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Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet Shpëtimtarit

 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.

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 mënd se marrëdhënia e tyre me ju, mësuesin e tyre, 
do të ndikojë në marrëdhënien e tyre me Perëndinë. Me lutje përkushtojani mësimdhënien tuaj 
Zotit dhe lëreni dashurinë e tij për fëmijët të rrjedhë nëpërmjet jush. Kjo seri jep një themel të 
fortë të të vërtetave bazë të Ungjillit, shembuj të përshtatshëm të mëkatit dhe zbatime biblike 
të përsëritura në fjalë, veprime dhe këngë.

Be
so

jnë

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

Lu
ajn

ë

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

Ku
res

ht
ar

ë

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

ois
të

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

Vu
ln

era
bë

l
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Këshilla për mësimdhënien ndaj fëmijëve të vegjël

Jini të përgatitur dhe të 
organizuar

w Studiojeni mirë mësimin dhe orarin e klasës.

w Planifikojeni mirë kohën tuaj.

w Përgatitni një program të shkruar dhe ndiqeni atë.

w Organizoni materialet tuaja.

w Jini fleksibël për të plotësuar nevojat e klasës tuaj.

w Jini të përgatitur për ndërprerje – dhe surpriza!

Planifikoni një kohë para 
mësimit

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

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

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

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

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

do të përshtatet me kohën e mësimit.

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

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

Simbole të aktiviteteve

Këngë Aktivitet 
dramatik

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

Përfshini fëmijët
w Të ndihmuarit - Fëmijët të mbajnë këngët ose 

vizualet dhe të shpërndajnë materialet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Përdorni një shumëllojshmëri 
vizualesh

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

w Vendosini magnete nga pas për t’i ngjitur në një tavë 
pjekjeje.

w Përdorni kapëse rrobash dhe vërini ato në një spango.

w Vendosini ato në një tabelë me xhepa plastik.
w Vendosini ato në një tabelë me xhepa plastik.
w Vendosni letër për ta përdorur në tabelën e flanelografit.

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

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

Jini miqësorë
Buzëqeshni shpesh. Flitini fëmijëve në nivelin e tyre të të 
parit. Jini personal dhe përpiquni të përdorni gjithmonë 
emrat e fëmijëve. Tregoni interes në çdo fëmijë si një 
individ. Jini  të durueshëm dhe bujarë me lavdërimet 
dhe inkurajimet për ta.
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T’u japësh mësim 2 dhe 3 
vjeçarëve

Dy dhe tre-vjeçarët janë shumë të mësueshëm. 
Disa madje i referohen këtyre viteve si “mosha e të 
zbuluarit.” Duhet të jeni të ndjeshëm ndaj secilit 
fëmijë në nivel individual për arsye se në këtë 
grupëmoshë 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
Përdorni të njëjtin mjet Ungjilli në të gjithë 
serinë. Shpjegoni çdo simbol (ngjyrë, pikturë ose 
formë) duke përdorur shpjegime të thjeshta dhe 
fëmijët ta përsërisin atë. Bëni përsëritje të ungjillit 
në fillim të çdo mësimi. Përsëriteni Ungjillin kur 
është e përshtatshme, ndërsa këndoni një këngë 
ose thoni vargun përmendësh. Përfundojeni çdo 
sesion me një prezantim të Ungjillit.

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

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

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

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

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

këtë bazë.

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

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

ne duhet t’i arrijmë fëmijët herët dhe ka një përparësi 
në këtë. Shumë drejtues të krishterë u shpëtuan si fëmijë 
parashkollorë. Për shembull, Corrie ten Boom u shpëtua 
kur ishte pesë vjeçe, Dr. James Dobson kur ishte tre vjeç, 
Amy Carmichael kur ishte tre vjeçe.
Pjesa më e madhe e fëmijëve që janë shpëtuar në moshë 
të hershme (d.m.th. parashkollore) kanë pasur privilegjin 
e një edukimi të krishterë.
Është e rëndësishme që synimi ynë i parë të jetë ungjillizimi 
i fëmijëve. Ashtu si Dr. Howard Hendricks theksoi, “Të 
presësh që një fëmijë të jetojë një jetë të krishterë kur ai 
nuk e ka atë, do të thotë të tallesh me të. Nëse Fryma e 
Shenjtë nuk banon në zemrën e një personi ai nuk mund 
të jetojë (një jetë) ashtu si i pëlqen Perëndisë.”
Tek Marku 16:15 Zoti Jezus na urdhëron t’i predikojmë 
Ungjillin “çdo krijese.” Kjo përfshin fëmijët. David 
Livingstone, një misionar dhe zbulues i famshëm skocez,  
tha, “Puna jonë është t’u mësojmë fëmijëve për mëkatin 
dhe Shpëtimtarin, pa as edhe një aluzion lidhur me 
një moshë të caktuar për të pranuar Krishtin.  Fryma e 
Shenjtë, në kohën e duhur, do t’i bindë ata për mëkatin.” 
Perëndia është i aftë ta tërheqë një fëmijë pranë Vetes së 
Tij. Nëse dyshoni në aftësinë e fëmijës për të komunikuar 
me Perëndinë, mos dyshoni aftësinë e Perëndisë për të 
komunikuar me fëmijën!
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w Set prej dy shkopinjsh ose kunjash si shkopa për ritëm.

w Kambana të vëna në shirita lëkure ose fjongo.

w Enë plastike të disponueshme me vrima rreth anëve 
dhe kambana të lidhura fije leshi ose fjongo si 
tambura (dajre).

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

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

Brumë për të luajtur, plastelinë për punë dore, instrumenta dhe veshje
Më poshtë janë disa gjëra për argëtim dhe mësim. Për një aktivitet krijues fëmijët mund të përdorin brumë 
për të luajtur ose plastelinë për të formuar objekte që kanë lidhje me mësimin ndërsa përsërisni mësimin.  
Instrumentet ritmike janë të shkëlqyera për të siguruar pjesëmarrje aktive në një bandë ritmike ose paradë lavdërimi. 
Veshjet i japin fëmijëve kënaqësinë e “të veshurit” si personazhet ndërsa luajnë role në pjesë të ndryshme të mësimit.

Brumë për të luajtur
1 filxhan miell
½ filxhan kripë
2 lugë gjelle pluhur për fryrje (cream of tartar)
2 lugë gjelle vaj gatimi
1 filxhan ujë me ngjyrë ushqimore të shtuar
Opsionale: ngjyrues ushqimesh; vanilje, 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 ngjisheni 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
200 g miell misri
2¼ litër ujë
400 g sodë buke
Përziejini të gjithë përbërësit së bashku në një tenxhere 
mesatare. Gatuajeni dhe përziejeni në një nxehtësi mesatare 
derisa të trashet me një dendësi si brumë. Hidheni përzierjen 
në një sipërfaqe të sheshtë të pudrosur me miell misri dhe 
ngjisheni. Mbulojeni me një copë të njomur ose mbajeni në 
një qese plastike. Plastelina mund të përdoret për punëdore 
ose “modele”, të cilat mund të ngjyrosen kur të thahen. 
(Shënim: mund të përdorni edhe plastelinë normale).

Instrumente ritmike
Bëni instrumete të thjeshta ritmike prej sendeve 
shtëpiake dhe zbukurojini me ngjitës, fjongo ose shirita 
me ngjyra, shkëlqyes, 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 instrumentet që përmbajnë oriz ose fasule.
w Kutia të vogla plastike (secila me një kapak) të 

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

vegjël të lidhur mbi hapjen si harpa.
w Tuba për bori.
w Kutia biskotash prej llamarine ose kartoni për daulle.

qepe

qe
pe

Palose Palose

P
rite

60 cm (24”)

120 cm
 (48”)
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Orari
(Segmentet e kohës janë dhënë në minuta, përveç rastit kur tregohet ndryshe).

Segmentet e mësimit segment 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

Bible lesson** 15 15 20

? Mësim biblik 5 5 10

Histori për t’u lexuar me zë të lartë - 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.

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
Mësim biblik pjesa 1

Dita 3
Mësim biblik pjesa 1 2

Dita 4
Mësim biblik pjesa 1 3

Dita 5
Koha e përsëritjes
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Varg përmendësh me veprime
Mësimi 1 Psalmi 69:30 
Thuaje vargun “Unë do ta kremtoj emrin e Perëndisë me një këngë  …”
 Veprime: (1)Trego nga vetja jote. (2)Shiko lart ndërsa hap dhe  ngre duart lart. (3)Trego 

me gishtat tregues. (4) Vendosi duar rreth gojës (si gotë).

Varg përmendësh me veprime (Vazhdim)
Mësimi 2 1 Gjonit 4:14 
Kaloje globin “Ati e dërgoi Birin për të qenë Shpëtimtar i botës  …”
 Udhëzimet për “Kaloje globin”  janë përfshirë në mësim.

Varg përmendësh me veprime (vazhdim)
Mësimet 4-6 1 1 Korintasve 15:3-5 
Varg me veprime “… Krishti vdiq për mëkatet tona … u varros dhe u ringjall… iu shfaq .”

“Krishti” “mëkatet” “varros”
Bëj një kryq me gishtat 

tregues.
Tundi grushtet në ajër . Uli duart me pëllëmbët nga 

poshtë.

“ringjall” “shfaq”
Ngrijini duart me pëllëmbë 

nga lart.
Bëni sikur keni syze me duart 

rreth syve.

Varg përmendësh me veprime (Vazhdim)
Mësimi 3 1 Gjonit 4:14 
Thuaje vargun “..Ati e dërgoi Birin për të qenë Shpëtimtar i botës  …”
 Veprime: (1) Trego lart me gishtat tregues. (2) Mblidhi krahët sikur po mban një bebe. (3) 

Bëj një kryq me gishtat tregues. (4) Me krahë bëj një rreth mbi kokë.
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Unë besoj tek Bibla
1 (1) Unë besoj tek Bibla. (përsërite) 

(1) Unë besoj tek Bibla Fjala e Perëndisë.

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

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

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

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

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

Jezusi mua më do
1 (1) Jezusi (2) mua më do  

(4) Fjal’ e Tij kështu më thotë. 
(5) ) I thërret të vegjëlit;  
(6) Për në mbretërinë e Tij. 
Po, (1) ) Ai (2) ) më do. ((përsërite dy herë) 
(4) Se Fjal’ e Tij më thotë.

Veprime: (1) Prekeni me gishtin tregues të dorës së djathtë 
dorën e majtë dhe me gishtin tregues të dorës së 
majtë dorën e djathtë. (2) Përqafoni veten.  
(3) Mbani duart si një Bibël e hapur. (4) Mbajini 
duart e ulura me pëllëmbët poshtë. (5) Krahët e 
hapur. 

Im Zot ësht’ i madh
1 (1) Im Zot ësht’  (2) i madh, 

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

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

Këngë me veprime
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Vjershë me veprime

Perëndia e tha
 (1) Perëndia në Bibël na tha  

(2) Se Jezusi vdiq për mëkatin, 
(3) U varros në një varr 
(4) Por pastaj u ringjall. 
(5) I mrekullueshmi lajm - 

(6) Nga Perëndia lart erdhi. 
(2) Jezusi vdiq (4) dhe u ringjall për ne; 
(7) E falënderoj për dashurinë e Tij!

Veprime: (1) Mbani duart si Bibël e hapur. (2) Bëni kryq 
me gishtat tregues. (3) Kapini njëra mbi tjetrën. 
(4) Ngrini duart me pëllëmbët nga sipër. (5) 
Duartrokisni. (6) Tregon me gisht lart. (7) 
Bashkojini duart sikur po luteni
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Mësimi 1
Jezusi lavdërohet

Shkrimi për mësuesit Mateu 21:8-16
Lluka 19:29-47

E vërteta qendrore Ka shumë arsye pse të gjithë duhet të lavdërojnë Zotin Jezuss

Zbatimi Të pa shpëtuar dhe të shpëtuar: Edhe ti duhet ta lavdërosh Jezusin gjithashtu

Vargu përmendësh “Unë do ta kremtoj emrin e Perëndisë me një këngë  …” (Psalmi 69:30)

Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Mirëseardhja w CD me muzikë
w Etiketa emrash (faqe 

81), një për çdo 
fëmijë

w Qese me fasule ose 
objekt tjetër i butë

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

Aktivitet “Hedhje e qeses me fasule”
 Hidhni një qese me fasule tek një fëmijë dhe ai 

të thotë emrin e tij ndërsa e kap qesen. Si klasë 
thoni, “Jezusi e do (emri i fëmijës).” Fëmija jua 
hedh përsëri juve qesen me fasule dhe ju ia hidhni 
atë një fëmije tjetër, sigurohuni që çdo fëmijë të 
ketë pasur mundësinë që t’i hidhej qesja.

