuar Perëndinë që dërgoi Jezusin për të shpëtuar
njerëzit nga ndëshkimi që ata meritojnë.

Pyetjet e përsëritjes
Vargu përmendësh
1 Kush di gjithçka? (Zoti Perëndi).
2

Si është Zoti Perëndi? (Ai është i përsosur në çdo drejtim).

3

Cila fjalë e veçantë në vargun tonë do të thotë se po beson dhe
varesh tek Perëndia? ( gjej strehë, besim).

Mësimi (pjesët 1-3)
1

Cilin mund të besonte Abrahami se do ta çonte për të jetuar në
vendin e ri? (Perëndinë).

2

Si do ta bekonte Perëndia të gjithë botën nëpërmjet Abrahamit?
(Duke dërguar Jezusin).

3

Pse ka nevojë bota për Jezusin? (Kemi nevojë për një Shpëtimtar
sepse kemi mëkatuar).

4

Çfarë pa Abrahami kur pa qiellin natën? (Shumë yje).

5

Kush erdhi për të takuar Abrahamin? (Tre lajmëtarë të dërguar
nga Perëndia).

6

Kush ishte në hyrje të çadrës, duke i dëgjuar? (Sara, bashkëshortja
e Abrahamit).

7

Pas shumë vitesh pritjeje, çfarë bekimi të veçantë i dha Perëndia
Abrahamit dhe Sarës? (Një bebe djalë, Isakun).

8

Çfarë Premtimi i dha Perëndia Abrahamit për Isakut? (Ai do të
kishte tokën e Abrahamit dhe shumë njerëz në familjen e tij).

9

Kush i mban gjithmonë premtimet? (Perëndia).
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Ungjilli në vëmendje
1

Ku dëshiron Perëndia që ti të jetosh me Të një ditë? (Në Qiell në
shtëpinë e Tij).

2

Çfarë bëri Jezusi, Shpëtimtari, që ti të mund pastroheshe nga
mëkati? (Vdiq në një kryq).

3

Çfarë duhet të bësh që të shpëtosh (pastrohesh) nga mëkati yt?
(Të besosh në Jezusin si të Vetmin Shpëtimtar. Përsëritje: Thuaji
Perëndisë, “Unë e di se kam mëkatuar dhe më vjen keq. 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
Perëndia bekon Isakun me një bashkëshorte
Shkrimi për mësuesit

Zanafilla 24

E vërteta qendrore

Perëndia premton se do t’i udhëheqë ata që e kërkojnë

Zbatimi

Të pashpëtuar:Kërkoji Jezusit që të bëhet Shpëtimtari yt
Të shpëtuar: Kërkoji Perëndisë që të të udhëheqë

Vargu përmendësh

Përsëritje Nahumi 1:7

Orari i mësimit

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

Mirëseardhja

w CD me muzikë
w Etiketa emrash (faqe 89),
një për çdo fëmijë
w Një kukull me gojë të
madhe

Mirëseardhja Kini një muzikë në sfond. Përshëndetini
fëmijët me emër dhe jepuni atyre etiketat e
emrave.
Aktivitet
“Kukulla thotë fjalë të mira”
Kukulla le të thotë fjalë të mira (p.sh. “Të
lutem,” “Faleminderit,” “Të dua,” “Dukesh
shumë e bukur”). Fëmijët le të përdorin
kukullën për të thënë fjalë të mira.

Adhurim

w Këngë (faqet 14)
w Këngë e vizualizuar
w Shportë ofrimesh

Këngë
Lutje

Këngë
Ofrim

Vargu
përmendësh

w FIGURA -R5, FIGURA
-R6, FIGURA -R7 dhe
FIGURA -R8 (faqe 87)
w Udhëzime (faqe 55)
w Muzikë (faqe 13)

Lëvizje

Mësim biblik

Vargu
Përsëritje

Nahumi 1:7
“Varg me muzikë”

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.

w Teksti i mësimit (faqe 58) Mësimi
w FIGURA 4-1, FIGURA
4-3, FIGURA 4-4,
FIGURA 4-5 dhe
FIGURA 4-6
w Tapet, parashutë, tavolinë
(opsionale)
w Pak ushqim
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Këngë
Drejtojini fëmijët në lutje: “Perëndi i dashur,
faleminderit për sytë, veshët, duart dhe
gojën tonë. Na ndihmo t’i përdorim sa më
mirë. Faleminderit që na drejton. Në emrin
e Jezusit. Amen.”
“Bëj kujdes”
(Opsionale.) Kaloni një shportë rrotull
dhe fëmijët le të ofrojnë. (Sigurohuni që
të informoni prindërit se si do të përdoren
paratë).

““Perëndia e bekoi Isakun me një
bashkëshorte”
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

Dy enë të mbushura me ujë Lojë
Garuzhdë supe
Mbulesë plastike
Peshqir
Pyetje (faqet 61-62)

“Jepu ujë deveve”
Kur një fëmijë i përgjigjet saktë një pyetjeje,
mund të vijë dhe të çojë ujin nga një enë në
tjetrën.

Përsëritje

w
w
w
w
w

Ungjilli në
vëmendje

w Udhëzime (faqe 57)
w Çelësat e Ungjillit FIGURA -i
w FIGURA -a, FIGURA
-b, FIGURA -c dhe
FIGURA -d (opsionale)

Në vëmendje “Çelësat e ungjillit” (përsëritje)

Koha e
ngrënies

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

Pushim

Aktivitet
krijues
(zgjidh një)

“Bërja e bizhuterive”
w Fruta të thara që mund të Punëdore
bëhen varg
Fëmijët le të bëjnë varëse duke bashkuar
w Lidhëse këpucësh ose
frutat në një lidhëse këpuce, fije leshi, llastik
llastik, spango ose fije
ose fije xhelatine.
leshi, fije xhelatin të
Fletë aktiviteti * “Perëndia e bekoi Isakun me një
ngrënshme (Licuorice)
bashkëshorte”
w Fletë aktiviteti për
Ndihmojini fëmijët të ngjisin temina ose
studentët një për fëmijë*
gurë të çmuar në shalën e devesë së Rebekës.
w Temina ose Gurë të
Brumë
për
të
luajtur,
plastelinë “Bëj një deve”
çmuar
Ndihmojini fëmijët që të bëjnë një deve.
w Ngjitës
w Brumë për të luajtur ose
plastelinë (faqe 8)

Aktivitet
(zgjidh një)

w Kuti ose shportë me disa
objekte të cilët fëmijët
mund t’i mbajnë (p.sh.
kafshë pellushi, kukulla,
makina, topa, etj.).
w Guri i Çmuar (faqe 96)

*Të disponueshme në www.cefonline.com

54

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

Aktivitet

“Të lutem dhe faleminderit”
Fëmijët duhet të pyesin, “Të lutem a mund
të mbaj ___ (shtoni emrin e objektit),” dhe
pastaj ata duhet të thotë, “Faleminderit.”
Pastaj mësuesi pyet në të njëjtën mënyrë që
ata të sjellin lodrën në kuti ose shportë.
“Gjej Gurin e Çmuar”
Zgjidhni dy fëmijë - njëri të fshehë Gurin e
Çmuar dhe tjetri ta gjejë. Për të ndihmuar
fëmijën që të gjejë Gurin e çmuar fëmijët e
tjerë këndojnë një këngë lehtë nëse fëmija
është larg Gurit të Çmuar dhe me zë të lartë
ndërsa fëmija afrohet. Zgjidhni edhe fëmijë
të tjerë për aq sa kohë të keni.
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Mësimdhënia e vargut përmendësh
Vargu përmendësh
“Zoti është i mirë, … ai i njeh ata që kërkojnë strehë tek Ai”
(Nahumi 1:7)
Hyrje
Kush të mban nga dora kur kalon rrugën? Kush mund të të çojë
ty tek shtëpia e gjyshes tënde që të mos humbësh rrugë? Nëse do
t’i kishe sytë e mbuluar kë do të besoje se do të shoqëronte duke
ecur nëpër dhomë?
Lejoni përgjigje.
Është gjë e mirë që t’u besosh këtyre njerëzve që të të ndihmojnë.
Bibla na tregon për Dikë që është i mirë në mënyrë të përsosur. Ti
mund t’i besosh Atij gjatë gjithë kohës, për çdo gjë!
Prezantimi
Nahumi 1:7 na tregon se kush është ky Dikush-i.
Thojeni së bashku adresën tre herë: së pari duke ecur nëpër dhomë,
pastaj duke vrapuar nëpër dhomë, pastaj duke u hedhur.
Një fëmijë le t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke hapur Biblën tuaj
tek një shënues i vënë tek Nahumi 1:7. Lexoni vargun pastaj tregoni
FIGURA -R5, FIGURA -R6, FIGURA -R7 dhe FIGURA -R8.
Shpjegimi
Zoti është i mirë - Po, Zoti është i mirë, i mirë në mënyrë të përsosur,
gjithmonë! Zoti Perëndi bën gjithmonë atë që është e drejtë! Zoti
e di se çfarë është e mirë për ty. Zoti bën atë që është e mirë sepse
Ai është i mirë.
Ai i njeh ata që kërkojnë strehë tek Ai - (kërkojnë strehë - besojnë )
Për arsye se Perëndia di gjithçka, Ai e di se kush beson në Të. Ai e
di se kush varet tek Ai për ndihmë. Zoti Perëndi është i Vetmi të
cilit mund t’i besosh gjithmonë.
Zbatimi
Të pashpëtuar:Nëse e di se ke mëkatuar por nuk ke besuar ende në
Perëndinë që të të shpëtojë, ti mund ta bësh sot. Jezusi
është Shpëtimtari, i Cili u ndëshkua për mëkatin tënd.
Nëse beson në Jezusin si Shpëtimtarin tënd, ji i sigurt se
Perëndia do të të shpëtojë ty. Do të falesh për mëkatin
tënd dhe do të bëhesh fëmijë i Perëndisë.
Të shpëtuar:Nëse tashmë ke besuar në Jezusin si Shpëtimtarin
tënd, mund t’i besosh Perëndisë edhe për çdo gjë tjetër!
Besoji Zotit Perëndi për të ditur se çfarë është e mirë për
ty. Kërkoji Perëndisë të të udhëheqë në rritjen tënde si
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fëmijë i Tij. Besoji Zotit që të të udhëheqë tek njerëz që
mund të të mësojnë më shumë për Të. Besoji Zotit që të
të udhëheqë të kuptosh atë që thotë Bibla. Besoji Zotit
Perëndisë tënd që të të udhëheqë në të gjitha zgjedhjet
e tua në jetë.
Përsëritje
“Varg me muzikë”
Vendosni gishtin në simbolet e sekuencave ndërsa të gjithë këndojnë
vargun disa herë.
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Ungjilli në vëmendje
Çelësat e Ungjillit (përsëritje)
Këta çelësa janë prej letre dhe në të vërtetë nuk hapin ndonjë derë. Por
ngjyrat e tyre do të të ndihmojnë të mbash mend se si të hysh në Qiell!
Tregoni çelësin e artë.

w
w
w
w
w

Çfarë na sjell në mendje ky çelës i artë? (Qiellin, Shtëpinë e
Perëndisë).
Çfarë na sjell në mendje ky çelës i artë? (Qiellin, Shtëpinë e
Perëndisë).
Kush e krijoi botën në të cilën ne jetojmë? (Perëndia).
Kë do Perëndia? (Të gjithë njerëzit në botë përfshirë ty edhe mua
- Gjoni 3:16).
Cilin dëshiron Perëndia që të jetojë me Të një ditë në Qiell? (Ty
dhe mua).