Adhurim w Muzikë CD
w Shportë ofrimesh

Këngë “Jezusi mua më do”
Lutje Drejtojini fëmijët në lutje: “Perëndi i dashur 

faleminderit që na do. Faleminderit që Jezusi 
erdhi në tokë si Shpëtimtari ynë. Në emrin e 
Jezusit. Amen.”

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

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

Vargu 
përmendësh

w Piktura-R1, Piktura 
-R2, Piktura -R3 
dhe Piktura -R4 
(faqe 77)

w Udhëzime (faqe  20)
w Muzikë dhe lëvizje 

(faqe 13)

Vargu Psalmi 69:30
Përsëritje “Varg me veprime”

Lëvizje Aktivitet “Koka, supet, 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 22)

w Piktura 1-1, Piktura     
 1-2, Piktura 1-3, 

Piktura 1-4, Piktura 
1-5 dhe Piktura 1-6

w Muzikë në CD; ose 
këngë  (faqe 15)

w “Unë besoj tek 
Bibla” këngë e 
vizualizuar

w Gomarë prej letre 
(faqe 82)

w Instrumente ritmike, 
“degë palme” (gjethe 
palme - faqe 82) dhe 
mantele ose pallto

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

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

? Përsëritje w Gjethe palme (faqe 
82), një për fëmijë

w Pyetje (faqe 25) 

Lojë “Shtegu me gjethe palme”
 Pasi një fëmijë t’i përgjigjet një pyetjeje, ai mund 

të vendosë gjethen e tij të palmës mbi dysheme 
përgjatë një shtegu të sajuar. 

Histori për t’u lexuar 
me zë të lartë

w Tekst për historinë 
për t’u lexuar me zë 
të lartë (faqe  25)

w Tapet

Aktivitet Bëjeni këtë kohë të veçantë. Fëmijët le të ulen 
në “tapetin” e historisë”.

Koha e 
ngrënies

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

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

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

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

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

Aktivitet 
krijues
(zgjidh një)

w Kartpeceta ne 
ngjyrë të gjelbër, me 
përmasa 25 x 25 cm 
(10” x 10”)një për 
fëmijë

w Tuba kartoni (jo të 
letrave higjienike 
por përafërsisht me 
po ato përmasa), për 
fëmijë

w Ngjitës
w Gërshërë
w Fletë aktiviteti për 

studentët një për 
fëmijë

w Gjethe palme (faqe 
82), tre për fëmijë

w brumë për të luajtur 
ose plastelinë (faqe 8)

Punë dore “Xhufkat prej palme”
 Fëmijët të rrotullojnë letrën rreth një tubi 

kartoni, duke e mbuluar atë të gjithin dhe duke 
e ngjitur aty. Kjo letër do të jetë më e gjatë se 
tubi. Më pas fëmija të presë shirita letre nga në 
letër nga fundi i letrës deri tek tubi (rreth

 1.5 cm/0.5” larg). Shiritat e prerë do të bien 
poshtë nga jashtë. Fëmijët mund të tundin 
xhufkat e tyre ndërsa këndojnë këngë lavdërimi 
për Jezusin, duke rikrijuar hyrja ngadhënjimtare.

Fletë aktiviteti * “Jezusi lavdërohet”
 Ndihmojini fëmijët që të ngjisin gjethet e palmës 

në rrugë.
Brumë për të luajtur, plastelinë “Një gomar i veçantë”
 Fëmijët le të bëjnë një gomar si ai në të cilin hipi 

Jezusi kur hyri në Jeruzalem.  Përdoreni këtë kohë 
për të përsëritur mësimin.
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Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Aktivitet
(zgjidh një)

w Tetë gjurmë 
këmbësh (faqe 82)

Aktivitet “Parada e lavdërimit”
 Fëmijët le të bëjnë instrumente të thjeshta ritmike
 (shih faqen 8) më pas përdorini ata në një paradë 

lavdërimi.
Aktivitet “Duke ecur dhe duke lavdëruar Perëndinë”
 Ngjitni (me ngjitës shirit) gjurmët në dysheme. 

Diskutoni me fëmijët vendet në të cilat fëmijët 
mund të ecin dhe lavdërojnë Perëndinë (p.sh. në 
tavolinë në drekë, në kishë, në park). Sa herë që 
një fëmijë sugjeron një vend ai mund të eci mbi 
gjurmët.

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

“Unë do ta kremtoj emrin e Perëndisë me një këngë …”  
(Psalmi 69:30)

Hyrje

A ju pëlqen kur njerëzit thonë gjëra të mira për ju? Ne u quajmë 
këto komplimente.

Fëmijët le të përgjigjen dhe më pas komplimentoni disa fëmijë mbi 
tiparet pozitivet të karakterit – p.sh. miqësorë, gazmorë, ndihmues, 
mirësia, të dëgjuarit me vëmendje, sjellje të mira.

Edhe Perëndia, gjithashtu, i pëlqen komplimentet! Bibla thotë se 
duhet t’i bëjmë komplimente Perëndisë.

Prezantimi

Fjalët e shkruara në Bibël quhen vargje. Çdo varg ka një adresë 
për të na ndihmuar që ta gjejmë atë. Adresa për vargun e sotëm 
është Psalmi 69:30.

Thojeni së bashku adresën tre herë – herën e duke tundur gishtat para 
trupit, pastaj më poshtë, pastaj lart fare.

Një fëmijë le t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke hapur Biblën tuaj tek 
një shënues i vënë tek Psalmi 69:30. Lexoni vargun dhe pastaj tregoni 
Pikturën -R1, Pikturën -R2, Pikturën -R3 dhe Pikturën -R4.

Shpjegimi

Unë do ta kremtoj emrin e Perëndisë - Të “kremtosh” ose “të 
lavdërosh” do të thotë të japësh komplimente ose të thuash gjëra të 
mira për dikë. Ky varg na tregon se duhet të lavdërojmë Perëndinë. 
Unë do ta lavdëroj emrin e Perëndinë sepse Ai është krijues i 
mahnitshëm ( Ai që ka bërë të gjitha gjërat). Unë do ta lavdëroj 
emrin e Perëndisë sepse Ai është i fortë dhe i fuqishëm. Unë do 
ta lavdëroj emrin e Perëndisë sepse Ai është i përsosur. Unë do ta 
lavdëroj emrin e Perëndisë sepse Ai është dashuri dhe Ai na do ty 
dhe mua!  Unë do ta lavdëroj emrin e Perëndisë sepse Ai ka falur 
mëkatin tim.

me një këngë - Ne mund t’i këndojmë fjalët tona të lavdërimit në 
një këngë.

Zbatimi

Të pa shpëtuar: Të gjithë në të gjithë botën duhet të lavdërojnë 
Perëndinë. Edhe ti gjithashtu duhet të lavdërosh 
Perëndinë.

Të shpëtuar: Mund ta lavdërosh Perëndinë që të bëri fëmijën e Tij.
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Përsëritje

“Thuaj një varg ”

Thojeni vargun duke bërë veprimet. Më pas thoni fjalë lavdërimi 
duke përplasur duart për çdo fjalë: “Ai është i madh”,  “Ai është i 
fuqishëm”, “Ai është i fortë”, etj.
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Mësimi - pjesa  1
A ju pëlqejnë paradat (ose procesionet)?
Diskutoni shkurtimisht.

Jezusi ishte në një paradë. Bibla na tregon për këtë.

Piktura 1-1
Jezusi dhe dishepujt e Tij ndaluan afër një fshati (qytet i vogël) afër 
Jeruzalemit. Ai u tha atyre që të hynin në fshat. Kur të hynin në fshat 
ata do të shihnin një kërriç të lidhur. Do të ishte një gomar i ri të 
cilit askush nuk i kishte hipur më parë. Jezusi u tha atyre të zgjidhnin 
kërriçin dhe t’ia sillnin Atij. Nëse ndokush do të pyeste, “Pse po e zgjidh 
kërriçin?” ata duhet t’i përgjigjeshin, “Sepse Zoti ka nevojë për të”. 
Nga e dinte Zoti Jezus të gjithë këtë madje edhe para se të ndodhte?
Fëmijët le të përgjigjen.

Jezusi e dinte gjithçka që do të ndodhte sepse Ai është Perëndia Bir. 
Ai e di emrin tënd dhe se sa vjeç je. Ai e di se ku jeton ti dhe madje e 
di edhe çfarë ke ngrënë në mëngjes sot. Ai e di se çfarë do të ndodhë 
nesër dhe se çfarë do të ndodhë kur të rritesh. Jezusi i di sekretet e të 
gjithëve. A nuk është Ai i mahnitshëm? Le ta lavdërojmë Atë duke 
thënë, “Zoti Jezus, Ti je i mrekullueshëm, Ti di gjithçka.”
Të gjithë së bashku le ta thonë këtë.

Ne e dimë që Jezusi është Biri i Perëndisë sepse e lexojmë këtë në Bibël.
“Unë besoj tek Bibla” (vargjet 1-2). Ngrihuni për të kënduar.

Piktura 1-2
Çdo gjë ndodhi ashtu siç e kishte thënë Zoti Jezus. Dy dishepujt shkuan 
në qytet. Ata panë kërriçin e lidhur dhe filluan ta zgjidhnin atë.

Pronarët i panë dhe pyetën, “Pse po e zgjidhni kërriçin?”

Dishepujt thanë, “Zoti ka nevojë për të,” dhe pronarët i lejuan që ta 
merrnin kërriçin!

Piktura 1-3
Dishepujt e sollën kërriçin e gomarit tek Jezusi. Le të mendojmë se si 
mund të veprojë një kërriç nëse askush duk i ka hipur më parë.
Një ndihmës të demonstrojë se si një gomar mund të shkelmojë me forcë nëse vendoset 
ndonjë gjë në kurrizin e tij. Vendosni një pallto si shalë dhe dorën tuaj si personi që 
peshon mbi të.

Fëmijët le të kërkojnë për gomarë prej letre dhe të bënë sikur i hipin ose të bënë 
sikur janë gomarë.

Dishepujt vendosën veshjet e tyre mbi gomarin si shalë për Jezusin. 
Jezusi hipi pa asnjë problem dhe eci me gomarin. Ai nuk shkelmoi dhe 
nuk refuzoi që Jezusi të hipte në kurrizin e tij dhe të ecte me të. Pse?
Lini kohë që ata të përgjigjen.
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Zoti Jezus është Biri i vetëm i Perëndisë. Ai ishte atje kur filloi bota. 
Ai i bëri gomarët, kështu që Ai mund t’i ketë nën kontroll ata. Ai e 
drejtonte këtë kërriç. Ai bëri gjithçka dhe Ai është në krye të gjithçkaje. 
Kjo është një arsye tjetër pse duhet ta lavdërojmë Atë.

Këngë lavdërimi.

Pjesa 2
Gjithnjë e më e shumë njerëz po shkonin në Jeruzalem. Gjithnjë e më 
shumë filluan të shikonin drejt Zotit Jezus. Ai po ecte me qetësi mbi 
gomar. Kur ata e panë Jezusin ata u kujtuan për diçka.  Perëndia kishte 
premtuar se do të dërgonte një Mbret shumë të veçantë.  Shumë kohë 
më parë Perëndia kishte thënë se ky Mbret shumë i veçantë do të hynte 
në Jeruzalem mbi një kërriç.

“Sigurish që ky është i Premtuari, Mbreti!” mund t’i kenë thënë ata 
njëri tjetrit.

Piktura 1-4
Ata ishin shumë të lumtur dhe të ngazëllyer. Për t’i treguar nderim 
dhe respekt Jezusit, Mbretit, ata i shtruan rrobat e tyre  mbi rrugë që 
gomari të ecte mbi to. Ata gjithashtu prenë degë palmash prej pemëve 
dhe i shtruan ato mbi rrugë. Ata tundnin degë të tjera palmash në ajër 
dhe thërrisnin. Do t’jua lexoj nga Bibla.
Lexoni Mateu 21:9 nga Bibla juaj.

“Hosana” do të thotë “lavdi”. Njerëzit po lavdëronin Zoti Jezus sepse Ai 
ishte dërguar prej Perëndisë. Edhe para se vetë bota të ishte, Perëndia e 
kishte planifikuar të dërgonte Birin e Tij të vetëm. Njerëzit po bënin gjënë e 
duhur duke lavdëruar Jezusin. Edhe ne mund ta lavdërojmë atë gjithashtu.

Bëni një paradë lavdërimi. Thoni Psalmin 63:30 duke përdorur instrumente ritmike 
ose duke tundur “degë palme”. Shtroni në tokë degë ose  pallto në rrugën e paradës.

Kush mund ta mbajë mend pse duhet të lavdërojmë Zotin Jezus?
Le të përgjigjen.

Ai di gjithçka. Ai është Biri i vetëm i Perëndisë. Ai drejton gjithçka 
madje edhe kafshët. Ai është Mbreti i veçantë që Perëndia kishte 
premtuar se do ta dërgonte.

Nuk ishin të gjithë të kënaqur me këtë paradë lavdërimi! Disa nga 
farisenjtë (drejtues kishash) nuk donin që njerëzit ta lavdëronin Jezusin.  
Ata nuk e besonin se Jezusi ishte Biri i Perëndisë. Ata e kishin lexuar 
Biblën e tyre dhe nuk e besonin që Jezusi ishte Mbreti i veçantë të cilin 
Perëndia do ta dërgonte. Ata ishin shumë të zemëruar.

“Thuaji njerëzve që të pushojnë. Ndaloje këtë lavdërim,” i thanë ata Jezusit.

Por Jezusi tha se ishte  e drejtë që njerëzit po e lavdëronin Atë.  Sigurisht 
që ishte e drejtë. Kurrë nuk mund t’i japim Zotit Jezus mjaft lavdërim. 
Ai është kaq i mrekullueshëm.

Zoti Jezus e dinte se jo të gjithë njerëzit besonin në Të. Ai gjithmonë  
e di nëse ne e duam vërtetë. Ndërsa shikonte qytetin e Jeruzalemit, 
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Ai qau. Ai e dinte se shumë e shumë njerëz në qytet nuk e donin. Ata 
nuk i besonin Atij.  Kështu që ata nuk do të ishin kurrë në familjen e 
Perëndisë.  Kurrë nuk do të shkonin në shtëpinë e Perëndisë, në Qiell. 
Ai qau sepse i donte ata njerëz.

Jezusi mua më do” (vargu  1).

Pjesa 3
Piktura 1-5
Më në fund Zoti Jezus arriti në qytet. Ku do të shkonte Ai? Atij i 
pëlqente të shkonte në ndërtesën ku njerëzit shkonin të adhuronin 
Perëndinë. Ndërtesa në Jeruzalem quhej tempull. Le ta themi së bashku 
këtë fjalë. Tempull.

Ai pa shumë gjëra atje. Atij nuk i pëlqeu asgjë.  Njerëzit që vinin në 
tempull kishin nevojë për gjëra si qengja, pëllumba, erëza, parfum 
dhe monedha të veçanta. Jezusi i pa njerëzit duke blerë e duke shitur 
pikërisht aty në tempull. Jo vetëm kjo, shitësit po mashtronin blerësit. 
Ky ishte mëkat. Nuk mund të bësh gabim dhe të lavdërosh Perëndinë 
në të njëjtën kohë.

Zoti Jezus ishte i zemëruar për këtë mashtrim. Po ndodhte pikërisht 
aty në tempull. Ai i largoi njerëzit që po shisnin gjëra. Ai ua përmbysi 
tavolinat atyre dhe u tha, “Perëndia thotë, ‘Shtëpia ime do të quhet 
shtëpi lutje,” por ju e keni kthyer në një shpellë kusarësh’” (nga Mateu 
21:13).

Është mirë të mbajmë mend se nuk mund të bësh gabim dhe të 
lavdërosh Jezusin në të njëjtën kohë. Kur ne i këndojmë Atij, nuk 
duhet të pickosh personin afër teje. Kur lutemi nuk duhet t’i nxjerrësh 
gjuhën ndonjërit.

Njerëzit që Jezusi i nxori nga tempulli ishin të zemëruar. Ai i kishte 
prishur shitjet e tyre. Por shpejt të tjerë po vinin në tempull. Disa zor 
se ecnin. Disa ishin të verbër. Ata kishin dëgjuar që Zoti Jezus ishte 
atje dhe mendonin, “Ndoshta Ai mund të na shërojë.”

Jezusi kujdesej për këta njerëz dhe i shëronte ata!

Piktura 1-6
Në tempull gjithashtu kishte edhe fëmijë. Ata po shikonin dhe filluan 
ta lavdëronin Atë përsëri.

“Hosana! Lavdi Birit të Davidit!” thërritën ata.

Drejtuesit në tempull ishin të zemëruar që Jezusi po shëronte njerëz; 
ata ishin të zemëruar sepse fëmijët po e lavdëronin atë dhe po e quanin 
Mbretin e veçantë të Perëndisë.

“A po dëgjon ti çfarë thonë këta?” u ankuan ata.

“Po,” u përgjigj Jezusi, “dhe nuk e dini që Perëndia e planifikoi që 
fëmijët të më lavdërojnë Mua?”
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Zoti Jezus i pëlqente lavdërimet e fëmijëve. Ai gjithashtu i pëlqen 
lavdërimet! Kur mund ta lavdërojmë Jezusin?

Inkurajoni diskutim, duke i ndihmuar fëmijët të shohin se ata mund ta lavdërojnë 
Zotin kur janë në klub kishë ose në shkollën e së dielës, por gjithashtu në shtëpi, kur 
luajnë, kur janë me pushime, etj. Kur shihni lule të bukura, mund të lavdëroni 
Perëndinë që i ka bërë ato. Lavdëroni Perëndinë çdo ditë të re që Ai na jep, ditë e natë.

Këngë lavdërimi.

Pyetjet e përsëritjes
Vargu përmendësh

1 Çfarë është lavdërimi? (Të japësh komplimente, të thuash gjëra të 
mira për dikë).

2 Kush i meriton më shumë lavdërimet tona? (Perëndia; Jezusi)

3 Çfarë mund të thuash për të lavdëruar Perëndinë? (Perëndia është 
Krijuesi madhështor; Ai është i fortë, i plotfuqishëm, i përsosur, i 
dashur, që fal, etj.)

Mësimi (pjesa  1-3)

1 Për çfarë i dërgoi Jezusi burrat që ta merrnin hua dhe që Ai t’i 
hipte? (Një gomar të ri; një kërriç).

2 Nga e dinte Jezusi për gomarin dhe pronarët e tij? (Jezusi, Perëndia 
Bir, di gjithçka).

3 Çfarë shtruan njerëzit në rrugë për të treguar nderim për Jezusin? 
(Veshjet/palltot dhe degë palme).

4 Çfarë thoshte turma, kush ishte Jezusi? (Mbreti Shpëtimtar i premtuar).

5 Pse nuk ia bëri gomari Jezusit të vështirë që të hipte mbi të? (Jezusi 
e bëri gomarin; Ai drejtonte gjithçka).

6 Çfarë bëri Jezusi me njerëzit që shisnin gjëra në tempull mashtronin 
njerëzit? (Ai i nxori ata jashtë).

7 Çfarë tha Jezusi, çfarë duhet të bënin njerëzit në tempull? (Të 
luteshin dhe të adhuronin).

8 Çfarë bëri Jezusi për fëmijët e sëmurë në tempull? (Ai i shëroi ata).

9 Çfarë nuk mund të bësh në të njëjtën kohë kur lavdëron Jezusin? 
(Nuk mund të bësh gabim).

10 Kush e lavdëroi Jezusin në tempull? (Fëmijët).

11 Kur mund ta lavdërosh Zotin Jezus? (Përgjigjet mund të jenë të 
ndryshme. Shembujt në mësim përfshijnë në klub, në kishë ose në 
shkollën e së dielës, në shtëpi, kur luajnë ose kur janë me pushime; 
kur sheh një lule të bukur; çdo ditë të re).

Histori për t’u lexuar me zë të lartë
Unë quhem Zaku. Unë nuk jam shumë i madh, por dua t’ju tregoj 
një histori të bukur.
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Ne po bënim një  udhëtim të veçantë. Po shkonim të adhuronim 
Perëndinë në Jeruzalem. Ia kaluam shumë mirë rrugës me kushërinjtë 
e mi, kemi luajtur lojëra ndërsa udhëtonim. Papritur të gjithë po 
shikonin një Burrë që kishte hipur në një gomar.

“Kush është Ai” pyeta babain tim.

“Ai quhet Jezus,” tha babai. “Mendoj se Ai është një Person shumë i 
veçantë.”

Njerëzit rrotull nesh filluan ta thërrisnin “Biri i Davidit!” Ky është emri 
për Mbretin e veçantë të cilin Perëndia premtoni se do ta dërgonte.

Të gjithë ishin shumë të ngazëllyer dhe thërrisnin, “Lavdëroni Birin e 
Davidit!” Dikush vendosi në dorën time një degë palme. Unë e tundja 
atë dhe vallëzoja. Unë thirra me sa zë kisha, “Lavdi Birit të Davidit. 
Hosana Birit të Davidit!” Me të vërtetë doja që Jezusi të më dëgjonte.

Kur arritëm në Jeruzalem shkuam në tempull. Ai është shumë i madh 
dhe ka shumë ar mbi shtylla dhe mure. Ndërsa po hynim brenda 
takuam njerëz që po dilnin jashtë. Dukeshin të zemëruar. Dikush na 
tha se Jezusi i kishte nxjerrë ata jashtë sepse po bënin gjëra të këqija 
në tempull.

Sidoqoftë, kur hymë brenda, kushërinjtë e mi dhe unë qëndruam afër 
Jezusit. Pashë një të verbër që po e çonin tek Ai. A e dini se çfarë bëri 
Ai? Ai zgjati dorën dhe preku sytë e burrit. Pastaj burri thirri, “Unë 
mund të shoh!” – dhe ai mund të shihte!

Erdhën edhe njerëz të tjerë dhe Jezusi i shëroi. Pashë një burrë që hodhi 
tej shkopinjtë me të cilat ecte. Kushërinjtë e mi dhe unë filluam t’i 
këndonim Jezusit. Ai dukej shumë i kënaqur por disa burra të tjerë 
nuk ishin të kënaqur. Ata i thanë Jezusit të na ndalonte, por Jezusi tha 
se i pëlqente kjo. Jam i kënaqur që Atij i pëlqen sepse kam dëshirë ta 
lavdëroj atë gjithë kohën!
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Mësimi 2
Jezusi tradhtohet

Shkrimi për mësuesit Mateu 26:14-15
Marku 14:10-50
Lluka 22:8,40-44
Gjoni 13:26-30
Gjoni 18:3,12

E vërteta qendrore Perëndia e planifikoi që Jezusi të vdiste për mëkatin tonë

Zbatimi Të pa shpëtuar:  Beso në Krishtin si Shpëtimtarin tënd
Të shpëtuar:  Falendero Perëndinë për planin e Tij të mrekullueshëm

Vargu përmendësh “… Ati e dërgoi Birin për të qenë Shpëtimtar i botës” (1 Gjonit 4:14)

Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Mirëseardhja w CD me muzikë
w Etiketa emrash (faqe 81), 

një për çdo fëmijë
w Qese me fasule ose objekt 

tjetër i butë

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

Aktivitet “Hedhje e qeses me fasule”
 Hidhni një qese me fasule tek një fëmijë 

dhe ai të thotë emrin e tij ndërsa e kap 
qesen. Si klasë thoni, “Jezusi e do ___ (emri 
i fëmijës).” Fëmija ju hedh përsëri juve qesen 
me fasule dhe ju ia hidhni atë një fëmije 
tjetër, sigurohuni që çdo fëmijë të ketë pasur 
mundësinë që t’i hidhet qesja.

Adhurim w Muzikë CD
w Shportë ofrimesh

Këngë “Jezusi mua më do”
Lutje Drejtojini fëmijët në lutje: “Perëndi i dashur 

faleminderit që Ti e do  ___ (thoni emrin 
e fëmijës) dhe faleminderit që më do mua.  
Faleminderit Perëndi që ti mendove për 
ne edhe para se ne të lindnim. Në emrin e 
Jezusit. Amen.”