Tregoni çelësin e errët.

w
w
w

w

Çfarë na sjell në mendje ky çelës i errët? (Mëkatin).
Pse mëkaton ti? (Ti ke lindur me “dëshirën” për të mëkatuar).
Çfarë është diçka që e bën por që Perëndia e quan mëkat? (Përgjigjet
do të jenë të ndryshme. Flisni për shembuj të mëkatit ose diskutoni
FIGURA -a, FIGURA -b, FIGURA -c dhe FIGURA -d).
Kush ka mëkatuar dhe meriton të ndëshkohet për këtë (të jenë larg
Perëndisë përgjithmonë)? (Ti, unë, gjithë njerëzit - Romakëve 3:23).

Tregoni çelësin e kuq.

w
w
w
w

Çfarë na sjell në mendje ky çelës i kuq? (Jezusin, i Cili vdiq në kryq).
Për mëkatin e kujt u ndëshkua Jezusi kur vdiq në kryq? (Mëkatet
e të tjerëve - 1 Korintasve 15:3).
Pse mund të ndëshkohej Jezusin për mëkatin tënd? (Ai ishte i
përsosur dhe nuk kishte mëkat të vetin).
Çfarë i ndodhi Jezusit ditën e tretë pasi kishte vdekur dhe ishte
varrosur? (Jezusi u ringjall përsëri - 1 Korintasve 15:4).

Tregoni çelësin e bardhë.

w
w

Si mund të shpëtohesh dhe të pastrohesh prej mëkatit tënd? (Beso
në Jezusin si Shpëtimtar – Veprat e Apostujve 16:31).
Nëse ke shpëtuar prej mëkatit fëmija i kujt do të jesh? (Fëmija i
Perëndisë dhe ende fëmija i prindërve të tu).

Tregoni çelësin e gjelbër.

w
w
w

Kush jeton në fëmijët e Perëndisë për t’i ndihmuar ata të rriten? (
Perëndia Frymë e Shenjtë).
Çfarë do të të ndihmojë Perëndia Frymë e Shenjtë që të bësh? (T’i
bindesh Perëndisë, të bësh gjërat e mira që Perëndia dëshiron të bësh).
Kur fëmijët e Perëndisë nuk i binden Atij, çfarë duhet të bëjnë ata?
(T’i flasin Perëndisë për mëkatin e tyre: ta falënderojnë Atë për faljen
e Tij; t’i kërkojnë Perëndisë t’i ndihmojë ata të binden).
57

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Mësimi - pjesa 1

Bëni sikur po ecni me fëmijët në male, duke i drejtuar ata përmes shkëmbinjve,
mbi rrëke uji dhe nën degët e pemëve. Mund të vendosni disa pengesa si tapete,
rrugica, një parashutë për të kaluar poshtë saj, një tavolinë për t’i ardhur rrotull. Herë
pas here thoni, “Unë jam drejtuesi (guida) juaj. Do t’ju drejtoj në rrugën e duhur.”

Perëndia kishte qenë drejtuesi i Abrahamit. Ai i kishte treguar atij se ku
të jetonte. Perëndia i kishte mbajtur premtimet e Tij ndaj Abrahamit
dhe i kishte dhënë atij dhe bashkëshortes së tij Sarës një bir. A e mbani
mend emrin e tij? Ata e kishin quajtur Isak.
Kërkojini fëmijëve që të përsërisin këtë emër.

Abrahami dhe Sara ishin shumë të lumtur që më në fund kishin një
djalë. Perëndia e kishte mbajtur premtimin e Tij ndaj tyre.
Përdorni vizualet nga mësimi 3 për t’ia kujtuar fëmijëve Abrahamin, Sarën dhe Isakun.

Perëndia i mban gjithmonë premtimet e Tij. Ai e ka fuqinë për të bërë
pikërisht atë që thotë se do ta bëj. Perëndia nuk i zhgënjen njerëzit.
Atij mund t’i zihet besë gjithmonë.
Figura 4-1
Tani Isaku ishte rritur. Mendoj se Abrahami i kishte folur atij shumë
për Perëndinë dhe se si Perëndia e kishte udhëhequr Abrahamin në
udhëtimin e tij për në tokën e Kanaanit. Ai i kishte treguar Isakut për
premtimet që Perëndia kishte bërë - për t’ia dhënë tokën Abrahamit
dhe familjes së tij, për t’i bërë ata një komb të madh dhe për të bekuar
të gjithë njerëzit nëpërmjet atij kombi.
Por nuk mund të bëhet një komb prej një biri të vetëm – ishte koha që
Isaku të martohej dhe të kishte familjen e tij. A mendon se Perëndia
mund të ndihmonte që të gjendej gruaja e duhur që të martohej me
Isakun? Le ta shohim!
Abrahami i kërkoi kryeshërbëtorit të tij të vinte dhe të takohej me të.
Ai do t’i jepte atij një detyrë shumë të veçantë. Ai i kërkoi atij që t’i
premtonte se do të shkonte në tokën nga ku kishte ardhur Abrahami
dhe të gjente një bashkëshorte për Isakun. Ishte një detyrë shumë e
rëndësishme dhe e vështirë!
Shërbëtori kishte disa dyshime për këtë. Ai nuk ishte i sigurt nëse do të
gjente gruan e duhur. Po sikur ajo të mos kishte dëshirë të largohej nga
shtëpia e saj dhe të martohej me dikë që jetonte larg? Por Abrahami e
dinte që Perëndia do ta udhëhiqte shërbëtorin në vendin e duhur dhe
në familjen e duhur.
Perëndia është në gjendje që të udhëheqë njerëzit. Ai mund t’u tregoj
atyre mënyrën se si të jetojnë. Sot, në Fjalën e Tij Biblën, mund të
mësojmë, se si të jetojmë sipas asaj që dëshiron Perëndia.
Tregojuni fëmijëve Biblën tuaj.

Bibla na tregon që Perëndia dëshiron që njerëzit – njerëzit si ti dhe unë
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– të besojnë në Jezusin Shpëtimtarin tonë. Të gjithë ne kemi nevojë
për një Shpëtimtar sepse të gjithë ne nuk i jemi bindur Perëndisë.
Ne mëkatojmë kundër Tij. Kur ne gënjejmë ose lëndojmë dikë ne
mëkatojmë kundër Perëndisë. Por Perëndia na do ty dhe mua dhe Ai
dërgoi Jezusin që të vdesë në kryq për të marrë ndëshkimin tonë. Mund
t’i besosh Jezusit si Shpëtimtarit tënd dhe të dish që Perëndia të fal.
Abrahami i besoi Perëndisë. Ai ishte i sigurt që Perëndia do ta udhëhiqte
shërbëtorin e tij në këtë udhëtim shumë të rëndësishëm.
Part 2
Figura 4-3
Shërbëtori i Abrahamit u bë gati për udhëtimin e tij. Ai mori shërbëtorë
të tjerë me vete dhe dhjetë deve. Ai mori shumë bizhuteri të bukura
dhe dhurata prej Abrahamit. Ishte një udhëtim shumë i gjatë. Ata
kaluan shumë ditë duke udhëtuar dhe duke ngritur çadrat gjatë rrugës.
Tunduni lart e poshtë ngadalë sikur të jeni mbi një deve.

Kur shërbëtori arriti më në fund ishte mbrëmje. Ai ndaloi jashtë qytetit
afër një pusi uji ku gratë do të vinin për të marrë ujë për të pirë dhe
për të gatuar. (Në atë kohë ata nuk kishin çezma me ujë në shtëpitë e
tyre). Ai iu lut Perëndisë dhe i kërkoi Atij ta udhëhiqte tek ajo grua e
re e cila do të ishte bashkëshortja e Isakut. Perëndia e donte Isakut dhe
planifikoi që ai të kishte një bashkëshorte të mirë. Perëndia di gjithçka,
prandaj Ai e dinte se cila grua e re do të ishte gati të bëhej bashkëshortja
e Isakut. Perëndia kishte fuqinë për ta drejtuar shërbëtorin tek gruaja
e duhur.
Shërbëtori foli me Perëndinë për një plan për të gjetur bashkëshorten e
duhur për Isakun. Ai i kërkoi Perëndisë që të dërgonte një grua që do
të ofrohej për të nxjerrë ujë për dhjetë devetë. Kjo do të ishte shumë
e pazakontë.
Para se të mbaronte lutjen Rebeka, mbesa e vëllait të Abrahamit, erdhi
tek pusi. Ajo ishte shumë e bukur dhe nuk ishte e martuar me asnjë,
por ajo jetonte në shtëpi me prindërit e saj.
Figura 4-4
Shërbëtori nxitoi të takohej me të dhe i tha, “Lërmë të pijë pak ujë nga
shtamba jote” (nga Zanafilla 24:17).
Rebeka tha, “Pi,” ndërsa i dha atij në një shtambë me ujë. “Do të
mbushë ujë edhe për devetë e tua,” tha ajo (nga Zanafilla 24:18-19).
A e mban mend se sa deve ishin? Ishin dhjetë. Kjo do të thotë se ajo
duhet të nxirrte shumë ujë! A e mban mend se si iu lut shërbëtori
Perëndisë? Ai kishte kërkuar që të vinte një grua tek pusi dhe të ofrohej
për të nxjerrë ujë për devetë!
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Rebeka punoi shumë për të nxjerrë ujë për dhjetë deve. Ajo tregoi
shumë mirësi dhe punoi e punoi derisa puna kishte mbaruar.
Bëni sikur po i jepni ujë dhjetë deveve.

Shërbëtori i dha Rebekës disa dhurata dhe e pyeti atë për familjen e saj.
Gjyshi i Rebekës ishte vëllai i Abrahamit. Perëndia e kishte udhëhequr
shërbëtorin pikërisht në familjen e Abrahamit. Shërbëtori e lavdëroi
Perëndinë që e kishte udhëhequr.
Pjesa 3
Rebeka vrapoi për në shtëpi dhe i tregoi familjes së saj dhuratat dhe u
tregoi atyre se çfarë kishte ndodhur.
Figura 4-5
Vëllai i saj Labano (kërkojini fëmijëve që të përsërisin ermin)

pusi dhe e ftoi shërbëtorin në shtëpinë e tyre.

shkoi me vrap tek

“Pse rri këtu? Eja në shtëpinë tonë dhe sill edhe të gjitha devetë e tua.
Kemi vend për to.” (nga Zanafilla 24:31).
Shërbëtori dhe devetë dhe ndihmësit e tjerë shkuan në shtëpi. Kishte
kashtë për devetë dhe ndihmësit e shërbëtorit mund të lanin këmbët
e tyre të pluhurosura. Shërbëtorit të Abrahamit iu dha një ushqim i
mirë, por ai nuk hëngri.
“Unë nuk do të ha derisa t’ju kem treguar se përse kam ardhur këtu,”
tha ai (nga Zanafilla 24:33).
Kini gati disa ushqime për fëmijët, por të vendosura në një tavolinë. Kërkojini që të presin
derisa shërbëtori të flasë. Një ndihmës i veshur si shërbëtori mund të bëj monologun.

“Unë jam shërbëtori i Abrahamit. Zoti Perëndi e ka bekuar zotërinë tim
me shumë pasuri. Një ditë djali i tij Isaku do t’i trashëgojë të gjitha.
Abrahami më dërgoi që të gjeja një bashkëshorte për Isakun. Ai më tha
se Perëndia do të më udhëhiqte në familjen e duhur. Iu luta Perëndisë
dhe i kërkova që të më udhëhiqte. Do t’i kërkoja një gruaje ujë për të
pirë dhe nëse ajo ofrohej që të nxirrte ujë për devetë e mia, ajo do të
ishte gruaja e duhur. Rebeka erdhi tek pusi. Ajo bëri pikërisht atë që
unë kërkova në lutje. A do ta lejoni Rebekën që të vijë me mua dhe të
bëhet bashkëshortja e Isakut?” (nga Zanafilla 24:34-49).
Fëmijët le të hanë ushqimet. Sigurohuni që të mos jetë kohë shumë e gjatë (ose vazhdojeni
historinë ndërsa ata hanë).