Këngë Këngë
Ofrim (Opsionale). Kaloni një shportë rrotull 

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

Vargu 
përmendësh

w Piktura -R5, Piktura -R6, 
Piktura -R7 dhe Piktura 
-R8 (faqe 78)

w Udhëzime (faqe 30)
w Top që fryhet ose top plazhi

Vargu 1 Gjonit 4:14
Përsëritje “Kaloje Globin”

Histori për t’u 
lexuar me zë të lartë

w Tekst për historinë për t’u 
lexuar me zë të lartë (faqe 32)

w Tapet

Aktivitet Lexojani historinë fëmijëve. Bëjeni këtë 
kohë të veçantë. Fëmijët le të ulen në 
“tapetin” e historisë”.
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Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Lëvizje Aktivitet “Koka, supet, 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.

Mësim 
biblik

w Teksti i mësimit (faqe  33)
w Piktura 2-1, Piktura 2-2, 

Piktura 2-3, Piktura 2-5 
dhe Piktura 2-6

w Muzikë në CD; ose këngë  
(faqe 14)

w “Unë besoj tek Bibla” 
Këngë e vizualizuar

w Tridhjetë monedha argjendi 
në një qeskë

w Trembëdhjetë pjata dhe 
gota kartoni

w Ushqim për “Darkën 
e Pashkës” (p.sh. fruta, 
djathë, biskota kraker, etj.)

Mësimi “Jezusi tradhtohet”
 Jepeni mësimin të gjithë një herësh ose një 

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

? Përsëritje w Biskota të vogla kraker
w Pyetje (faqe  36)

Lojë “Darka e Pashkës”
 Kur një fëmijë i përgjigjet një pyetjeje, ai 

mund të hajë një kraker të vogël, duke 
kujtuar darkën e Pashkës së fundit që Jezusi 
hëngri me dishepujt e Tij. Sigurohuni që 
çdo fëmijë të marrë një kraker (biskotë).

Koha e 
ngrënies

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

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

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

Koha e ngrënies Bëni një bisedë për të përsëritur mësimin. 
(Shënim: mund të ketë shembuj me 
ushqime gjatë mësimit në pjesë shumë të 
vogla, por kjo nuk duhet të zëvendësojë 
kohën e ngrënies).

Aktivitet 
krijues
(zgjidh një)

w Piktura -R5, Piktura -R6, 
Piktura -R7 dhe Piktura -R8 
(faqe 78), një set për fëmijë

w Zarfe, një për fëmijë
w Lapsa me ngjyra
w Gërshërë
w Fletë aktiviteti për 

studentët një për fëmijë
w Ngjitës
w Një copë e vogël lecke, një 

për fëmijë
w Brumë për të luajtur ose 

plastelinë (faqe  8)

Punë dore “Lojërat 1 Gjonit 4:14”
 Çdo fëmijë të ngjyrosë dhe të presë një 

set me simbole miniaturë të vargut dhe t’i 
vendosi në një zarf me emrin e tij mbi të. 
Kjo mund të përdoret në një lojë sekuencë, 
në të cilën fëmijët i vendosin figurat me 
radhë dhe pastaj “lexojnë” vargun. (Pjesa 
më e madhe e parashkollorëve nuk mund të 
lexojnë fjalë por mund të “lexojnë” figurat)

Fletë aktiviteti * “Juda tradhton Jezusin”
 Fëmijët le të ngjisin copën e leckës në duart 

e drejtuesve fetar, si një qese parash.
Brumë për të luajtur, plastelinë “Monedha argjendi”
 Udhëzojini fëmijët që të bëjnë forma 

monedhash. Bisedoni se si Juda e tradhtoi 
Jezusin për tridhjetë monedha argjendi.
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Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Aktivitet
(zgjidh një)

w Kostume (faqe 8 - 
opsionale)

w Pjesë skene (opsionale)

Dramë “Jezusin e tradhtojnë”
 Zgjidhni pjesë të ndryshme të historisë për 

të luajtur role. Për shembull, fëmijët mund 
të numërojnë monedhat që Juda mori për të 
tradhtuar Jezusin. Gjithashtu ata mund të 
luajnë role të skenës së kopshtit, si ushtarët 
që bien mbrapsht.

Dramë “Të zgjedhim që të besojmë”
 Luani role në të cilat fëmijët mund të jetë 

të trishtuar ose të frikësuar. Pastaj lutuni, 
thoni një varg biblik, këndoni një këngë dhe 
pasat bëni sikur po shkoni për të kërkuar 
ndihmë. Këto aktivitete do t’i kujtojnë 
fëmijët që të zgjedhin që të besojnë në 
Perëndinë.

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

“… Ati e dërgoi Birin për të qenë Shpëtimtar i botës”  
(1 Gjonit 4:14)

Hyrje

Tabi, kotelja, hipi në një degë. Ajo kishte hipur shumë lart dhe tani 
kishte frikë. Stivi që jetonte aty afër, e pa. Ai ishte pesëmbëdhjetë 
vjeç dhe dinte të ngjitej shumë mirë mbi pemë. Për fare pak kohë 
ai e mori Tabin në krahët e tij. Stivi e shpëtoi Tabin. Ai e shpëtoi 
atë nga rreziku.

A e dinit se Perëndia e dërgoi Birin e Tij për të na shpëtuar ty dhe 
mua nga mëkati?

Prezantimi

Adresa në Bibël ku mund të lexojmë për Shpëtimtarit që dërgoi 
Perëndia është 1 Gjonit 4:14.

Një fëmijë le t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke hapur Biblën tuaj tek 
një shënues i vënë tek 1 Gjonit 4:14. Lexoni vargun.

Fëmijët le ta thonë vargun tre herë – herën e parë me një “zë bebeje”, 
pastaj me një “zë si mami”, pastaj me një “zë të thellë si babi”.

Tregoni Pikturën -R5, Pikturën -R6, Pikturën -R7 dhe  Pikturën -R8.

Shpjegimi

Ati - Perëndia Atë, I Cili është në Qiell, ju ka bërë dhe ju do.

dërgoi Birin - Perëndia është një Perëndi në tre persona – Perëndia 
Atë, Perëndia Bir dhe Perëndia Frymë e Shenjtë. Perëndia Atë 
dërgoi Jezusin, Perëndinë Bir, në tokë. Jezusi erdhi si një fëmijë i 
vogël pastaj u rrit e u bë burrë.

për të qenë Shpëtimtari i botës - Jezusi jetoi një jetë të përsosur dhe 
më pas vdiq në një kryq. Ai u ndëshkua për mëkatin tënd dhe timin. 
Pastaj Ai u ringjall. Prandaj Jezusi quhet Shpëtimtari. Ai është i 
Vetmi që mund të shpëtojë njerëzit nga ndëshkimi i përjetshëm 
për mëkatin.

Zbatimi

Të pa shpëtuar:  Perëndia do që ti të besosh në Jezusin si Shpëtimtarin 
tënd. Kur Jezusi vdiq në kryq, Ai mori ndëshkimin që 
Perëndia i dha për mëkatin tënd. Ai u ringjall. Perëndia 
do të falë mëkatin tënd nëse beson në Jezusin.

Nëse mund të gjeni një 
histori të vërtetë (p.sh. 
një artikull në gazetë) për 
dikë që shpëtohet nga një 
rrezik, mund ta përdorni 
atë si një alternativë për 
historinë e Tabit.
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Të shpëtuar:  Nëse tashmë i ke thënë Perëndisë se beson në Jezusin 
si Shpëtimtarin tënd, ke shpëtuar nga gjëja më e keqe 
në botë – ndëshkimi i mëkatit. Je fëmijë i Perëndisë.

Përsëritje

“Kaloje globin”

Thojeni vargun së bashku, duke filluar dhe mbaruar me adresën, 
ndërsa kaloni rreth një globi që fryhet ose një topi plazhi. Fëmija 
që mban globin e thotë vargun me ndihmën tuaj kur adresa thuhet 
për herë të dytë. Përsëriteni disa herë.
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Histori për t’u lexuar me zë të lartë
Lexojani historinë fëmijëve para se të jepni mësimin.

Përshëndetje! Jam prapë Zaku. Kam kaq shumë gjëra për t’ju thënë.  
E di që keni një darkë të veçantë për ditëlindjen tuaj dhe për raste të 
tjera të veçanta. Edhe ne kemi darka të veçanta. E preferuara ime është 
Pashka. Shumë, shumë, kohë më parë populli im jetonte në një vend 
tjetër dhe ata trajtoheshin shumë, shumë keq. Perëndia i shpëtoi ata 
dhe i nxori nga ai vend. Është në histori e mrekullueshme por nuk 
kam kohë për ta treguar tani.

Sidoqoftë, darka jonë e Pashkës është për të festuar këtë çlirim. Ne 
hamë të njëjtin ushqim që populli ynë hëngri në natën kur Perëndia 
i çliroi ata. Kemi qengj të pjekur dhe barishte të hidhura. Nuk më 
pëlqejnë barishtet por babi im thotë se askush nuk i pëlqen ato, ashtu 
si populli im nuk e pëlqente jetën e vështirë që kishin. Ne gjithashtu 
hamë bukë. Nuk është si bukët tuaja. Në natën kur u çliruan, gratë 
nuk kishin kohë për ta zënë bukën që të ishte e mirë dhe e butë. Ata 
bënë bukë që ishte e sheshtë dhe e fortë.  Këtë ushqim duhet ta kemi. 
Mamaja ime përgatit edhe gjëra të tjera të mira.

Tavolinat tona janë shumë më të ulëta se tuajat dhe të rriturit ulen në 
jastëkë ndërsa hanë në tavolinë. Kur kemi darkën e Pashkës, unë pyes 
se për çfarë është e gjitha kjo dhe babai im lexon nga Libri i Perëndisë. 
Ai lexon historinë se si Perëndia e çliroi popullin tim.
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Mësimi - pjesa 1
Shumë, shumë kohë më parë nuk kishte as njerëz, as pemë, as kafshë, 
as botë. Por Perëndia ishte atje. Ai bëri një plan të mrekullueshëm. 
Bibla nuk na tregon se çfarë i tha Perëndia Atë Birit të Tij. Ndoshta 
ishte diçka e tillë.

“Ne do të bëjmë tokën dhe njerëzit, por njerëzit nuk do të bëjnë atë 
që do t’i them unë. Ata do të bëjnë shumë gabime. Më vonë Ti do të 
zbresësh poshtë në tokë. Do të lindësh si një bebe. Do të rritesh si një 
djalë, një djalë më i madh dhe më pas një burrë. Do t’i mësosh njerëzit 
për Mua. Do t’u tregosh njerëzve se si jam Unë. Dua që Ti të marrësh 
të gjithë mëkatin e njerëzve në trupin Tënd dhe të vdesësh me të.”

Biri tha se do ta bënte këtë dhe kështu plani u bë.

A mund të mendoni për një emër tjetër me të cilin e quajmë Birin? Po, 
Jezus. Kjo këngë na ndihmon ta kujtojmë këtë – Unë besoj Jezusin, 
Birin e Perëndisë”.

“Unë besoj tek Bibla” (vargjet 1-2).

A e mbani mend se sa miq dishepuj kishte Jezusi? (Dymbëdhjetë). Ata 
e kishin dëgjuar Atë ndërsa Ai i kishte mësuar.  Ata e kishin parë Atë 
të bënte mrekulli. Ai madje u kishte thënë atyre pse Perëndia, Ati i Tij 
e kishte dërguar atë në tokë.

Piktura 2-1
Njëri prej atyre miqve, Juda, vendosi që të bënte diçka shumë të gabuar. 
Ai shkoi tek drejtuesit e tempullit të cilët e urrenin Jezusin.

“Do t’ju ndihmoj që ta kapni nëse më paguani,” tha ai (nga Mateu 
26:14-15).

Armiqtë e Jezusit ishin shumë të lumtur që Juda mund t’i ndihmonte. 
Ata i dhanë atij tridhjetë para argjendi. Ishte një sasi e madhe parash!

Fëmijët le të ndihmojnë duke numëruar dhe hedhur në qeskë tridhjetë monedha 
argjendi.

Juda po fitonte gjithë ato para duke ndihmuar në arrestimin e Jezusit 
(kapjen). Zoti Jezus ishte i mirë. Ai nuk e meritonte që t’i ndodhte 
kjo. A nuk mund ta ndalonte Perëndia këtë? Sigurisht që Ai mund ta 
ndalonte. Perëndia di gjithçka. Ai mund ta kishte ndaluar Judën, por 
Ai nuk e ndaloi. Ai kishte dërguar Birin e Tij që të merrte mëkatin 
tonë dhe të vdiste për të.  Kishte ardhur koha që Jezusi të bënte këtë 
punë të veçantë dhe të vështirë që Ati i Tij e kishte planifikuar për Të.

Përsëriteni Vargun përmendësh së bashku.

Piktura 2-2
Zoti Jezus i tha Pjetrit dhe Gjonit që të bënin gati darkën e Pashkës. Kjo 
ishte një darkë e veçantë feste që mbahej çdo vit. Ata kishin nevojë për 
ushqim të veçantë. A e mbani mend ushqimin për të cilin na tregoi Zaku?
Fëmijët le të përgjigjen.
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“Kur të shkoni në qytet, do të shihni një burrë që mban një kanë (qyp) 
me ujë. Ndiqeni atë dhe kur ai të hyjë në shtëpi, pyeteni të zotin e shtëpisë 
për dhomën e miqve,” u tha Zoti Jezus atyre. (nga Marku 14:13-14).

Pjetri  dhe Gjoni shkuan për të gjetur dhomën. Kura ata arritën në 
qytet ata kërkuan për një burrë.  Nga do ta dinin se cilin burrë të 
ndiqnin? Po, ai që mbante një kanë ose qyp me ujë. Pjesa më e madhe 
e burrave nuk mbanin kana me ujë, kështu që ishte e lehtë të dalloje 
burrin.   Ata e ndoqën atë dhe pyetën të zotin e shtëpisë për dhomën. 
Atje ata përgatitën darkën e veçantë. Funksionoi gjithçka ashtu si kishte 
thënë Jezusi. Ai dinte gjithçka që do të ndodhte. Ai po bënte të gjitha 
ato për të cilat Ati i Tij e kishte dërguar t’i bënte.

Së bashku, fëmijët mund të përgatisin një tavolinë për një darkë të veçantë, 
trembëdhjetë pjata dhe gota kartoni.

Pjesa 2
Piktura 2-3
Jezusi dhe dymbëdhjetë dishepujt hëngrën darkën  e tyre të Pashkës. 
Kjo ishte një darkë shumë e mirë. Ata kishin qengj të pjekur dhe bukë. 
Ka mundësi që të kenë pasur qepë dhe shumë rrush, rrush të thatë, 
copa molle, djathë dhe ullinj.

Ata biseduan për shumë gjëra ndërsa hanin ushqimin e mirë. Por pastaj 
Jezusi tha,  “Njëri prej jush do të më tradhtojë. Njëri prej jush do të 
më dorëzojë tek armiqtë e Mi” (nga Marku 14:18-20).

Dishepujt panë njëri tjetrin. “Për kë e ka fjalën Ai?” menduan ata. 
Secili pyeti, “Mos jam unë?”

“Është ai të cilit do t’i jap këtë cope buke,” u përgjigj Zoti Jezus (nga 
Gjoni 13:26).

Pastaj Ai ia dha bukën Judës. Jezusi, Biri i Perëndisë e dinte që Juda ishte ai. 
Juda u ngrit shpejt dhe u largua me nxitim. Ishte errësirë kur ai doli jashtë.

Të tjerët nuk e kuptuan se çfarë po ndodhte. Zoti Jezus shpjegoji se shumë, 
shumë shpejt Ai do të vdiste. Ai donte që ata ta kuptonin se Ai do të 
vdiste për ta, për të marrë mëkatet e tyre. Ky ishte plani i mrekullueshëm 
i Perëndisë.  Madje para se të bënte botën, Perëndia dinte gjithçka për ty 
dhe mua. Ai e dinte që ne do të bënim gabime dhe mëkati ynë do të na 
largonte prej Tij. Perëndia na deshi kaq shumë ju dhe mua sa planifikoi 
që Biri i Tij të ndëshkohej për mëkatin tonë. Bibla thotë, “Krishti vdiq 
për mëkatet tona” (1 Korintasve 15:3). Kjo është arsyeja pse Jezusi është i 
Vetmi, i Cili mund të heqë mëkatin tonë. Ai do ta bëjë këtë për ty nëse i 
beson Atij. A nuk është i mrekullueshëm plani i Perëndisë?

Bëni sikur po hani një darkë Pashke – hani fruta, djathë, biskota, etj.

Gjatë darkës bisedoni me fëmijët se si mund të ishin ndjerë dishepujt, si mund të 
ishte ndjerë Jezusi për Judën dhe se si ndihen ata për planin e veçantë të Perëndisë.

Mbarojeni darkën duke ecur ngadalë dhe duke kënduar butë “Jezusi mua më 
do” (vargu 2 ).
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Pjesa 3
Piktura 2-5
Pas darkës Zoti Jezus dhe miqtë e Tij shkuan tek një kopsht. Jezusit i 
pëlqente të lutej në këtë kopsht.

“Prisni ndërsa unë lutem,” u tha Ai dishepujve të Tij.

Ai mori, më tej në kopsht, Pjetrin, Jakobin dhe Gjonin, tre miqtë e 
Tij më të ngushtë.

Pastaj Ai ndaloi dhe tha, “Qëndroni këtu, rrini zgjuar dhe lutuni.”

Jezusi eci pak, pastaj ra në gjunjë dhe u lut. Ai e dinte se sa e vështirë 
do të ishte të vdiste në kryq. Ai do të merrte mëkatet tona në trupin 
e Tij dhe do të ndëshkohej prej Perëndisë.

“At’, nëse është mundur mos lerë të më ndodhë kjo,” u lut Zoti Jezus, 
“por unë do të bëj atë që do Ti” (nga Lluka 22:42).

Ndërsa Jezusi lutej, Perëndia dërgoi një engjëll që ta ndihmonte Atë 
që të ishte i fortë. Perëndia nuk e ndryshoi planin e Tij. Nuk kishte 
asnjë mënyrë tjetër për të hequr mëkatin tënd dhe timin. Nuk kishte 
mënyrë tjetër që të bëheshim pjesëtarë të familjes së Perëndisë. Perëndia 
na donte aq shumë sa dërgoi Birin e Tij të vetëm për të vdekur për ne.

Çfarë po bënin dishepujt ndërsa Jezusi po lutej? Ata i zuri gjumi. Tre 
herë Jezusi e ndërpreu lutjen që të shkonte t’i shikonte. Çdo herë ata 
ishin në gjumë, Ai i zgjoi ata dhe u tha “Lutuni.”

Kur Ai i zgjoi ata për herë të tretë Ai tha, “Le të shkojmë. Ai që po më 
tradhton po vjen. Njeriu që do të më dorëzojë tek armiqtë e mi është 
këtu” (nga Marku 14:42).

Piktura 2-6
Ishte Juda! Ai erdhi me armiqtë e Jezusit dhe ushtarët. Juda u kishte 
thënë armiqve të Jezusit, “Personi që do të puth është Ai që duhet të 
kapni.”

Juda shkoi drejt e tek Jezusi dhe e puthi Atë në faqe. Ushtarë të ashpër 
e kapën Jezusin.

Jezusi është Biri i Perëndisë. Ai mund të kishte përdorur fuqinë e Tij 
për të ndaluar ushtarët, por Ai i la që ta arrestonin. Ai donte të bënte 
të gjitha ato që Ati i Tij kishte planifikuar.  Ai tha,  “Le të ndodhin të 
gjitha gjërat që janë shkruar në Librin e Perëndisë” (nga Marku 14:49).

Perëndia nuk e mbajti sekret planin e Tij të mrekullueshëm. Ai e kishte 
shkruar në Librin e Tij, Biblën, shumë kohë para se të ndodhte. Zoti 
Jezus e dinte të gjithë planin e Perëndisë. Kështu që Ai i la ushtarët që 
t’ia lidhnin duart dhe ta merrnin Atë si të burgosurin e tyre.

Perëndia e planifikoi që e gjitha kjo t’i ndodhte Birit të Tij sepse Ai 
na do ne. Zoti Jezus shkoi me armiqtë e Tij sepse Ai të do ty dhe 
mua. Perëndia do që të kërkosh falje për gabimet që ke bërë. Ai do  
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që ti t’i kërkosh Zotit Jezus të heqë mëkatin tënd. Pastaj mund të 
vendosësh emrin tënd në vargun tonë përmendësh - “… Ati dërgoi 
Birin për të qenë Shpëtimtari i ___” (1 Gjoni 4:14).

Këngë

Drejtojini fëmijët në falënderim për planin e mrekullueshëm të Perëndisë. 
Drejtoni në lavdërim, frazë pas fraze, duke e përsëritur secilën bashkë me fëmijët: 
“Faleminderit Perëndi, / për planin për të dërguar Birin tënd. / Faleminderit 
që mendove për ne / madje para se bota të fillonte./ Faleminderit që na do.”

Pyetjet e përsëritjes
Vargu përmendësh

1 Kush është Biri i Perëndisë të cilin Ati e dërgoi në botë? (Jezusi).

2 Për çfarë e dërgoi Ati Jezusin, çfarë do të bënte? (Të ishte 
Shpëtimtari i botës).

3 Jezusi, Shpëtimtari, erdhi t’ju shpëtojë prej kujt? (Prej ndëshkimit 
të përjetshëm për  mëkatin).

Mësimin (pjesa 1-3)

1 Kush vendosi që ta tradhtonte Jezusin? (Juda).

2 Sa para i paguan Judës armiqtë e Jezusit? (Tridhjetë monedha 
argjendi).

3 Pse e lejoji Perëndia që t’i ndodhte Jezusit kjo gjë e trishtueshme?  
(Ai planifikoi që Jezusi të vdiste).

4 Pse duhej të vdiste Jezusi? (Që të ndëshkohej për mëkatin në 
mënyrë që ne të ishim të falur).

5 Kur e bëri Perëndia planin për të dërguar Birin e Tij? (Para se të 
bënte botën).

6 Ku ishte shkruar plani i veçantë i Perëndisë? (Në Bibël).

7 Pse shkuan në kopsht Jezusi dhe dishepujt e Tij? (Për t’u lutur).

8 Çfarë tha Jezusi ndërsa i fliste Perëndisë në kopsht? (“Nëse është 
e mundur, mos lejo që kjo të më ndodhi Mua, por Unë do të bëj 
atë që do Ti.”).

9 Si e ndihmoi Perëndia Birin e Tij në kopsht? (Ai dërgoi një engjëll).

10 Çfarë bënin dishepujt ndërsa Jezusi lutej? (Ata flini).

11 Çfarë bënë ushtarët me Jezusin? (Ata e morën Atë).

12 Pse i lejoi Zoti Jezus që ata ta bënin këtë? (Ai donte të bënte të 
gjithë planin e Perëndisë).
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Mësimi 3
Jezusi mohohet

Shkrimi për mësuesit Marku 14:50 - 15:15
Lluka 22:60-62
Lluka 23:4
Gjoni 18:16

E vërteta qendrore Jezusi është i përsosur por ne nuk jemi

Zbatimi Të pa shpëtuar:  Besoni Zotit Jezus si Shpëtimtarin tuaj
Të shpëtuar:  Falenderoni Zotin Jezus që është i përsosur

Vargu përmendësh Përsëritje 1 Gjonit  4:14

Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Mirëseardhja w CD me muzikë
w Etiketa emrash (faqe 81), 

një për çdo fëmijë

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

Aktivitet “Po ose Jo”
 Nëse bëni (aktroni) një gjë që Jezusi do ta 

bënte fëmijët thonë “Po”. Nëse bëni një gjë 
që Jezusi nuk do ta bënte fëmijët thonë “Jo.”

Adhurim w Muzikë
w “Unë besoj tek Bibla” 

këngë e vizualizuar
w Shportë ofrimesh

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

faleminderit që na do. Faleminderit që na do 
edhe kur ne bëjmë diçka të keqe. Faleminderit 
që Jezusi Biri Yt kurrë nuk bëri diçka të keqe. 
Në emrin e Jezusit. Amen.”