Familja e Rebekës e kuptoi se ishte Perëndia që e kishte udhëhequr
shërbëtorin. Ata besuan se plani i Perëndisë do të ishte më e mira për
Rebekën.
Me guxim Rebeka tha, “Unë do të shkoj” (Zanafilla 24:58).
Shërbëtori i Abrahamit adhuroi Perëndinë. Ai e lavdëroi dhe e
falënderoi Perëndinë që e kishte udhëhequr atë gjatë gjithë rrugës.
Familja e Rebekës bën një festë të madhe me ushqime dhe shërbëtori
u dha atyre shumë dhurata të bukura nga Abrahami.
Ditën tjetër Rebeka u nis me shërbëtorin dhe ndihmësit e tij dhe devetë.
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Figura 4-6
Ajo mor me vete edhe shërbëtoren e saj. Ishte një rrugë e gjatë
Bibla na tregon që kur ata arritën në shtëpinë e Abrahamit Isaku u
martua me Rebekën dhe ai e dashuroi atë (Zanafilla 24:67). Perëndia e
kishte udhëhequr shërbëtorin e Abrahamit që të zgjidhte bashkëshorten
e duhur për Isakun dhe bashkëshortin e duhur për Rebekën.
Nëse Jezusi është Shpëtimtari yt kërkoji Perëndisë që të të udhëheqë.
Kërkoji Atij të të japë shokë të mirë dhe të të ndihmojë që t’i bindesh
mamit dhe babit tënd.
Isaku dhe Rebeka patën fëmijë dhe kështu familja e Abrahamit u
rrit. A e mban mend premtimin? Perëndia kishte premtuar që do të
bekonte të gjithë botën nëpërmjet familjes së tyre. Shumë vite më vonë
Jezusi lindi në atë familje. Ai erdhi për të vdekur në kryq, për të qenë
Shpëtimtari. Ai mund të të shpëtojë ty.
Pyetjet e përsëritjes
Vargu përmendësh
1

Çfarë di Zoti Perëndi? (Gjithçka, Ai e di se kush beson në Të).

2

Pse bën Perëndia gjithmonë atë që është e drejtë? (Sepse Ai është
i mirë).

3

Çfarë do të thotë të “gjesh strehë – besosh në Të?” (Të besosh dhe
të varesh në Perëndinë që të të shpëtojë dhe të të ndihmojë).

Mësimi (pjesët 1-3)
1

Çfarë bën një drejtues (guidë)? (Të drejton; të tregon rrugën nga
duhet të shkosh).

2

Kush premtoi se do ta udhëhiqte Abrahamin dhe do ta bënte atë
atin e një kombi të madh? (Perëndia).

3

Kush është Shpëtimtari që i lindi një gruaje të re nga ai komb?
(Jezusi, Perëndia Bir).

4

Kush kishte nevojë për një bashkëshorte? (Isaku).

5

Nga e dinte Abrahami që Perëndia do të udhëhiqte shërbëtorin
tek bashkëshortja e duhur për Isakun? (Perëndia premton se do
t’i udhëheqë ata që ia kërkojnë Atij).

6

Cila është ajo gjë që bëri Rebeka që i tregoi shërbëtorit se ajo ishte
gruaja tek e cila e kishte drejtuar Perëndia? (Ajo i dha atij të pinte
ujë dhe i dha ujë të gjitha deveve).

7

Çfarë thanë familja e Rebekës lidhur me martesën e saj me Isakun?
(Po; ata e kuptuan që ishte plani i Perëndisë).

8

Kë falënderoi shërbëtori për udhëheqjen që i dha për tek Rebeka?
(Perëndinë).
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9

Nëse Jezusi është Shpëtimtari juaj, cilat janë disa mënyra me të cilat
Perëndia do të të udhëheqë kur ia kërkon? (Do të të ndihmojë të
kesh shokë të mirë, t’i bindesh prindërve, të dëgjosh mësuesit e tu
etj.).

Ungjilli në vëmendje
1

Kush ka mëkatuar dhe meriton të jetë përgjithmonë larg Perëndisë?
(Ti, unë, të gjithë njerëzit).

2

Si u ndëshkua Jezusi, Perëndia Bir për mëkatin tënd? (Ai vdiq në
kryq).

3

Çfarë duhet të bësh që të shpëtosh (pastrohesh) nga mëkati yt? (Të
besosh në Jezusin si të Vetmin Shpëtimtar. Përsëritje: Thuaji Perëndisë,
“Unë e di se kam mëkatuar dhe më vjen keq. 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

Perëndia ndihmon Davidin që të fitojë mbi Goliathin
Shkrimi për mësuesit

1 Samuelit 17:1-52

E vërteta qendrore

Perëndia premton që të ndihmojë ata që besojnë në Të

Zbatimi

Të pashpëtuar:Besoji Jezusit si Shpëtimtarit tënd që të shpëton nga
mëkati
Të shpëtuar: Besoji Perëndisë se do të të ndihmojë

Vargu përmendësh

“Kur të kem frikë, do të mbështetem te Ti” (Psalmi 56:3)

Orari i mësimit

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

Mirëseardhja

Mirëseardhja Kini një muzikë në sfond. Përshëndetini
w CD me muzikë
fëmijët me emër dhe jepuni atyre etiketat e
w CD me muzikë
emrave.
w Fletë letre A4, një për çdo Aktivitet
“Shiko këmbët e mia”
fëmijë
Vizatoni format e këmbëve ose të këpucëve
të çdo fëmije në një fletë letre. Fëmija le të
w Lapsa me ngjyra
ngjyrosë këmbët e tij. Flisni me fëmijët për
vende të ndryshme ku mund të shkoni.

Adhurim

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

Këngë
Lutje

Këngë
Ofrim

Vargu
përmendësh

w FIGURA -R9, FIGURA Vargu
-R10, FIGURA -R11 dhe Përsëritje
FIGURA -R12 (faqe 88)
w Udhëzime (faqe 66)
Aktivitet

Lëvizje
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Këngë
Drejtojini fëmijët në lutje: “Perëndi i dashur,
faleminderit që na do. Ne besojmë se ti do
të na ndihmosh. Na ndihmo që t’i përdorim
këmbët tona që të shkojmë në vende që të
kënaqin Ty. Në emrin e Jezusit. Amen.”
“Bëj kujdes”
(Opsionale.) Kaloni një shportë rrotull
dhe fëmijët le të ofrojnë. (Sigurohuni që
të informoni prindërit se si do të përdoren
paratë).
Psalmi 56:3
“Varg me veprime”

“Perëndia bëri këmbët e mia”
Ndërsa thoni si më poshtë, fëmijët le të
ndjekin udhëheqjen tuaj dhe të bëjnë
veprimet:
Unë mund të ec. (Ecni nëpër dhomë).
Unë mund të hidhem me të dyja këmbët.
(Hidhuni).
Unë mund të qëndroj me njërën këmbë
dhe pastaj me tjetrën. (Qëndroni në njërën
këmbë).
Unë mund të vrapoj. (Vraponi nëpër
dhomë).
Unë mund të qëndroj në majë të gishtave.
(Qëndroni në majë të gishtave).
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Orari i mësimit

?

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

Mësim biblik

w Teksti i mësimit (faqe 69) Mësimi
w FIGURA 5-1, FIGURA
5-2, FIGURA 5-3,
FIGURA 5-4, FIGURA
5-5 dhe FIGURA 5-6
w FIGURA -a, FIGURA
-b, FIGURA -c dhe
FIGURA -d
w FIGURA -R9, FIGURA
-R10, FIGURA -R11 dhe
FIGURA -R12 (faqe 88 opsionale)
w CD me muzikë; (faqe
14)
w Këngë e vizualizuar
w Qengj Pelushi
w Metër shirit

“Perëndia e ndihmon Davidin të fitojë mbi
Goliathin”
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

Lojë
w Luanë, arinj dhe dele
(faqe 98), në një çantë
letre
w Një copë spango/fije leshi
në një rreth në dysheme
w Pyetje (faqe 72-73)

“Vendose delen në vathë”
Pasi fëmija i përgjigjet saktë një pyetje, ai
tërheq një kafshë nga çanta e letrës. Fëmijët
e tjerë bëjnë tingullin e saktë të asaj kafshe.
Pastaj ai e vendos kafshën në “vathë” (në
rrethin me spango/fije) nëse është një dele
dhe jashtë tij nëse është një luan ose një ari.

Ungjilli në
vëmendje

w Udhëzime (faqe 68)
w Figura të ungjillit - FIGURA -j, FIGURA
-k, FIGURA -l dhe
FIGURA -m
w FIGURA -a, FIGURA
-b, FIGURA -c dhe
FIGURA -d (opsionalel)

Në vëmendje “Figurat e Ungjillit”

Koha e
ngrënies

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

Pushim
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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 Harpa dhe shiriti, një për
fëmijë (faqe 99)
w Ngjitës ose bashkues për
letra
w Fije llastiku pesë për çdo
fëmijë
w Ngjitës me figura muzike
w Fletë aktiviteti për
studentët një për fëmijë*
w Gurë të vegjël të bërë me
letër alumini
w Ngjitës
w Brumë për të luajtur ose
plastelinë (faqe 8)

Punëdore

Aktivitet
(zgjidh një)

w Postera (faqe 100), një
për fëmijë
w Kostume, veshje të
thjeshta (faqe 8)

Aktivitet
“Kur besoj në Jezusin si Shpëtimtarin tim”
Jepi çdo fëmije një poster. Flisni për situata kur ata mund
t’i besojnë Perëndisë.
Dramë
“Davidi dhe Goliathi”
Fëmijët le të luajnë rolet e Davidit dhe
Goliathit. Kujtojini atyre që Davidi i besoi
Perëndisë që ta ndihmonte atë. Përsëritini
disa herë veprimet në mënyrë që çdo fëmijë
të mund të jetë Davidi ose Goliathi. Fëmijët
e tjerë do të jenë filistenjtë dhe izraelitët.

“Harpa e Davidit”
Duke përdorur ngjitësin ose bashkuesin e
letrës, bashkoni pikat A dhe B të shiritit
me pikat A dhe B të harpës. Ngjisni rreth
pesë fije llastiku (siç tregohet në figurë) për
të formuar telat e harpës. Zbukurojeni me
ngjitës me figura muzike.
Fletë aktiviteti* “Perëndia e ndihmoi Davidin që të fitonte
mbi Goliathin.” Ndihmojini fëmijët që të
ngjisin gurë të vegjël të prerë nga letra e
alumini në bregun e përroit.
Brumë për të luajtur, plastelinë “Bëj luanë dhe dele”
Udhëzojini fëmijët se si të bëjnë luanë dhe
dele.