Këngë “Unë besoj tek Bibla” (vargjet 1-5)
Vjershë me veprime “Perëndia e tha”
Ofrim (Opsionale). Kaloni një shportë rrotull 

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

Vargu 
përmendësh

w Piktura-R5, Piktura -R6, 
Piktura -R7 dhe Piktura 
-R8 (faqe 78)

w Udhëzime (faqe  39)
w Muzikë (faqe 14)
w Figurë e një kamerdareje 

shpëtimi

Vargu 1 Gjonit 4:14
Përsëritje “Varg me veprime”

Lëvizje Aktivitet “Perëndia më do”
 Ndërsa thoni shprehjet e mëposhtme fëmijët 

mund t’ju ndjekin ndërsa bëni veprimet:
 Kur rri në këmbë, Perëndia më do.
 Kur eci, Perëndia më do.
 Kur hidhem, Perëndia më do.
 Kur vrapoj në vend, Perëndia më do.
 Kur vrapoj, Perëndia më do.
 Kur ulem, Perëndia më do.
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Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Mësim 
biblik

w Teksti i mësimit (faqe 
41)

w Piktura 3-1, Piktura 3-2, 
Piktura 3-3, Piktura 3-4, 
Piktura 3-5 dhe Piktura 
3-6

w “Unë besoj tek Bibla” 
këngë e vizualizuar

w Muzikë në CD; ose 
këngë  (page 14)

w Një rrobë e pastër e 
bardhë dhe një rrobë e 
ndotur

w Lëng frutash/ujë dhe 
bukë si shkopinj

Mësimi “Mësimi”
 Jepeni mësimin të gjithë një herësh ose një 

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

? Përsëritje w Figurë gjeli
w Pyetje (faqe 44)

Lojë “Kiikirikii”
 Klasa të vendosë nëse thënia është e vërtetë apo 

e rreme. Nëse është e vërtetë, fëmijët tregojnë 
nga figura e gjelit.

Histori për t’u lexuar 
me zë të lartë

w Tekst për historinë për 
t’u lexuar me zë të lartë 
(faqe 44)

w Tapet

Aktivitet Bëjeni këtë kohë të veçantë. Fëmijët le të ulen 
në “tapetin” e historisë.

Koha e 
ngrënies

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

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

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

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

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

Aktivitet 
krijues
(zgjidh një)

w Gjeli (faqe 81), një për 
fëmijë

w Lapsa me ngjyra
w Gërshërë
w Ngjitës
w Letër e hollë
w Fletë aktiviteti për 

studentët një për fëmijë
w Pupla, një për fëmijë
w Brumë për të luajtur ose 

plastelinë (faqe 8)

Punë dore “Gjela me letër të hollë”
 Fëmijët të ngjyrosin një gjel pastaj të presin në 

shirita letër të hollë dhe t’i ngjisin tek bishti i 
gjelit.

Fletë aktiviteti * “Pjetri mohoi Jezusin”
 Çdo fëmijë të ngjisë një pupël në bishtin e 

gjelit të tij.
Brumë për të luajtur, plastelinë “Para se të këndojë gjeli”
 Fëmijët të bëjnë gjela. Ndërsa ata bëjnë këtë 

përsëritni se si Pjetri e mohoi se e njihte 
Jezusin tre herë para se të këndonte gjeli.

Aktivitet
(zgjidh një)

w Fletë të mëdha letre
w Lapsa me ngjyra
w Blu-Tack® ngjitës si 

brumë

Aktivitet “Vizatim krijues”
 Çdo fëmijë të vizatojë diçka prej historisë së 

sotme biblike. Çdo fëmijë pastaj e ve në tabelë 
dhe tregon se çfarë është.

Dramë “Të flasim për Jezusin”
 Pjetri kishte frikë dhe nuk fliste për Jezusin.
 Fëmijët të bëjnë sikur janë një Pjetër i 

guximshëm dhe të tregojnë për mrekullitë 
dhe mësimet e Jezusit.

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

“… Ati e dërgoi Birin për të qenë Shpëtimtar i botës” (1 Gjonit 4:14)

Hyrje

A keni qenë ndonjëherë në plazh apo në një pishinë ku ka një 
notar rojë?

Fëmijët të përgjigjen.

Puna e notarit rojë është që të shpëtojë njerëzit kur kanë probleme 
në ujë. Perëndia dërgoi, Birin e Tij, Jezus, për t’i shpëtuar njerëzit 
nga problemi i mëkatit të tyre. Mëkati prish jetën tonë dhe ne kemi 
nevojë të shpëtohemi prej tij.

Prezantimi

A e mbani mend se ku tregon Perëndia për dërgimin e  Birit të 
Tij, Shpëtimtarit?

Fëmijët le të përgjigjen.

Një fëmijë le t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke hapur Biblën tuaj tek 
një shënues i vënë tek 1 Gjonit 4:14. Lexoni vargun.

Fëmijët le ta thonë vargun tre herë – në fillim duke ngritur njërën 
dorë, pastaj tjetrën pastaj të dyja duart. Tregoni pikturat -R5, pikturat 
-R6, pikturat -R7 dhe pikturat -R8.

Shpjegimi

Ati e dërgoi Birin për të qenë Shpëtimtar i botës – Perëndia Atë në 
Qiell dërgoi Jezusin, Perëndinë Bir, në tokë. Jezusi nuk kishte 
mëkat të tijin. Ai derdhi gjakun dhe vdiq në një kryq si ndëshkim 
për mëkatin e të gjithë njerëzve në botë. Pastaj Ai u ringjall. Jezusi 
quhet “Shpëtimtari” sepse Ai është i Vetmi që mund të shpëtojë 
njerëzit nga mëkati që prish jetët e tyre.

Zbatimi

Të pa shpëtuar:  A e besoni se Perëndia dërgoi Jezusin që të jetë 
Shpëtimtari juaj? Të besosh do të thotë të jesh kaq i 
sigurt se diçka është e vërtetë saqë bën diçka për këtë. 
Le ta zëmë sikur keni probleme në ujë në një pishinë.

 Tregoni figurën e një kamerdareje shpëtimi.

 Unë e hedh këtë kamerdare dhe them se nëse e merr 
(mbahesh tek ajo) atë, unë do të të tërheq që të dalësh. 
Nëse më beson, çfarë do të bësh?

 Mbahuni tek kamerdarja e shpëtimit.

 Jezusi dëshiron të të shpëtojë nga problemi i mëkatit 
tënd. Nuk mund ta prekësh me duart e tua, por  mund 
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ta marrësh Atë me besim dhe të shpëtohesh prej mëkatit 
tënd. A do ta pranosh Jezusin si Shpëtimtarin tënd?

Të shpëtuar:  Nëse tashmë i ke besuar Jezusit si Shpëtimtarit tënd, 
Perëndia do të të ndihmojë t’i thuash “jo” mëkatit. Ai 
do të të ndihmojë të jetosh në mënyrën e duhur.

Përsëritje

“Varg me veprime”

Thojeni vargun dhe bëni veprimet.
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Mësimi - part 1
Le të shohim këto dy copa.
Tregoni një rrobë të pastër dhe të bardhë dhe një rrobë të ndotur dhe bisedoni bashkë për 
ndryshimet që ato kanë me njëra tjetrën.

Në historinë e sotme kemi dikë që është si një rrobë e pastër dhe dikë 
që është si një rrobë e ndotur.

Piktura 3-1
Ushtarët erdhën për të marrë Jezusin dhe Pjetri kishte frikë. Ai kishte 
premtuar se do të qëndronte afër Jezusit dhe do ta përkrahte Atë. Kur 
ushtarët e morën Jezusin Pjetri ia mbathi. Pjetri nuk e mbajti premtimin 
e tij, apo jo? Ju dhe unë bëjmë gjëra të tilla gjithashtu. Ne premtojmë 
dhe nuk bëjmë gjithmonë atë që premtojmë.
Jepni shembuj nëse është e nevojshme – p.sh. a ke thënë se do t’i vësh në vend lodrat e tua 
por nuk e ke bërë, ose ke premtuar të luash me butësi me vëllain tënd që është bebe por 
ti përkundrazi e ngacmove atë.

Të mos mbash premtimet është e gabuar dhe jetët tona “ndoten” nga 
gabimet që ne bëjmë – si ajo rrobë e ndotur.
Mbajeni lart rrobën.

Kështu që kjo rrobë na bën të mendojmë për veten dhe për Pjetrin.

Megjithatë Pjetri nuk iku shumë larg. Ai i ndoqi nga pas ndërsa Jezusin 
po e çonin në pallatin e kryepriftit. Ndoshta ai qëndroi i fshehur duke 
ecur fshehur pas pemëve dhe pas gjërave përgjatë rrugës. Jashtë pallatit 
ai po priste bashkë me shërbëtorët, pranë zjarrit.

Fëmijët të bëjnë sikur janë Pjetri dhe të lëvizin nga njëra anë e dhomës në tjetrën, 
duke u përpjekur që të mos shihen.

Piktura 3-2
Brenda pallatit, Zoti Jezus qëndroi përballë një grupi njerëzish që nuk 
e donin fare Atë. Ata doni të gjenin gabimet që kishte bërë Jezusi. 
Por Ai nuk kishte bërë kurrë ndonjë gabim, kështu që ata nuk gjetën 
gjë. Ata madje sollën njerëz që të tregonin gënjeshtra për Jezusin, por 
dukej qartë që ata po gënjenin. Cilës rrobë i ngjante Jezusi? Po, rrobës 
së pastër. Ai ishte i përsosur. Ai nuk mëkatoi kurrë. Ai bëri çdo gjë që 
Perëndia, Ati i Tij, donte që Ai të bënte.  Kjo është arsyeja pse vetëm 
Ai mund të na shpëtojë nga mëkati.

Ai i ke thënë Zotit Jezus ndonjëherë një “të faleminderit” të madhe 
që është kaq i mirë? Mund ta falënderosh atë çdo natë para se të flesh. 
Mund të thuash, “Faleminderit shumë që je plotësisht i mirë dhe që 
kurrë nuk bën ndonjë gabim.”

Nëse Ai të ka shpëtuar nga mëkati yt, kjo është gjithashtu diçka për të 
cilën duhet ta falenderosh Atë.

Këngë

Edhe pse Jezusi ishte kaq i mirë, askush nuk e ngriti zërin për të. 
Udhëheqësi, kryeprifti, e pyeti Atë, “A je ti Krishti, Biri i Perëndisë?”
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Jezusi u përgjigj, “Po.”

Të gjithë njerëzit që po e dëgjonin ishin shumë të zemëruar.

“Për këtë kemi nevojë,” tha kryeprifti. “Ai tha se Ai është Biri i Perëndisë. 
Ai duhet të vdesë.” (nga Marku 14:62-64).

A ishte gabim që Jezusi të thoshte se Ai ishte Biri i Perëndisë?
Fëmijët të përgjigjen.

Bibla na thotë se Ai është Ai që është.
“Unë besoj tek Bibla” (vargu 1-2). Ngrihuni për të kënduar

Ata vendosën të silleshin shumë keq me Jezusin. Ata e pështynë dhe i 
gjuajtën Atij. Ata e rrahën Jezusin dhe i thanë gjëra të këqija Atij.  Ata 
e lënduan Jezusin në shumë mënyra. Ai nuk luftoi kundër tyre.

Ku ishte Pjetri kur ndodhi kjo? A nuk kishte premtuar se do të përkrahte 
Jezusin?

Pjesa 2
Piktura 3-3
Pjetri ishte akoma jashtë pallatit. Nuk e di se sa mund të dëgjonte 
apo shikonte Pjetri, por Pjetri nuk bëri asgjë për të ndihmuar Jezusin.

Tre herë njerëzit i thanë Pjetrit, “A nuk je ti njëri nga shokët e Jezusit?”

Pjetri tha, “Jo!” në secilën herë. Ai madje përdori edhe fjalë të këqija 
kur u përgjigj herën e tretë.  Ndoshta Pjetri kishte frikë se nëse do të 
tregonte të vërtetën, ai do të lëndohej, ashtu si po lëndohej Jezusi.

Bëni sikur jeni ulur rreth një zjarri. Kini “shërbëtorë” jepni lëng frutash dhe 
bukë si shkopinj.

Luani në role tre mohimet e Pjetrit. Disa fëmijë të tregojnë nga Pjetri dhe të 
thonë, “A je një shok i Jezusit?” Fëmija që është Pjetri thotë, “Jo”, shumë qartë. 
Mund të përsëritni luajtjen e roleve duke përdorur fëmijë të ndryshëm.

Pjetri ishte si rrobë e ndotur, apo jo? Ai e dinte se cila ishte gjëja e duhur 
që duhej bërë, por ai nuk e bëri. Perëndia thotë në Bibël, “Ai, pra, që 
di të bëjë të mirë edhe nuk e bën, bën mëkat” (Jakobi 4:17). Nëse e 
din se mund të ndihmosh dikë dhe nuk e bën këtë, është mëkat. Nëse 
e din të vërtetën, por zgjedh të thuash një gënjeshtër, ky është mëkat. 
Kjo është ajo që bëri Pjetri.

Piktura 3-4
Pikërisht sapo Pjetri po përfundonte së thëni për të tretën herë se nuk 
e njihte Jezusin, këndoi një gjel. A mund të shikoni gjelin në pikturë? 
Le të bëjmë të gjithë sikur jemi gjela.

A mund ta shihni Pjetrin? A mund ta shihni Zotin Jezus? Kur gjeli 
këndoi, Jezusi pa nga Pjetri. Në atë çast Pjetri kujtoi diçka. Ai kujtoi që 
Jezusi i kishte thënë që Pjetri do të thoshte se nuk e njihte Jezusin dhe 
që do të ndodhte tre herë para se të këndonte gjeli herët në mëngjes.



43

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet Shpëtimtarit

Pjetri u largua dhe qau. U pendua për atë që kishte bërë. Kur ndihesh 
keq për gabimin që bën, është mirë të kujtosh që Zoti Jezus mund 
t’i heqë të gjitha. Perëndia e dërgoi atë që të të shpëtonte ty dhe mua 
prej mëkatit.

Përsëriteni së bashku vargun përmendësh.

Pjesa 3
Piktura 3-5
Gjatë gjithë natës Jezusi kishte qenë me armiqtë e Tij. Ai u trajtua si të 
ishte vërtetë një njeri i keq. Armiqtë e Jezusit donin ta vrisnin Atë, por 
ata nuk mund ta bënin vetë. Kështu që në mëngjes ata e çuan Atë tek 
drejtuesi i vendit, një njeri me emrin Ponc Pilati. Ai mund t’i thoshte 
ushtarëve që ta vrisnin Jezusin.

Kryeprifti dhe armiqtë e tjerë të Jezusit i treguan Pilatit gënjeshtrat e 
tyre për Jezusin. Zoti Jezus nuk debatoi me ta; Ai thjeshtë i la armiqtë 
e Tij të flisnin. Pilati nuk i besoi gënjeshtrat. Ai mendonte se armiqtë 
e Jezusit ishin xhelozë për Jezusin, sepse shumë njerëz e pëlqenin Atë. 
A mendoni se Pilati zbuloi ndonjë gabim që Jezusi e kishte bërë?
Lini kohë që fëmijët të përgjigjen.

Zoti Jezus nuk mendoi, ose bëri ndonjë gjë të gabuar. Atij i pëlqente 
rroba e pastër. Kurrë nuk ka pasur ndonjë njëri si Ai. Ai nuk kishte 
mëkat, kështu që Ai mund të ishte “Shpëtimtari i botës.”

Piktura 3-6
Kur Pilati nuk gjeti ndonjë gjë të gabuar të bërë nga Jezusi, ai iu kthye 
turmës së njerëzve dhe pyeti, “Çfarë të bëj me Të?”

Turma e kishte lavdëruar Jezusin kur Ai kishte ardhur në qytet mbi 
një gomar. Çfarë mendoni, si iu përgjigjën ata Pilatit?
Lini kohë për sugjerime.

Unë do t’i lexojë përgjigjet e tyre nga Bibla.

“Kryqëzoje Atë! Kryqëzoje Atë!” thirrën njerëzit (Marku 15:13).

Ata e donin që Ai të vritej në kryq.

“Çfarë gabimi ka bërë Ai?” Pyeti Pilati.

Turma nuk mund t’i përgjigjej asaj pyetjeje kështu që ata vetëm bërtitën, 
“Kryqëzoje Atë!”

Pilati e dorëzoi Zotin Jezus të përsosurin që të vritej. Jezusi mund t’ia 
kishte mbathur,  por Ai zgjodhi të mos e bënte këtë. Edhe pse kemi 
gabuar, Zoti Jezus na do ne. Ai na do ne kaq shumë sa që ishte i gatshëm 
të vdiste për mëkatet tona. Për këtë arsye Ai mund të heqë mëkatet e 
tua nëse i kërkon Atij të vijë në jetën tënde.

“Jezusi mua më do”.
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Pyetjet e përsëritjes
Vargu përmendësh

1 Perëndia Atë na deshi ne dhe dërgoi një Shpëtimtar për të na 
shpëtuar nga problemi i mëkatit tonë. (E Vërtetë).

2 Jezusi dëshiron të na shpëtojë ne nga mëkati që prish jetët tona. 
(E Vërtetë).

3 Ka shumë mënyra për të shpëtuar nga ndëshkimi i përjetshëm për 
mëkatin. (E Rreme).

Mësimi (pjesa 1-3)

1 Pjetri premtoi se do të qëndronte me Jezusin, por më pas ai ia 
mbathi. (E Vërtetë).

2 Pjetri u fsheh në pyll kur Jezusi ishte në gjyq në pallatin e 
kryepriftit. (E Rreme – Pjetri priti pranë zjarrit me shërbëtorët në 
pallatin e kryepriftit).

3 Kryeprifti e pyeti Jezusin nëse Ai ishte Krishti, Biri i Perëndisë dhe 
Jezusi tha “Po.” (E Vërtetë).

4 Armiqtë e Jezusit u sollën shumë mirë me Të. (E Rreme – ata 
gënjyen për Jezusin, e pështynë dhe e goditën Atë).

5 Pjetri mëkatoi duke gënjyer dhe duke thënë se ai nuk e njihte 
Jezusin. (E Vërtetë).

6 Pilati zbuloi një gabim që Jezusi e kishte bërë. (E Rreme).

7 Pjetri u pendua që kishte thënë se nuk e njihte Jezusin. (E Vërtetë).

8 Turma që një ditë e lavdëroi Jezusin një ditë tjetër donte që Ai të 
vritej. (E Vërtetë).

9 Jezusi u ndëshkua për të gjithë mëkatin – të Pjetrit, tëndin, timin. 
(E Vërtetë.)

10 Të thyesh premtimin është mëkat. (E Vërtetë)

11 Jezusi mëkatoi ashtu si edhe ne. (E Rreme – Jezusi është Perëndi. 
Ai kurrë nuk mëkatoi kështu që Ai mund ta heqë ndëshkimin për 
mëkatin tonë).

12 Jezusi është i Vetmi i Cili kurrë nuk mëkatoi. (E Vërtetë).

Histori për t’u lexuar me zë të lartë
Jam prapë unë! Zaku. U ktheva. Ka ende turma njerëzish në qytet. Nuk 
më pëlqejnë shumë turmat, mund të humbasësh lehtë. Sot turma më 
frikësoi.  Ata po përsërisni pa pushim diçka dhe të gjithë dukeshin të 
zemëruar. Pyeta babain tim se çfarë po thoshin ata.

Ai tha, “Po thonë se dikush duhet të vritet.”

Unë pyeta, “Kush?” Por babai im nuk u përgjigj. Unë pyeta përsëri.

Babai im dukej shumë, shumë i mërzitur dhe tha “Jezusi.”

Nuk mund ta besoja. “Por ata të gjithë brohoritnin për Të dhe donin  që 
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Ai të ishte mbreti. A ka bërë ndonjë gjë shumë të keqe Ai?” pyeta unë.

“Jo,” tha babai im, “por disa njerëz të rëndësishëm e urrejnë Atë. Ata 
po thonë gënjeshtra kundër Tij.”

“Le të shkojmë tek Ai,” thashë unë, duke tërhequr dorën e babait tim. 
“Ndoshta mund ta ndihmojmë.”

Babai im tundi kokën me trishtim. “Nuk mund ta ndihmojmë Atë ka 
ushtarë rreth Tij.”

“Është kaq e padrejtë” thirra unë.

“Është, në të vërtet, bir,” tha babai im. “Le të kthehemi tek shtëpia e 
xhaxhait tënd Beni. Ky nuk është vend për fëmijët”

Isha shumë i trishtuar gjithë mbrëmjen. Mund t’i dëgjoja të rriturit 
që flisnin.

“Pse duhet të vdesë një njeri kaq i mirë?” pyeti shumë herë xhaxhai 
im. Babai im ndenji ulur pa folur për një kohë të gjatë, duke menduar. 
Pastaj ai shkoi dhe mori Librin e Perëndisë. Kështu e quaj unë atë. Ai 
e quan atë Shkrimet.

“Mendoj,” tha ai ngadalë, “e thotë këtu që I Veçanti i Perëndisë do të 
vdiste.”

Ai lexoi për një kohë të gjatë. Pastaj ai tha, “Ja ku është! Profeti Isaia 
shkruan se I Veçanti i Perëndisë do të rrihej dhe që Ai do të vdiste për 
të marrë ndëshkimin për mëkatet tona.”

Shikoni Isaia 53:5,12.
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Mësimi 4
Jezusi kryqëzohet

Shkrimi për mësuesit Mateu 26:53
Mateu 27:26-30,51,54,62-66
Marku 15:15-32
Lluka 23:43-46
Gjoni 19:30,38-42

E vërteta qendrore Zoti Jezus vdiq për ty dhe mua

Zbatimi Të pa shpëtuar:  Besoji Atij që të të heqë mëkatin tënd
Të shpëtuar:  Falenderoje Atë që të deshi kaq shumë

Vargu përmendësh ““…Krishti vdiq për mëkatet tona …” (1 Korintasve 15:3)

Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Mirëseardhja w CD me muzikë
w Etiketa emrash (faqe 

81), një për çdo fëmijë

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

Aktivitet “Gjërat që Jezusi bëri”
 Flisni për gjërat që bëri Jezusi kur jetoi në tokë 

(p.sh. eci mbi ujë, foli dhe ndaloi stuhinë, 
hëngri me miqtë, shëroi një të verbër, u lut) 
dhe pastaj veproni sipas tyre. përfundoni duke 
thënë, “Historia jonë për sot është për gjërat e 
mëdha që bëri Jezusi.”

Adhurim w Muzikë CD (ose këngë 
faqe 14)

w “Unë besoj tek Bibla” 
këngë e vizualizuar

w Shportë ofrimesh

Këngë Këngë
Lutje Drejtojini fëmijët në lutje ose ata të luten me ju, 

frazë pas fraze: “I dashur Perëndi, faleminderit 
që dërgove Jezusin që të vdiste në kryq për ne. 
Faleminderit që Jezusi kurrë nuk bëri ndonjë 
gabim dhe mund të merrte ndëshkimin për 
mëkatin tonë. Faleminderit që Jezusi u ringjall 
përsëri. Në emrin e Jezusit. Amen.”

Vjershë me veprime “Perëndia e tha” 
Këngë  “Unë besoj tek Bibla” (vargjet 1-5)
Ofrim (Opsionale). Kaloni një shportë rrotull 

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

Histori për t’u lexuar 
me zë të lartë

w Tekst për historinë për 
t’u lexuar me zë të lartë 
(faqe 52)

w Qilim

Aktivitet Bëjeni këtë kohë të veçantë. Fëmijët le të ulen 
në “tapetin” e historisë”.

Vargu 
përmendësh

w Ose piktura-k, piktura -l 
dhe piktura -m

 ose piktura -R9, piktura 
-R10 dhe piktura -R11 
(faqe 79)

w Udhëzime (faqe 50)
w Veprime (faqe 15)

Vargu  1 Korintasve 15:3
Përsëritje  “Varg me veprime”
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Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Lëvizje Aktivitet “Perëndia më do”
 Ndërsa thoni shprehjet e mëposhtme fëmijët 

mund t’ju ndjekin ndërsa bëni veprimet:
 Kur rri në këmbë, Perëndia më do.
 Kur eci, Perëndia më do.
 Kur hidhem, Perëndia më do.
 Kur vrapoj në vend, Perëndia më do.
 Kur vrapoj, Perëndia më do.
 Kur ulem, Perëndia më do.