*Të disponueshme në www.cefonline.com
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Mësimdhënia e vargut përmendësh
Vargu përmendësh
“Kur të kem frikë, do të mbështetem te Ti” (Psalmi 56:3)
Hyrje
Të gjithë kanë frikë ndonjëherë. Më bëni një fytyrë të tmerruar kur
unë të them diçka të frikshme.
Thoni diçka të frikshme derisa të gjithë fëmijët të kuptojnë se kanë
frikë. Përfshini merimangat, bubullimat, grerëzat që ju vijnë rrotull etj.
Bibla të tregon gjënë më të mirë që mund të bësh kur ke frikë.
Prezantimi
Psalmi 56:3 është vargu dhe do ta gjejmë në mes të Biblës.
Thojeni së bashku adresën tre herë: herën e parë duke larguar një grerëz,
herën e dytë duke parë një merimangë të madhe dhe së fundi duke
mbyllur veshët në një stuhi.
Një fëmijë le t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke hapur Biblën tuaj
tek një shënues i vënë tek Psalmi 56:3. Lexoni vargun pastaj tregoni
FIGURA -R9, FIGURA -R10, FIGURA -R11 dhe FIGURA -R12.
Shpjegimi
Kur kam frikë - Të gjithë njerëzit kanë frikë ndonjëherë, madje
edhe njerëzit më të mëdhenj më të fortë më të zgjuar. Por Perëndia
nuk ka kurrë frikë.
do të mbështetem (besoj) te Ty - Ky varg është si një lutje ndaj Perëndisë,
kështu që fjala “Ty” do të thotë Perëndia. Të mbështetesh (besosh tek
Perëndia do të thotë se ti e di se Perëndia është me ty dhe të do ty,
kështu që ti varesh tek Ai për ndihmë. Të mbështetesh (besosh) tek
Perëndia kur ke frikë do të thotë se ti e di se Perëndia është me ty dhe
të do, kështu që varu tek Ai për ndihmë. Ai mund të të ndihmojë ty
duke të bërë që t’i tregosh një të rrituri se nga çfarë ke frikë.
Zbatimi
Të pashpëtuar:Diçka nga e cila duhet të kesh frikë do të ishte të
qenit larg Perëndisë përgjithmonë për shkak të mëkatit
tënd. Por ti mund t’i besosh Perëndisë që të të heqë
mëkatin. Pranoje Jezusin si Shpëtimtarin tënd dhe bëhu
një fëmijë në familjen e përjetshme të Perëndisë.
Të shpëtuar:Nëse tashmë e ke pranuar Jezusin si Shpëtimtarin tënd,
ti mund t’i besosh Perëndisë që të të ndihmojë kur ke
frikë. Tregoji Perëndisë se po i beson Atij sa herë që ke
frikë. Mund ta thuash me zë të lartë. Mund të lutesh
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me ato fjalë. Madje mund t’ia këndosh Perëndisë ato
fjalë. Perëndia premton që të ndihmojë ata që besojnë
në Të, kështu që besoji Perëndisë se do të të ndihmojë!
Përsëritje
“Varg me veprime”
Përsëriteni vargun frazë pas fraze ndërsa bëni veprimet e mëposhtme:
Kur - krahët e hapur.
të kem - trego nga vetja.
frikë - dridhu.
do të - trego nga vetja.
mbështetem - kap duart e tua me njëra tjetrën.
te Ti - trego lart.
Thojeni vargun disa herë së bashku.
Këngë.
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Ungjilli në vëmendje
Ungjilli në figura
Tregoni figurën e mëkatit (FIGURA -j).

Çfarë po bëjnë këta fëmijë?
Fëmijët të përgjigjen.

Njerëzit mëkatojnë kur nuk respektojnë Perëndinë ose nuk i binden
Atij. Kur e di se çfarë është gjëja e duhur për t’u bërë dhe nuk e bën,
ti mëkaton. Bibla thotë, “Ai, pra, që di të bëjë të mirë edhe nuk e bën,
bën mëkat” (Jakobi 4:17).
Flisni për shembuj mëkati ose diskutoni FIGURA -a, FIGURA -b, FIGURA -c dhe
FIGURA -d.

Për shkak të mëkatit tënd, ti meriton të jesh i/e ndarë (larg) prej Perëndisë
përgjithmonë. Mëkati duhet ndëshkuar. Por Perëndia të do dhe është i
gatshëm të të falë për mëkatin tënd dhe të të bëjë fëmijën e Tij.
Trego figurën e Ungjillit (FIGURA -k).

Perëndia dërgoi Jezusin, Perëndia Biri, në tokë si Shpëtimtar. Jezusi lindi
si bebe dhe u rrit e u bë burrë. Jezusi ishte i përsosur në të gjitha. Ai bëri
gjithmonë atë që ishte e drejtë. Jezusi nuk e meritonte të vdiste por Ai
ishte i gatshëm të vdiste në kryq si ndëshkim për mëkatet e të tjerëve.
Bibla thotë, “se Krishti (Jezusi) vdiq për mëkatet tona… u varros dhe
u ringjall” (1 Korintasve 15:3-4). Jezusi Shpëtimtari është i gjallë sot!
Tregoni figurën me fëmijët që besojnë (FIGURA -l).

Çdo Person që i thotë Perëndisë, “Unë e di që kam mëkatuar,” dhe beson
Jezusin si Shpëtimtar mund të falet. Jezusi tashmë është ndëshkuar për
mëkatin e atyre që besojnë në Të. Bibla thotë, “të gjithë atyre që e
pranuan, Ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë.” (Gjoni 1:12).
Kështu nëse ke besuar në Jezusin si Shpëtimtarin tënd, ti do të bëhesh
fëmijë i Perëndisë. Do të jesh, edhe fëmija i prindërve të tu, edhe fëmija
i Perëndisë! Ndërsa fëmijët e Perëndisë jetojnë ende mbi tokë, Perëndia
Frymë e Shenjtë jeton në ta. Perëndia Frymë e Shenjtë i ndihmon ata të
kuptojnë Fjalën e Perëndisë dhe t’i binden Perëndisë. Ndërsa fëmijët e
Perëndisë besojnë në Të, Perëndia premton se do t’i bekojë ata. Pastaj,
një ditë ata do të kënaqen me bekimet e Perëndisë në Qiell.
Tregoni figurën e Qiellit (FIGURA -m).

Qielli është shtëpia e përsosur e Perëndisë. Të gjithë fëmijët e Perëndisë
do të jetojnë me Të atje. Do të jetë vendi më i mrekullueshëm në të cilin
mund të jetoje sepse është atje ku është Perëndia. Nuk ka sëmundje
ose lëndim, nuk ka trishtim ose vetmi! Çdo gjë në Qiell do të jetë e
përsosur dhe e mirë. Dhe më e mira e të gjithëve është se ne do të jemi
me Perëndinë Atë dhe Zotin Jezus Krisht përgjithmonë. Perëndia të
do ty. Bibla thotë, “Ne e duam atë, sepse ai na deshi i pari” (1 Gjonit
4:19). Për arsye se Perëndia të do, Ai dëshiron që ti të bëhesh fëmija i
Tij pikërisht tani. Dhe Ai dëshiron që ti të jetosh në Qiell me të në ditë!
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Mësimi - Mësimi 1
A ke pasur ndonjëherë një punë të madhe për të bërë dhe ke menduar
se ishte shumë e vështirë për ty? Ndoshta mami të tha, “Je i rritur
tashmë dhe mund të vishesh vetë.” Ndoshta babi të tha, “Vendosi në
vendin e duhur të gjitha lodrat në dhomën tënde.” Ndoshta mësuesja
të tha, “Dua që ti të mësosh të lidhësh lidhëset e këpucëve të tua.” A
ke pasur ndonjëherë ndonjë rast për të bërë një punë të madhe por që
kishe frikë se ishte shumë e vështirë për ty?
Diskutojeni këtë së bashku.

Figura 5-1
Mbani një qengj prej pelushi ndërsa përshkruani punën e një bariu.

Davidi ishte një djalë i ri dhe bënte një punë të madhe. Davidi kujdesej
për delet e babait të tij Isait. Davidi ishte një bari. Ai i çonte delet në
vendet me barë që ato të hanin. Davidi duhet të gjente ujë të pastër e të
qetë që ato të pinin pa frikë. Ai duhet t’i mbronte delet nga gjarpërinjtë
nga luanët dhe arinjtë. Ai qëndronte me delet ditë e natë, duke qëndruar
jashtë me to në kodra e fusha larg nga shtëpia e tij. Qengjat e vegjël dhe
madje edhe disa dele të mëdha do të frikësoheshin nëse do të dëgjonin
zhurma të çuditshme ose nëse do të humbnin dhe do të ndiqeshin nga
kafshët e egra. Ata kishin nevojë për Davidin dhe kishin nevojë që ai
të ishte një bari i mirë!
Këngë

Davidi nuk kishte frikë. Ai ishte një djalë dhe ishte bari trim. Ai ishte
trim sepse ai e dinte se nuk ishte vetëm. Perëndia ishte me të gjithë
kohën. Davidi i njihte premtimet e Perëndisë se do t’i ndihmonte ata
që besojnë në Të (besojnë dhe varen tek Ai).
Perëndia mund të të ndihmojë sepse Perëndia është i gjithëpushtetshëm
dhe i shenjtë (i përsosur). Çdo gjë që Ai bën është e drejtë. Perëndia
krijoi kafshët dhe njerëzit dhe Ai është më i fuqishëm se cilido prej
tyre. Ti mund t’i besosh Perëndisë. Ai është gjithmonë i mirë. Nëse
Jezusi është Shpëtimtari yt, besoji Perëndisë që të të ndihmojë çdo ditë.
Figura 5-2
Perëndia e ndihmonte Davidin që të kujdesej për delet e babait të tij
Isait. Davidi i besonte Perëndisë që ta ndihmonte për të gjetur fusha të
mira me ushqim dhe ujë të sigurt. Davidi besonte në Perëndinë se do
ta ndihmonte që të ishte i fortë dhe trim ditë e natë. Kur një luan ose
një ari sulmonte delet, Perëndia e ndihmonte Davidin që t’i mbronte
ato. Davidi mësoi se si t’i besonte Perëndisë që ta ndihmonte që të
bënte punën e tij si bari.
Nëse beson në Jezusin si Shpëtimtarin tënd, besoji Perëndisë që të të
ndihmojë. Nëse duhet të vishesh vetë, besoji Perëndisë të të ndihmojë të
mbash mend se cila rrobë vishet e para. Perëndia mund të të ndihmojë
të gjesh mëngën e këmishës tënde dhe t’i tërheqësh çorapet siç duhet.
Nëse duhet të vendosësh ne vendin e duhur lodrat besoji Perëndisë
që të të ndihmojë të kuptosh se ku të fillosh dhe ku të vendosësh çdo
gjë. Kërkoji Perëndisë që të të ndihmojë të vazhdosh të punosh derisa
puna të mbarojë.
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Bëni sikur po vishni rrobat dhe sikur po i sistemoni lodrat në kategori të ndryshme.

Mund të varesh tek Perëndia që të të ndihmojë që të kesh guxim kur
flet ose kur këndon para njerëzve të tjerë. Perëndia ka bërë trurin tënd
dhe Ai mund të të ndihmojë ty që të mbash mend gjërat. Perëndia
premton se do t’i ndihmojë ata që besojnë në Të. Kështu kur ke frikë se
diçka është shumë e vështirë për ty, besoji Perëndisë që të të ndihmojë.
Beso që Perëndia është me ty; varu tek Perëndia që të të ndihmojë ty.
Thoni Psalmin 56:3 së bashku nëse tashmë e keni dhënë mësim vargun. Sipas dëshirës mund
të përdorni vizualet (FIGURA -R9, FIGURA -R10, FIGURA -R11 dhe FIGURA -R12).
Këngë.

Part 2
Davidi nuk ishte i vetmi që kishte nevojë të besonte në Perëndinë. Larg
prej Davidit dhe deleve, tre nga vëllezërit e tij më të mëdhenj ishin
ushtarë në ushtrinë e mbretit Saul. Ata ishin pjesë e ushtrisë së Izraelit,
popullit të zgjedhur të Perëndisë të cilët përpiqeshin që t’i bindeshin
Atij. Perëndia dëshiron që i gjithë populli i Tij t’i besojnë Atij.
Figura 5-3
Ushtria e Izraelit kishte një armik të fortë, filistenjtë. Filistenjtë kishin
një ushtar shumë të madh të quajtur Goliath.
Fëmijët le të përsërisin emrin.

Bibla thotë se Goliathi ishte më shumë se 2.7 metra i gjatë – një gjigant.
Përdorni një metër shirit për të krahasuar gjatësinë e fëmijëve dhe të një të rrituri që
është më i gjati, me 2.7 metra lartësi.

Ushtria e Izraelit kishte frikë prej tij. Çdo ditë Goliathi i sfidonte ata
që të përpiqeshin të fitonin kundër tij.
“Zgjidhni një burrë që të dalë kundër meje,” thërriste ai (nga 1 Samuelit
17:8-10).
Goliathi nuk besonte në të vetmin Perëndi të vërtetë. Ai ishte i madh.
Ai mbante një helmetë dhe një armaturë dhe kishte një shpatë shumë
të madhe.
Tregoni helmetë, armaturën dhe shpatën në figurë.

Ai ishte shumë i frikshëm! Goliathi tallej me izraelitët. Ai tallej me
Perëndinë. Ai nuk e besonte se Perëndia i Izraelitëve ishte i vërtetë.
Ai mendonte se nuk kishte rëndësi nëse tallej me Perëndinë. Por kjo
kishte rëndësi.
Të tallesh me Perëndinë është e gabuar. Njerëzit mëkatojnë kur ata nuk
e nderojnë dhe nuk e respektojnë Perëndinë. Ti dhe unë kemi lindur
me dëshirë për të mëkatuar. Bibla thotë, “Ai, pra, që di të bëjë të mirë
edhe nuk e bën, bën mëkat” (Jakobi 4:17). Kjo do të thotë se nëse e di
atë që Perëndia dëshiron që ti të bësh por nuk e bën atë, ti mëkaton!
Flisni për shembujt e mëposhtëm të mëkatit ose diskutoni FIGURA -a, FIGURA -b,
FIGURA -c dhe FIGURA - d.

Perëndia thotë se njerëzit duhet ta respektojnë dhe ta adhurojnë Atë
(Eksodi 20:1-7). Nëse sillesh si i pamend, përdor një zë qesharak ose
shtrembëron fytyrën kur këndon këngë për Perëndinë, nuk po tregon
respekt për Perëndinë. Nëse përdor emrin e Perëndisë për t’u betuar, ti
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nuk po tregon respekt për Perëndinë. Për shkak të mëkatit ne meritojmë
të ndëshkohemi me ndarje (larg) prej Perëndisë përgjithmonë. Po Jezusi,
Perëndia Bir, të deshi ty kaq shumë, sa ishte i gatshëm të ndëshkohej
për mëkatin tënd dhe timin. Jezusi e la Qiellin dhe lindi si një bebe
dhe u rrit e u bë burrë këtu në tokë. Jezusi ishte i përsosur – Ai i bënte
gjithmonë të gjitha gjëra e mira që Perëndia dëshironte që Ai t’i bënte!
Jezusi nuk e meritonte që të ndëshkohej për ndonjë gjë. Por Jezusi
vdiq në kryq si ndëshkim për mëkatin tënd dhe mëkatin tim. “Krishti
(Jezusi) vdiq për mëkatet tona… u varros dhe u ringjall” (1 Korintasve
15:3-4). Jezusi është në Qiell tani. Ai është Shpëtimtari, i Vetmi që
mund të të shpëtojë nga ndarja prej Perëndisë. Perëndia dëshiron që
ti të besosh në Jezusin si Shpëtimtarin tënd.
Këngë

Por disa njerëz nuk pranojnë që t’i besojnë Jezusit dhe nuk besojnë
në Perëndinë. Duke luftuar kundër ushtrisë së Izraelit, Goliathi dhe
ushtria e tij tregonin se nuk besonin në Perëndinë. Ishte koha që ata të
ndëshkoheshin. Edhe pse ushtria e Izraelit besonte në Perëndinë, ata
kishin frikë nga Goliathi. Ata po harronin që Perëndia ishte më i fortë
dhe më i fuqishëm se cilado ushtri. Ata nuk po zgjidhnin të besonin
në Perëndinë që t’i ndihmonte ata të luftonin Goliathin.
Figura 5-4
Kur Davidi erdhi të vizitonte vëllezërit e tij ushtarë dhe t’u sillte atyre
ushqime, ai dëgjoi Goliathin që po tallej me Perëndinë dhe ushtrinë e
Izraelit. Davidi e uli ushqimin poshtë dhe filloi të bisedonte me ushtarët.
Davidi tha, “Çfarë i duket vetja atij gjiganti që mendon se mund të
luftojë ushtrinë e Perëndisë së gjallë?” (nga 1 Samuelit 17:26).
Shumë ushtarë e dëgjuan Davidin që fliste me trimëri. Më në fund e
çuan atë tek mbreti Saul.
“Unë do të luftoj kundër Goliathit,” tha Davidi (nga 1 Samuelit 17:32).
“Por ti je vetëm një djalosh – nuk je aq i madh sa për të qenë një ushtar,”
i tha mbreti Saul (nga 1 Samuelit 17:33).
Davidi u përgjigj, “Kur kujdesesha për delet e babait tim, unë vrava
një luan dhe një ari me duart e mia! Forca ime vjen nga Perëndia!
Perëndia do të më ndihmojë të vras gjigantin Goliath!” (nga 1 Samuelit
17:34-37).
Vjershë me veprime. “1, 2, 3 – Davidi s’kishte frikë”.

Mbreti Saul i dha armaturën e tij Davidit. Davidi e provoi helmetën e
madhe dhe parzmoren prej metali. Vuri shpatën e madhe të mbretit.
Por vështirë se mund të lëvizte me këtë armaturë! Davidi tha jo – ai
nuk kishte nevojë për armaturën e mbretit. Ai besonte në Perëndinë.
Davidi e dinte se Perëndia ishte më i fortë se Goliathi. Ai mund të
varej tek Perëndia që ta ndihmonte atë të luftonte dhe të fitonte mbi
Goliathin sepse Davidi e njihte Perëndinë!
Këngë.
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Pjesa 3
Figura 5-5
Davidi e dinte që Perëndia ishte më i fortë se Goliathi. Davidi e dinte
gjithashtu se çfarë donte Perëndia që të bënte ai. Ai e la armaturën e
mbretit dhe u drejtuar për nga gjiganti. Mori trastën e tij të bariut dhe
hobenë. Davidi zgjodhi pesë gurë të lëmuar nga përroi (lumë i vogël).
Davidi i vuri ata në trastën e tij të bariut dhe me trimëri eci drejt Goliathit.
Bëni sikur po merrni dhe po numëroni pesë gurë të lëmuar dhe po i vendosni ata në
trastën e bariut.

Kur Goliathi pa Davidin të vinte, qeshi. Goliathi u tall me Davidin
dhe ushtrinë izraelite dhe Perëndinë.
“Mos jam vallë një qen që po del kundër meje me shkop në dorë? unë
do t’ia jap mishin tënd shpendëve,” u mburr Goliathi (nga 1 Samuelit
17:43-44).
Por Davidi tha, “Unë vij në emër të Zotit, Perëndisë së Izraelit” (nga
1 Samuelit 17:45).
Davidi i besoi Perëndisë. Perëndia premton se do t’i ndihmojë ata që
besojnë në Të. Nëse Jezusi është Shpëtimtari yt, besoji Perëndisë se do të
ndihmojë. Nëse ke një punë të rëndësishme për të bërë besoji Perëndisë
që të të ndihmojë. Kur ke frikë, besoji Perëndisë që të të ndihmojë. A
i mbani mend gjërat që frikësojnë qengjat e vegjël. – zhurmat, kafshët
e egra? Cilat gjëra të frikësojnë ty? Zhurmat e çuditshme natën? Qentë
e mëdhenj që lehin? Qengjat e vegjël mësuan se si të besonin tek bariu
i tyre, Davidi. Ti mund të varesh te Perëndia që të kujdeset për ty si një
bari. Beso në Perëndinë – besoji Perëndisë që të të ndihmojë.
Këngë

Figura 5-6
Davidi i besoi Perëndisë që ta ndihmonte të përdorte hobenë dhe
gurin e tij. Davidi vendosi një gurë në hobe dhe e vërviti atë shpejt,
pastaj e lëshoi. Perëndia bëri që guri të godiste Goliathin mu në ballë.
Goliathi ra me fytyrë përtokë. Përfytyrojeni zhurmën e madhe që bëri
ai ndërsa u përplas në tokë!
Bëni sikur po përdorni një hobe si bëri Davidi.

Davidi e vrau Goliathin. Ushtria e filistejve ia mbathi me vrap. Ushtria
e Izraelit fitoi sepse Perëndia e ndihmoi Davidin. Davidi i besoi në
Perëndinë se do ta ndihmonte dhe Perëndia e mbajti premtimin e Tij
për ta ndihmuar Atë.
Përfundojeni me një lutje të shkurtër - “Faleminderit Perëndi që i mban gjithmonë
premtimet e Tua. Amen.”

Pyetjet e Përsëritjes
Vargu përmendësh
1 Nga çfarë ke frikë? (përgjigjet do të jenë të ndryshme).
2

Kush nuk ka kurrë frikë? (Perëndia).

3

Çfarë duhet të bësh kur ke frikë? (Beso në Perëndinë).

72

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Mësimi (pjesët 1-3)
1

Çfarë ishin disa gjëra që bëri Davidi kur kujdesej për delet e
babait të tij Isait? (Gjente vende me barë për ushqim; gjente ujë
të pastër, të qetë; i mbronte delet nga rreziku; rrinte me to ditë e
natë; qëndronte jashtë me to).

2

Kush ishte me Davidin që ai të mos kishte frikë? (Perëndia).

3

Nëse Jezusi është Shpëtimtari yt, kush është gjithmonë me ty dhe
do të të ndihmojë kur ke frikë? (Perëndia).

4

Nga kush kishin frikë vëllezërit e Davidit dhe ushtarët e tjerë të
Izraelit? (Goliathi; ushtria e filistenjve).

5

Cilat janë disa mënyra me anë të të cilave fëmijët nuk tregojnë
respekt për Perëndinë? (Sillen si të pamend, bëjnë zëra qesharakë
ose shtrembërojnë fytyrat kur i këndojnë Perëndisë; përdorin emrin
e Perëndisë për t’u betuar).

6

Kujt i besoi Davidi se do ta ndihmonte për të luftuar kundër
Goliathit? (Perëndisë).

7

Në vend që të përdorte armaturën e mbretit, çfarë përdori Davidi
për të luftuar kundër Goliathit? (Hobe dhe gurë të lëmuar).

8

Çfarë i ndodhi Goliathit? ( Guri e goditi atë në ballë).

9

Nëse Jezusi është Shpëtimtari yt, cilat janë disa gjëra që të frikësojnë
dhe prej të cilave Perëndia do të të ndihmojë që të mos kesh frikë?
(Përgjigjet do të jenë të ndryshme).

Ungjilli në vëmendje
1

Çfarë meriton ti për shkak të mëkatit tënd? (Të jesh i/e ndarë larg
Perëndisë përgjithmonë).

2

Çfarë bëri Perëndia që ti të mund të jesh fëmijë i Perëndisë? (Jezusi
vdiq si ndëshkim për mëkatin tënd dhe u ringjall).

3

Çfarë duhet të bësh që të bëhesh një fëmijë i Perëndisë në familjen
e Përjetshme të Perëndisë? (Beso në Jezusin si Shpëtimtarin tënd.
Përsëritje: Thuaji Perëndisë, “Unë e di se kam mëkatuar dhe më vjen
keq. 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
Perëndia ndihmon Davidin që të mbajë premtimin e tij
Shkrimi për mësuesit

1 Samuelit 18:1-5
1 Samuelit 20:14-17
1 Samuelit 31:1,6
2 Samuelit 4:4
2 Samuelit 8:15
2 Samuelit 9

E vërteta qendrore

Perëndia i mban premtimet e Tij

Zbatimi

Të pashpëtuar dhe të shpëtuar:Perëndia dëshiron që t’i mbash
premtimet e tua

Vargu përmendësh

Përsëritje Psalmi 56:3

Orari i mësimit

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

Mirëseardhja

Mirëseardhja Kini një muzikë në sfond. Përshëndetini
w CD me muzikë
fëmijët me emër dhe jepuni atyre etiketat e
w Etiketa emrash (faqe 89),
emrave.
një për çdo fëmijë
Aktivitet
“Perëndia bëri çdo gjë dhe Ai më bëri mua”
w “Fletët “Perëndia bëri”
Në çdo seksion me etiketë “Perëndia bëri”,
(faqe 101), një për fëmijë
fëmijët le të vizatojnë diçka që Perëndia bëri.
w Lapsa me ngjyra
Le të vizatojnë veten e tyre në seksionin me
etiketë “Perëndia më bëri mua”. Fëmijët le
të tregojnë për vizatimet e tyre.

Adhurim

w Këngë (faqet 14)
w Këngë e vizualizuar
w Shportë ofrimesh

Këngë
Lutje

Këngë
Ofrim

Vargu
përmendësh

w FIGURA-R9,
FIGURA-R10,
FIGURA-R11 dhe
FIGURA-R12 (faqe 88)
w Udhëzime (faqe 78)
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Vargu
Përsëritje

Këngë
Drejtojini fëmijët në lutje: “Perëndi i dashur,
faleminderit që bëre tokën. Faleminderit që
më bëre mua. Më ndihmo t’i përdor sytë,
veshët, duart, gojën dhe këmbët e mia për
të të kënaqur ty. Në emrin e Jezusit. Amen.”
“Bëj kujdes”
(Opsionale.) Kaloni një shportë rrotull
dhe fëmijët le të ofrojnë. (Sigurohuni që
të informoni prindërit se si do të përdoren
paratë).
Psalmi 56:3
“Varg me veprime”
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Orari i mësimit

Çfarë ju duhet

Aktivitet

Lëvizje

?

Çfarë të bëni

“Perëndia më shikon mua dhe më do mua”
Ndërsa thoni thëniet e mëposhtme fëmijët
le të ndjekin drejtimin tuaj dhe të bëjnë
veprimet:
Kur unë rri në këmbë Perëndia më sheh dhe
më do.
Kur përplas duart, Perëndia më sheh dhe
më do.
Kur eci, Perëndia më sheh dhe më do.
Kur hidhem, Perëndia më sheh dhe më do.
Kur vrapoj, Perëndia më sheh dhe më do.
Kur ulem, Perëndia më sheh dhe më do.

Mësim biblik

w Teksti i mësimit (faqe 81) Mësimi
w FIGURA 6-1, FIGURA
6-2, FIGURA 6-3,
FIGURA 6-4, FIGURA
6-5 dhe FIGURA 6-6
w FIGURA -a, FIGURA
-b, FIGURA -c dhe
FIGURA -d
w CD me muzikë; (faqe 14)
w “Unë besoj tek Bibla”
këngë e vizualizuar
w Ëmbëlsira të mbështjella
me shije të ndryshme, një
për fëmijë plus dy ekstra
w Mbajtëse me fruta dhe
djathë

Përsëritje

w Pjata, filxhanë dhe enë
plastike
w Pyetje (faqe 84-85)

Ungjilli në
vëmendje

Në vëmendje “Figurat e Ungjillit” (përsëritje)
w Udhëzime (faqe 80)
w Figura të Ungjillit - FIGURA -j, PPRO-k,
FIGURA -l dhe FIGURA
-m
w FIGURA -a, FIGURA
-b, FIGURA -c dhe
FIGURA -d (opsionale)

Koha e
ngrënies

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

“Perëndia e ndihmon Davidin të mbajë
premtimin e tij”
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.

“Shtro tavolinën”
Pasi një fëmijë t’i përgjigjet një pyetjeje, ai
mund të vendosë një pjatë, filxhanë ose një
enë në tavolinë.

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).

Pushim
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Orari i mësimit

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

Aktivitet
krijues
(zgjidh një)

“Bëj një kurorë”
Punëdore
w Pjata kartoni me buzë të
FPaloseni çdo pjatë në gjysmë dhe priteni
valëzuara një për fëmijë
nga qendra deri tek anët si të prisnit një kek,
w Gërshërë
por ndaloni tek anët e valëzuara. Hapeni
w Lapsa me ngjyra
pjatën dhe duke e mbajtur përmbys, palosni
w Figura që ngjiten
çdo “copë keku” nga jashtë për të formuar
(stickers)
cepat e kurorës. Fëmijët mund t’i dekorojnë
w Ngjitës
kurorat e tyre me ngjitës me figura (stickers),
yje, me lapsa, me shkëlqyes, ngjitës me
w Ngjitës me shkëlqyes
shkëlqyes të shpërndarë nëpërmjet copave
(glitter)
të pambukut.
w Fletë aktiviteti për
studentët një për fëmijë* Fletë aktiviteti* “Perëndia e ndihmoi Davidin që të mbante
premtimin e tij”
w Esencë me shije portokalli
Ndihmojini fëmijët që të lyejnë pambukun
w Pambuk
me esencën me e portokallit dhe të prekin
w Brumë për të luajtur ose
me të frutin në tavolinë.
plastelinë (faqe 8)
Brumë për të luajtur, plastelinë “Bëni pjata dhe enë”
Ndihmojini fëmijët që të bëjnë pjata dhe
enë.

Aktivitet
(zgjidh një)

w Pjata, filxhanë dhe enë
plastike
w Shami e bukur për çdo
fëmijë
w Mbulesë tavoline
w Kurora një për fëmijë
(të bëra gjatë kohës së
aktivitetit)

Aktivitet
Aktivitet

“Bëni një banket”
Fëmijët le të mbajnë kurorat e tyre për një
banket gjatë kohës normale të ngrënies.
“Tregoni mirësjellje”
Fëmijët le të luajnë role se si të jenë me
mirësjellje me njëri tjetrin. Një grup
fëmijësh le të demonstrojë një veprim dhe
grupi tjetër le ta gjejë se çfarë po bëjnë ata.
Më poshtë janë disa sugjerime:
w Përqafo dikë që është i trishtuar.
w Drejto dikë që nuk shikon për tek
karrigia.
w Jepi një lodër dikujt që nuk mund të ecë.
w Hap një derë për dikë që ka nevojë për
ndihmë.
w Ofrohu për të mbajtur diçka për dikë që
ka paterica.
w Tregoji dikujt për Jezusin.

*Të disponueshme në www.cefonline.com

77

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Mësimdhënia e vargut përmendësh
Vargu përmendësh
“Kur të kem frikë, do të mbështetem te Ti” (Psalmi 56:3)
Hyrje
SLe të themi se je mburrur duke premtuar, “Unë mund të rrëshqas
në atë rrëshqitëse të madhe vetëm fare,” por kur shkon në majë të
saj, ke frikë. Babi të thotë, “Rrëshqit. Ki besim në mua. Unë do të
të pres.” Por ti ende ke frikë.
Prezantimi
Psalmi 56:3 të tregon se çfarë është gjëja më e mirë për të bërë kur
ke frikë.
Thojeni së bashku adresën tre herë: duke mbuluar sytë me duar, duke
i hapur pak gishtat për të parë, pastaj duke i hequr duart nga sytë.
Një fëmijë le t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke hapur Biblën tuaj
tek një shënues i vënë tek Psalmi 56:3. Lexoni vargun pastaj tregoni
FIGURA -R9, FIGURA -R10, FIGURA -R11 dhe FIGURA -R12.
Shpjegimi
Kur kam frikë, do të mbështetem (besoj) te Ty - Njeriu që i shkroi
këto fjalë në Bibël kishte frikë ndonjëherë. Por si i thotë Perëndisë,
“do të mbështetem (besoj) te Ty,” pra “Ty” do të thotë Perëndia.
Të mbështetesh do të thotë të besosh, të varesh tek dikush. Kur
ke frikë dhe në raste të tjera gjithashtu, gjëja më e mirë është që
t’i besosh Perëndisë.
Le të përpiqemi t’i besojmë personit që kemi pranë.
Fëmijët le të qëndrojnë aq afër sa të mund të prekin njëri tjetrin kur
i kanë krahët e shtrirë.
Me dorën e djathtë, mbahu tek supi i tjetrit që është afër dhe
thuaj, “Premtoj se nuk do të shtrëngoj fort.” Vazhdo të mbahesh
me butësi dhe ngrije njërën këmbë. Vazhdo të mbahesh dhe hidhu
pak me këmbën tjetër. Ti po i beson personit tjetër se nuk do të të
shtrëngojë fort ndërsa hidhet dhe tjetri po të beson ty gjithashtu.
Për shkak të mëkatit, njerëzit tek të cilët ke besim, ndonjëherë të
zhgënjejnë. Por Perëndia është i përsosur dhe gjithmonë i mban
premtimet e Tij. Ti mund t’i besosh Atij gjithmonë.
Zbatimi
Të pashpëtuar:Perëndia premton që të falë mëkatin tënd dhe të të
bëjë fëmijën e Tij kur ti beson në Jezusin si Shpëtimtarin
tënd. Pranoje Jezusin si Shpëtimtarin tënd dhe beso që
Perëndia do ta mbajë premtimin e Tij se do të të falë.

78

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Të shpëtuar:Nëse tashmë e ke pranuar Jezusin si Shpëtimtarin tënd,
ti mund t’i besosh Perëndisë që të të ndihmojë kur ke
frikë.
Përsëritje
“Varg me veprime”
Përsëriteni vargun frazë pas fraze ndërsa bëni veprimet e mëposhtme:
Kur - krahët e hapur.
të kem - trego nga vetja.
frikë - dridhu.
do të - trego nga vetja.
mbështetem - kap duart e tua me njëra tjetrën.
te Ti - trego lart.
Thojeni vargun disa herë së bashku.
Këngë.
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Ungjilli në vëmendje
Ungjilli në figura (përsëritje)
Tregoni figurën e mëkatit (FIGURA -j).

w

Çfarë po bëjnë këta fëmijë? (Fëmijët të përgjigjen).

w

Cilat janë disa gjëra të mira që Perëndia dëshiron që fëmijët t’i
bëjnë? (Përgjigjet mund të jenë ndryshme).

w

Çfarë është mëkati? (Të mos bësh gjërat e mira që Perëndia dëshiron
që ti t’i bësh - Jakobi 4:17. Flisni për shembuj mëkati ose diskutoni
FIGURA -a, FIGURA -b, FIGURA -c dhe FIGURA -d).

w

Cili është ndëshkimi që ti dhe unë meritojmë për shkak të mëkatit
tonë? (Të jemi të ndarë prej Perëndisë përgjithmonë).

Trego figurën e Ungjillit (FIGURA -k).

w

Kur Jezusi, Perëndia Bir, jetoi në tokë, pse ishte ndryshe dhe i
veçantë? (Jezusi ishte i përsosur).

w

Pse vdiq Jezusi në kryq? (Si ndëshkim për mëkatet e tua).

w

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

Tregoni figurën me fëmijët që besojnë (FIGURA -l).

w

Kujt mund t’i falen mëkatet? (Çdo Person që i thotë Perëndisë,
“Kam mëkatuar,” dhe pranon/beson Jezusin si Shpëtimtar - Gjoni
1:12).

w

Nëse e pranon Jezusin si Shpëtimtar, fëmija i kujt do të jesh?
(Fëmija i Perëndisë dhe ende fëmija i prindërve të tu).

w

Kush jeton brenda fëmijëve të Perëndisë për t’i ndihmuar ata të
kuptojnë Fjalën e Perëndisë dhe që t’i binden Perëndisë? (Perëndia
Frymë e Shenjtë).

Tregoni figurën e Qiellit (FIGURA -m).

w

Ku do të jetojnë fëmijët e Perëndisë një ditë, pasi të kenë mbaruar
së jetuari në tokë? (Në Qielli, shtëpia e përsosur e Perëndisë).

w

Cilat janë disa gjëra që nuk do të jenë në Qiell? (Sëmundje, lëndim,
trishtim ose vetmi).

w

Çfarë do të jetë gjëja më e mirë në Qiell? (Të jesh me Perëndinë
përgjithmonë).

w

Pse dëshiron Perëndia që ti të jesh në Qiell? (Sepse Ai të do ty - 1
Gjonit 4:19.)

Nëse dëshiron që ta pranosh Jezusin si Shpëtimtarin tënd dhe të bëhesh
fëmijë i Perëndisë, unë do të të ndihmoj me kënaqësi (vendos kohën dhe
vendin).

80

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Mësimi - pjesa 1
A ke një shok/shoqe të ngushtë? A ke premtuar ndonjëherë të bësh diçka me
shokun/shoqen tënde të ngushtë, ose t’i japësh atij ose asaj diçka? Ndoshta
ke thënë, “Babi, nëse më lejon që të sjell shokun tim, unë të premtoj se do
të jem i mirë me të.” Pastaj i thua shokut tënd, “Do të të lë ty të zgjedhësh
ushqimin i pari kur të hamë. E kam me të vërtetë – të premtoj!”
Figura 6-1
Bibla tregon për dy shokë të ngushtë. Pasi Davidi vrau gjigantin
Goliath, ai u bë një ushtar në ushtrinë e mbretit Saul. Edhe djali
i mbretit Saul, princi Xhonatan, ishte ushtar. Davidi dhe Princi
Xhonatan u bënë shokë të ngushtë. Atyre i pëlqente që të rrinin
bashkë dhe të argëtoheshin së bashku. Ata ishin ushtarë të mirë! Princi
Xhonatan madje i dha Davidit mantelin (pallto), armaturën dhe armët
e tij – një shpatë, një hark dhe një brez! Davidi ishte shumë i lumtur
që kishte një shok kaq të mirë si princi Xhonatan. Princi Xhonatan
kujdesej me të vërtetë për Davidin.
Perëndia të do dhe kujdeset për ty më shumë se sa një shok i ngushtë.
Bibla na tregon që Perëndia e do të gjithë botën (Gjoni 3:16). Perëndia
të krijoi ty dhe të do ty pikërisht ashtu siç të ka krijuar. Perëndia
premton se do të të dojë tani e përgjithmonë dhe Ai do ta bëj këtë.
Perëndia është i shenjtë (i përsosur). Çdo gjë që Ai bën është e drejtë
Perëndia i mban premtimet e Tij!
Princi Xhonatan kujdesej vërtetë për Davidin. Davidi dhe Princi
Xhonatan ishin shokë të ngushtë për një kohë të gjatë. Por pastaj Davidi
lëvizi larg Xhonatanit dhe nuk ishte më një ushtar në ushtrinë e mbretit
Saul. Princi Xhonatan u trishtua teksa shihte Davidin të largohej. Ai
premtoi që të kujdesej gjithmonë për Davidin dhe të ishte i mirë më
të . Edhe Davidi i premtoi atij këtë. Ata premtuan se do të tregonin
mirësi me fëmijët e njëri tjetrit përgjithmonë.
Figura 6-2
Mefiboshethi ishte vetëm pesë vjeç kur babai i tij, princi Xhonatan,
shkoi në luftë.
Thojeni së bashku “Mefibosheth” dhe pastaj numëroni me gishta deri në pesë.

Ai kishte një dado që kujdesej për të. Me siguri ai kishte shumë shokë
dhe shumë gjëra argëtuese për të bërë – pemë ku mund të ngjitej dhe
lodra për të luajtur. Ndoshta i pëlqente të luante me ushtarë sepse
babai i tij ishte një ushtar.
Bëni sikur po ngjiteni në pemë dhe sikur marshoni si një ushtar.

Por Mefiboshethin duhet ta ketë marrë malli shumë për babin e tij.
Princi Xhonatan shpesh ishte larg shtëpisë duke bërë punën e tij si
ushtar. Ndoshta ndonjëherë Mefiboshethi kishte frikë sepse babai i tij
nuk ishte aty. Çfarë thotë vargu ynë, çfarë duhet të bësh kur ke frikë?
Recitoni Psalmin 56:3 së bashku duke përdoru veprimet.
Këngë
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Pjesa 2
Një ditë një lajm i trishtuar erdhi në familjen e Mefiboshethit – mbreti
Saul dhe princi Xhonatan kishin vdekur në luftë. Do të vendosej një
mbret i ri. Kush do të ishte ai? Çfarë do të bënte ai? Çfarë do t’i ndodhte
njerëzve në pallat?
Figura 6-3
Dadoja e Mefiboshethit kishte frikë. Ajo mendonte se mbreti i ri do
të përpiqej ta lëndonte Mefiboshethin. Ajo e mori atë dhe vrapoi. Ajo
donte ta fshihte atë. Ajo mendonte se mbreti i ri do të ishte armiku i
Mefiboshethit.
Bibla thotë se ti je një armik i Perëndisë për shkak të mëkatit. Kur ti
nuk bën gjërat e mira që Perëndia dëshiron që ti t’i bësh, ti mëkaton.
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.

Nëse ti nuk ia lë një shokut tënd xhupin tënd që nuk e përdor, edhe pse
mami të thotë që mund t’ia japësh, ti mëkaton. Nëse sheh se dikujt i
bien disa para në dyqan dhe ti i merr ato për vete në vend që t’i kthesh,
ti mëkaton. Ne të gjithë kemi lindur me dëshirën për të mëkatuar.
Për arsye se mëkati duhet ndëshkuar, ti meriton që të jesh larg prej
Perëndisë përgjithmonë dhe që të mos jetosh në Qiell si fëmijë i Tij.
Por Perëndia nuk dëshiron që ti të jesh armiku i Tij. Ai ka hapur një
rrugë për ty që të jesh shoku i Tij.
A do të dëshironte mbreti i ri që të ishte shoku i Mefiboshethit? Dadoja
e tij kishte frikë se ai nuk do të ishte shoku i tij. Përderisa mbreti i ri
mund të ishte armiku i Mefiboshethit, dadoja vrapoi që ta fshihte atë.
Vraponi në dhomë.

Dadoja vrapoi duke u përpjekur të mbante pesëvjeçarin Mefibosheth.
Ndoshta ai ishte shumë i rëndë ose ndoshta ajo u pengua dhe u lëkund.
Bibla thotë se ajo e rrëzoi Mefiboshethin. Këmbët e tij u dëmtuan.
Ndoshta ai qau e qau. Ishte një kohë e trishtuar për Mefiboshethin.
Këmbët e tij nuk funksiononi në rregull dhe babai dhe gjyshi i tij
(princi Xhonatan dhe mbreti Saul) kishin vdekur. Ndërsa ai rritej,
askush nuk mundi t’i shëronte këmbët e tij dhe ai nuk mundi kurrë
të ecte përsëri siç duhet.
Figura 6-4
Shumë shpejt Davidi, shoku i ngushtë i princit Xhonatan, u bë mbret.
Davidi ishte një mbret i mirë. Davidi e donte Perëndinë dhe ishte një
mik i Perëndisë. Davidi solli në mend se si Perëndia e ndihmoi atë
të shpëtonte delet e tij nga luani dhe ariu. Davidi solli në mend se
si Perëndia e ndihmoi atë të luftonte dhe të vriste gjigantin Goliath
madje edhe para se të bëhej ushtar. Davidi gjithashtu solli në mend se
Perëndia i kishte premtuar që Davidi një ditë do të bëhej mbret! Tani
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ajo kohë kishte ardhur! Davidi ishte mbreti. Perëndia i kishte mbajtur
premtimet e Tij ndaj Davidit.
Tani ishte një premtim që Davidi duhet të mbante. Davidi solli në
mend premtimin e tij ndaj shokut të tij, princit Xhonatan. Davidi i
premtoi atij se do të tregonte mirësi me të dhe me fëmijët e Xhonatanit
përgjithmonë. Davidi e donte Perëndinë dhe dëshironte që ta kënaqte
Perëndinë. Davidi e dinte se përderisa Perëndia i mban premtimet e
Tij, edhe ai duhet t’i mbante premtimet e tij!
Nëse Jezusi është Shpëtimtari yt, Perëndia dëshiron që ti t’i mbash
premtimet e tua. Perëndia të shikon gjithë kohë. Ai e di se çfarë bën ti
me sytë, veshët, duart, gojën dhe madje edhe me këmbët e tua. Perëndia
të do ty. Ai do të të ndihmojë që të mbash premtimet e tua për të bërë
të mirën. Nëse ndonjëherë nuk ia del të mbash një premtim, ti mund
t’i kërkosh të falur Perëndisë dhe Ai do të të falë ty.
(Këngë) “Bëj kujdes”.

Kur edhi shoku yt a e mbajte mend premtimin se do të tregoje mirësi dhe
se do të ndaje me të gjërat? A e le shokun tënd të zgjedhë i pari ushqimin?
Le të praktikojmë premtimin për ta lënë shokun që të zgjedhë i pari.
Jepini secilit fëmijë një ëmbëlsirë të mbështjellë. Fëmija i parë të marrë një më shumë nga
dy ëmbëlsira që do t’ia ofroni ju. Fëmija tjetër do të zgjedhë një nga dy ëmbëlsirat që ka
fëmija i parë dhe kështu me radhë. Fëmija i fundit ju ofron ëmbëlsirat që të zgjidhni.
Në fund fëmijët do të hanë secili ëmbëlsirën që ka.

Të gjitha premtimet e Perëndisë janë të drejta dhe të mira. Për arsye
se Perëndia është i përsosur dhe di gjithçka, Perëndia mund t’i mbajë
premtimet e Tij gjithmonë. Perëndia dëshiron që edhe ti t’i mbash
premtimet e tua. Ndonjëherë mund të bësh një premtim të cilin nuk
mund ta mbash – të blesh diçka ose të shkosh diku. Ose ndoshta ndodh
diçka që nuk e prisje dhe nuk mund ta mbash dot një premtim. Duhet
të jesh i kujdesshëm se çfarë lloj premtimesh bën. Lutu që Perëndia
të të ndihmojë që të bësh premtime të drejta dhe të mira dhe lutu që
Perëndia të të ndihmojë që t’i mbash premtimet që bën.
Këngë

Pjesa 3
Figura 6-5
Ashtu si Perëndia dëshiron të të ndihmojë që të mbash premtimet e
tua të drejta dhe të mira, po ashtu Perëndia e ndihmoi Davidin që të
mbante premtimin e tij ndaj Xhonatanit.
Mbreti David filloi të pyeste, “A ka ndonjë anëtarë të familjes së
Xhonatanit që mund ta ndihmoj?” (nga 2 Samuelit 9:1).
Një shërbëtor i mbretit Saul i tregoi mbretit David për Mefiboshethin,
djalin e shokut të tij Xhonatan.
Menjëherë mbreti David dërgoi njerëz që ta merrni dhe ta sillnin
Mefiboshethin tek ai. Davidi dëshironte që të tregonte mirësi me
Mefiboshethin sepse ai e donte Xhonatanin.
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Perëndia tregon mirësi me ty sepse Ai të do ty. Bibla thotë, “Por
Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që, kur ende ishim
mëkatarë, Krishti (Jezusi) vdiq për ne” (Romakëve 5:8). Perëndia e
tregoi dashurinë e Tij të madhe duke dërguar Jezus Krishtin, Perëndinë
Bir, nga Qielli në tokë. Jezusi u rrit si fëmijët e tjerë, por Jezusi
gjithmonë bëri të drejtën! Pastaj Jezusi e mbajti premtimin e Tij që të
ishte Shpëtimtari duke vdekur në kryq për mëkatin tënd dhe timin.
Jezusi u varros, por Ai nuk mbeti i vdekur. Jezusi e mbajti premtimin
se do të ringjallej përsëri ditën e tretë dhe është në Qiell tani. Perëndia
dëshiron që ti të pranosh Jezusin si Shpëtimtarin tënd dhe të bëhesh
fëmija i Perëndisë. Ti mund të besosh në Jezusin si Shpëtimtarin tënd.
Hapi 1

-

Prano se ke mëkatuar kundër Perëndisë.

Hapi 2

-

Beso se Jezusi vdiq për të të shpëtuar ty.

Hapi 3
		

Thirri Perëndisë në lutje. Kërko falje për mëkatin dhe
kërkoji Jezusit që të bëhet Shpëtimtari yt.

(Këngë) “Unë besoj tek Bibla”. Ngrihuni në këmbë ndërsa këndoni.

Perëndia i mban premtimet ndaj teje dhe do të të ndihmojë t’i mbash
premtimet e tua ndaj të tjerëve. Perëndia e ndihmoi Davidin që të
mbante premtimin e tij ndaj Xhonatanit.
Figura 6-6
Tani Mefiboshethi ishte një burrë i rritur. Ai kurrë nuk e kishte takuar
mbretin David më parë. Ndoshta Mefiboshethi kishte pak frikë të vinte
në pallat pas gjithë këtyre viteve, por ai erdhi. Ai u habit kur Davidi
i premtoi që t’i jepte atij të gjithë tokën që i përkiste mbretit Saul dhe
familjes së tij. Davidi tha se shërbëtorët mund të kujdeseshin për tokën
dhe Mefiboshethi mund të qëndronte në pallat. Ai mund të hante në
pallat për gjithë jetën e tij si pjesë e familjes së Davidit.
Fëmijët le të shohin, të nuhasin dhe të shijojnë frutat dhe djathin nga mbajtësja.

Çfarë premtimi i mirë dhe me dashuri! Perëndia e ndihmoi Davidin
që të mbante premtimin e tij të vjetër ndaj Xhonatanit dhe premtimin
e tij të ri ndaj Mefiboshethit.
Por edhe më e rëndësishme është se Perëndia gjithmonë i mban premtimet
e Tij. Ne mund ta lavdërojmë dhe ta falënderojmë Atë për këtë.
Pyetjet e Përsëritjes
Vargu përmendësh
1

Çfarë është gjëja më e mirë që mund të bësh kur ke frikë? (Beso
në Perëndinë).

2

Çfarë do të thotë të besosh? (Të varesh tek).

3

Trego një rast kur i ke besuar Perëndisë. (Përgjigjet do të jenë të
ndryshme).
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Mësimi (pjesët 1-3)
1

Kush u bë shok i ngushtë me princin Xhonatan (Davidi).

2

Kush të do ty më shumë se sa një shok i ngushtë? (Perëndia).

3

Çfarë premtimi i bënë njëri tjetrit Davidi dhe princi Xhonatan?
(Të tregoni mirësi me njëri tjetrin dhe fëmijët e tyre).

4

Pse dadoja e Mefiboshethit u përpoq ta fshihte atë kur mësoi se
mbreti Saul dhe princi Xhonatan vdiqën në luftë? (Ajo mendoi se
mbreti i ri do të ishte armiku i Mefiboshethit).

5

Çfarë i ndodhi Mefiboshethit kur dadoja e tij e rrëzoi atë? (Këmbët
e tij u dëmtuan).

6

Për shkak se Perëndia i mban premtimet e tij, çfarë duhet të bësh
ti kur bën një premtim? (Ta mbash premtimin tënd).

7

Si e mbajti Jezusi premtimin e Tij se do të ishte shpëtimtari? (Ai
erdhi nga Qielli në tokë, vdiq në kryq për mëkatin dhe u ringjall).

8

Si e mbajti premtimin e tij mbreti David ndaj princit Xhonatan?
(Ai e solli Mefiboshethin në pallat që të jetonte si pjesë e familjes
së mbretit David).

9

Nëse Jezusi është Shpëtimtari yt, si do të të ndihmojë Perëndia ty
me premtimet që bën? (Që të bëj premtime të mira dhe të drejta
dhe t’i mbaj ata).

Ungjilli në vëmendje
1

Çfarë është mëkati? (Të mos bësh gjërat e mira që Perëndia dëshiron
që t’i bësh; çdo gjë që mendon, thua ose bën që nuk e kënaq
Perëndinë).

2

Kush jeton brenda fëmijëve të Perëndisë që t’i ndihmojë ata
të kuptojnë Fjalën e Perëndisë, t’i binden Atij dhe të mbajnë
premtimet e tyre? (Perëndia Frymë e Shenjtë).

3

Çfarë duhet të bësh që të bëhesh një fëmijë në familjen e përjetshme
të Perëndisë? (Të pranosh Jezusin si Shpëtimtarin tënd. Përsëritje:
Thuaji Perëndisë, “Unë e di se kam mëkatuar dhe më vjen keq. 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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Simbolet e vargut përmendësh
Mësimet 1 dhe 2
Fotokopjoni, ngjyrosini dhe pritini simbolet e vargut. Për sugjerime për përdorimin, shikoni të dhënat
nën titullin “Përdorni një shumëllojshmëri vizualesh” (faqe 5).

Romakëve
10:13

“Romakëve 10:13”

“Kushdo që do të thërrasë”
FIGURA-R1

“Emrin e Zotit”

FIGURA-R2

“Do të shpëtohet.”
FIGURA-R3

FIGURA-R4

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij. © 2004, 2011 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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Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Simbolet e vargut 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).

Nahumi
1:7

“Nahumi 1:7”

“Zoti është i mirë …”
FIGURA-R5

“Ai i njeh ata ”
FIGURA-R7

FIGURA-R6

“që kërkojnë strehë (besojnë)
tek Ai.”

FIGURA-R8

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij. © 2004, 2011 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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Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Simbolet e vargut përmendësh
Mësimet 5 dhe 6
Fotokopjoni, ngjyrosini dhe pritini simbolet e vargut. Për sugjerime për përdorimin, shikoni të dhënat
nën titullin “Përdorni një shumëllojshmëri vizualesh” (faqe 5).

Psalmi
56:3

“Psalmi 56:3”

“Kur të kem frikë,”
FIGURA-R9

“do të mbështetem (besoj)”

FIGURA-R10

“te Ti.”
FIGURA-R11

FIGURA-R12

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij. © 2004, 2011 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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Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

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.

Arka (mësimi 1 dhe 2)

Deve (mësimi 3 dhe 4)

Kurorë (mësimi 5 dhe 6)
Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij. © 2004, 2011 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.
89

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Vizatoj fytyrën time
Mësimi 1
Fotokopjoni një për çdo fëmijë.

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij. © 2004, 2011 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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Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Arka e kafshëve prej biskotash
Mësimi 1
Për lojën e përsëritjes, bëni një kopje në karton. Për aktivitetin krijues, fotokopjoni një për çdo fëmijë.

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij. © 2004, 2011 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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Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Në arkë
Mësimi 1
Fotokopjoni nga një fletë për çdo fëmijë. Për mësuesin: bëni një kopje në karton, priteni dhe vendoseni
në çantën prej letre.

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij. © 2004, 2011 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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Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Në arkë (vazhdim)
Mësimi 1
Fotokopjojeni në karton, një për çdo fëmijë.

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij. © 2004, 2011 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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Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Libri i vogël “Perëndia i mban
gjithmonë premtimet e Tij”
Mësimi 2

Perëndia i mban
gjithmonë
premtimet e Tij

Fotokopjoni një për çdo fëmijë. Priteni përgjatë vijave të pandërprera, bashkojini katër faqe së bashku me
kapëse letrash për të bërë një libër të vogël.

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij. © 2004, 2011 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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Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Libri i vogël “Perëndia i mban
gjithmonë premtimet e Tij” (vazhdim)

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij. © 2004, 2011 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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Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Kukulla për gishtërinj
Mësimi 2
Fotokopjojini në karton. Pritini dhe ngjitini një shirit letre pas secilës. Bëni aq kukulla sa çdo fëmijë të
ketë, nëse është e mundur një – dy nga çdo kafshë dhe tre nga çdo person.

Gjej Gurin e Çmuar
Mësimi 4

Përdorni një gurë të çmuar të fotokopjuar në karton.

Pamja nga pas e kukullës
për gishtërinj.
Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij. © 2004, 2011 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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Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Çelësat e ungjillit
Mësimi 3

Fotokopjoni një set çelësash për çdo fëmijë.

Perëndia të do ty!
“Sepse Perëndia e deshi aq botën …”
Gjoni 3:16

Ti ke mëkatuar.
“Të gjithë mëkatuan.”
Romakëve 3:23

Jezusi vdiq për mëkatet e tua.
“Krishti vdiq për mëkatet tona … dhe u ringjall …”
1 Korintasve 15:3-4

Beso në Jezusin si Shpëtimtarin tënd.
“Beso në Zotin Jezus Krisht.”
Veprat 16:31

Bibla

Rritu si fëmijë i Perëndisë.
“Kërkoji Perëndisë të të ndihmojë që të bindesh.”

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij. © 2004, 2011 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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Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Vendos delen brenda vathës
Mësimi5
Bëni tre fotokopje në karton.

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij. © 2004, 2011 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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Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Harpa e Davidit
Mësimi 5
Fotokopjojeni ose ngjiteni në një karton, një fletë për çdo fëmijë. Priteni dhe bëjini vrima në pikat “A”
dhe “B”.

B

A

B

A

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij. © 2004, 2011 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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Unë mund t’i flasë Perëndisë në
çdo kohë.

Nuk duhet të kem frikë
sepse Jezusi është me mua.

Unë mund t’i shërbej Perëndisë
duke ndihmuar të tjerët.

Unë mund ta di se çfarë është e
drejtë dhe çfarë është e gabuar
ndërsa mësoj Fjalën e Perëndisë.

Fëmijë
binduni
prindërve tuaj.
Kolosianëve
3:20

Unë mund të falënderoj
Perëndinë për të gjitha gjërat që
Ai ka bërë.

Kur i besoj Jezusit si Shpëtimtar

Unë mund t’i tregoj të tjerëve se
çfarë ka bërë Jezusi për mua.

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Kur i besoj Jezusit si Shpëtimtar

Mësimi 5

Fotokopjoni një poster për çdo fëmijë.

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij. © 2004, 2011 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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Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij

Perëndia bëri gjithçka dhe më bëri mua
Mësimi 6
Fotokopjoni një fletë për çdo fëmijë.

Perëndia bëri

Perëndia bëri

Perëndia bëri

Perëndia më bëri
mua.

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet premtimeve të Tij. © 2004, 2011 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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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).

Pyetje kyçe për këshillim
Nevoja
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?
w

Zgjidhja

Pse e dërgoi Perëndia Zotin Jezus
në tokë?
w Kush është Zoti Jezus?
w Çfarë bëri Jezusi për mëkatin tënd?
(1 Korintasve 15:3-4.)
w Çfarë ndodhi ditën e tretë pasi
Jezusi vdiq dhe u varros?
w

Rruga

(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 lutje:
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).
w

Siguri dhe rritje

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”
w