Mësim 
biblik

w Teksti i mësimit (faqe 
53)

w Piktura 4-1, Piktura 4-2, 
Piktura 4-3 Piktura 4-4, 
Piktura 4-5 dhe Piktura 
4-6

w “Unë besoj tek Bibla” 
këngë e vizualizuar

w Muzikë në CD; ose 
këngë  (page 14)

w Figurë kryqi ose një 
kryq prej druri

w Letër dhe lapsa me 
ngjyra

w Uthull mushti e errët
w Dry lodër
w Shkrues për tabelë të 

bardhë dhe një copë 
për ta fshirë shenjat nga 
tabela (ose shkumës për 
tabelë të zezë dhe tabelë)

w Pëlhurë e bardhë
w Lule të thara dhe erëza 

(aroma)

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

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

? Përsëritje w Karta me kryqin dhe 
varrin (faqe  83-84)

w Pyetje (faqe 56)

Lojë “Lojë kujtese kryqi dhe varri”
 Luajeni duke gjetur figurat e njëjta. Vendosini 

yjet në tavolinë ose në dysheme, me figurën nga 
poshtë. (Për fëmijët më të vegjël parashkollorë 
lërini ato me figurë nga sipër). Pasi një fëmijë t’i 
përgjigjet një pyetjeje, ai kthen dy figura. Nëse 
ato janë të njëjta, i lë ato me figurë nga sipër. 
Nëse nuk janë të njëjta i kthen me figurë nga 
poshtë dhe vazhdon loja. Vazhdoni derisa çdo 
fëmijë të ketë luajtur një herë.

Koha e 
ngrënies

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

Pushim Bëni një pushim duke i lënë fëmijët të shkojnë 
në banjo 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 Modele (faqe  85)
w Pjata kartoni 23 cm 

(9”), një për fëmijë
w Kryqe (faqe 85), një për 

fëmijë
w Lapsa me ngjyra
w Ngjitës
w Kapëse letrash
w Fletë aktiviteti për 

studentët një për fëmijë
w Rrobë e bardhë dhe 

parfum
w Brumë për të luajtur ose 

plastelinë (faqe 8)

Punë dore “Kryqi mbi një kodër”
 Fëmijët mund të ngjyrosin kryqin me ngjyrë 

të kuqe dhe pjatën e kartonit me ngjyrë të 
gjelbër, duke kujtuar se ku vdiq Jezusi për 
mëkatet tona. Ngjiteni kryqin në kodër dhe 
pastaj kapini të dy  kodrat bashkë me kapës 
letrash.

Fletë aktiviteti * “Jezusi çohet në varr”
 Ndihmoni çdo fëmijë që të ngjisë një copë të 

bardhë me një pikë parfum në të, në figurën e 
trupit të Jezusit.

Fletë aktiviteti “Ku vdiq Jezusi”
 Inkurajojini fëmijët që të bëjnë kryqe. Ndërsa 

i bëjnë, shkurtimisht përsëritni se si Jezusi vdiq 
për të paguar për mëkate tona.

Aktivitet
(zgjidh një)

w Letra katrore 5 cm (2”), 
gjashtë për çdo fëmijë

w Zarfe ose çanta letre, një 
për çdo fëmijë

w Pllaka plastike dhe lapsa 
magjik ose shkrues që 
fshihet i zi dhe tabelë 
dhe fshirëse

Gjëegjëze (pazëll) “Gjëegjëza e kryqit”
 Fëmijët le të bëjnë forma të ndryshme me 

gjashtë katrorët prej 5 cm (2”). Demonstroni 
formën e kryqit. Ndërsa fëmijët bëjnë kryqet 
e tyre, përsëritni pse Jezusi vdiq në kryq. Pastaj 
fëmijët të vendosin katrorët e tyre në zarfe ose 
çanta letre për t’i marrë në shtëpi.

Aktivitet “Të jetojmë jetë të pastra”
 Në pllakën plastike ose në tabelë vizatoni dhe 

ngjyrosni një zemër kur një fëmijë sugjeron një 
mëkat. Grupi le të thotë, “Jezusi vdiq për atë 
mëkat.” Fëmija që sugjeroi atë mëkat të “fshijë” 
zemrën e errët.

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

“…Krishti vdiq për mëkatet tona …” (1 Korintasve 15:3)

Hyrje

A mund të mendoni për disa nga gjërat e mrekullueshme që bëri 
Jezusi ndërsa ishte në tokë? Ne i quajmë ato “mrekulli”! (Jepni të 
dhëna nëse është e mundur). A i dini gjërat më të mrekullueshme 
që bëri Jezusi? (Le të përgjigjen fëmijët). Jezusi vdiq në kryq si 
ndëshkim për mëkatin tënd dhe u ringjall.

Prezantimi

Bibla na tregon për këtë tek 1 Korintasve 15:3. Le ta themi adresën 
tre herë – duke qëndruar në një këmbë, duke qëndruar në këmbën 
tjetër dhe pastaj duke u hedhur.

Një fëmijë le t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke hapur Biblën tuaj 
tek një shënues i vënë tek 1 Korintasve 15:3.

Lexoni vargun dhe pastaj tregoni pikturën -k, pikturën -l dhe pikturën 
-m; ose pikturën -R9, pikturën -R10 dhe pikturën -R11.

Sa herë që e themi atë adresë bashkë me vargun, le t’i mbajmë 
duart si Bibël.

Shpjegimi

Krishti vdiq për mëkatet tona - Krishti Jezus, Perëndia Bir, vdiq në 
kryq për të marrë ndëshkimin që Perëndia i dha Atij për mëkatet tua 
dhe të miat. Bibla thotë, “Të gjithë mëkatuan” (Romakëve 3:23). 
Ti dhe unë mëkatojmë kur mendojmë, themi ose bëjmë gjëra të 
gabuara. Për shkak të mëkatit tënd, ti meriton të jesh i ndarë (larg) 
nga Perëndia dhe të mos jetosh një ditë në Qiell. Por Perëndia të 
do ty kaq shumë, sa e dërgoi Jezusin, i Cili nuk kishte mëkat, që të 
ndëshkohej për mëkatin tënd. Ai u ringjall pasi mori atë ndëshkim. 
Fjala e Perëndisë, Bibla, na i tregon këto gjëra, prandaj ne e dimë 
që janë të vërteta.

Zbatimi

Të pa shpëtuar:  Nëse beson në Jezusin, i Cili vdiq në kryq si 
ndëshkim për mëkatet e tua dhe u ringjall, do të jesh 
i falur. Nuk do të jesh përjetë i ndarë nga Perëndia. 
Përkundrazi ti do të jesh një fëmijë i Perëndisë në 
familjen e përjetshme të Perëndisë dhe një ditë do të 
jetosh me Perëndinë në Qiell.

Të shpëtuar:  Nëse tashmë ke besuar në Jezusin, falenderoje Atë që 
u ndëshkua për mëkatin tënd.
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Përsëritje

“Varg me veprime”

Përsëriteni vargun frazë pas fraze duke e praktikuar me veprime. 
Pastaj përdorni simbolet për të recituar vargun.
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Histori për t’u lexuar me zë të lartë
Lexojani fëmijëve historinë përpara se të jepni mësimin.

Emri im është Zak. Ju më njihni tashmë, por ju nuk dini gjithçka për 
mua. Dua t’ju tregoj diçka.

Po bëheshim gati të shkonim për Pashkën këtu në Jeruzalem. Të gjithë 
po bënin nga një punë. Edhe unë po bëja.

Miku im Joeli, erdhi. Ai më kërkoi që të shkonim në shtëpinë e tij 
për të parë kërriçin e vogël të gomarit. Unë shkova dhe nuk e pyeta 
mamanë nëse mund të shkoja. U kënaqa shumë dhe gomari i vogël 
ishte shumë i lezetshëm.

Kur shkova në shtëpi ishte vonë. Babai im ishte shumë i mërzitur.

“Zak,” tha ai, “ti nuk na u binde. Nuk i ke bërë punët e tua. Ti e di që 
Zoti Perëndi urdhëron,  ‘Ndero babain dhe nënën tënde.’ Ti ike pa 
pyetur dhe mamaja jote ishte shumë e shqetësuar. Ti e di që në shtëpinë 
tonë gabimi ndëshkohet. Nuk ke leje të shkosh në Pashkë nesër. Do të 
qëndrosh këtu me gjyshen dhe do të bësh punën që nuk e ke bërë sot.”

Unë u mërzita shumë. Kjo do të ishte hera e parë për mua që do të 
shkoja për Pashkë në Jeruzalem. Unë nuk e diskutova më. E dija që 
e meritoja ndëshkimin. Atë natë, me kokën nën batanije, unë qava.

Në mëngjes, vëllai im i madh, Moisiu, më zgjoi.

“Zak, nxito, bëhu gati,” tha ai.

“Por unë nuk do të vij,” u përgjigja unë.

“Po do të vish. Bisedova me babain. Unë do të rri me gjyshen dhe do 
t’i bëj unë punët e tua,” shpjegoi ai.

U hodha nga shtrati dhe e përqafova. “Ti je vëllai më i mirë,” i thashë 
unë atij.

Babai nxori kokën tek dera.

“Është e vërtetë! Nuk ka shumë njerëz që të duan qa shumë sa të marrin 
ndëshkimin tënd.”

Në këtë mënyrë pra shkova në Jeruzalem për këtë kohë të veçantë.
Tregojini fëmijëve se sot do të mësojmë që Jezusi na deshi aq shumë sa ishte i gatshëm të 
merrte ndëshkimin tonë.
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Mësimi - pjesa 1
Çfarë gabimesh bënë armiqtë e Jezusit? Çfarë gabimi bëri Juda? Po 
Pjetri?
Fëmijët të përgjigjen pra se të bëni pyetjen tjetër.

Ti dhe unë bëjmë  gabime  gjithashtu, godasim të tjerët  nuk i bindemi 
mamit ose babit, ose zemërohemi me të tjerët. A mund të mendoni 
për gjëra të tjera që i bëjmë, të cilat janë të gabuara?
Fëmijët le të përgjigjen.

Këto gjëra të gabuara quhen “mëkat”. Nëse ke bërë vetëm një mëkat, 
ti meriton të ndëshkohesh nga Perëndia. Ndëshkimi është të jesh larg 
Perëndisë. Nuk mund të shkosh në Qiell, sepse ke bërë gjëra të këqija. 
Ky është një problem i madh. Zoti Jezus erdhi të ndëshkohej në vendin 
tënd; për këtë arsye Ai i lejoi ushtarët që të silleshin kaq keq me Të.

Piktura 4-1
Ushtarët e lënduan Jezusin. Ata i veshën një rrobë mbreti Atij dhe i vunë 
një kurorë me gjemba në kokë për t’u tallur me Të. Ata gjunjëzoheshin 
para Ti dhe thërrisnin, “Bravo! Mbreti i judenjve!” Zoti Jezus nuk luftoi 
me ta. Ai i mori të gjitha këto sepse Ai të deshi ty dhe mua. Kjo ishte 
pjesa e ndëshkimit për gjërat e këqija që ne kemi bërë.

Ushtarët e çuan Zotin Jezus që të vritej në një kryq.
Tregoni figurën e një kryqi ose një kryq prej druri.

E detyruan Atë të mbante kryqin. Ishte shumë i rëndë. Jezusi ishte i 
lodhur dhe pa fuqi tashmë dhe nuk kishte forcën për ta mbajtur atë.

Piktura 4-2
Ushtarët tërhoqën nga turma një burrë me emrin Simon. Ata e detyruan 
atë të mbante kryqin. Kjo ishte një paradë e trishtueshme, ndërsa 
Jezusi, armiqtë e Tij dhe ushtarët kaluan nëpër rrugët e Jeruzalemit për 
të shkuar në vendin ku ata do të vrisnin Jezusin. Ai kishte fuqi për të 
ikur.  Ushtarët nuk mund ta detyronin të qëndronte aty nëse ai nuk 
donte të rrinte aty. Por Ai qëndroi. Pse?
Lini kohë që fëmijët të përgjigjen dhe drejtojini ata drejt përfundimit që Ai e bëri këtë 
sepse na deshi ne.

Jepuni çdo fëmijë një mundësi për të vizatuar fytyrën e një personi që i do ata. 
Shpjegoni që Zoti Jezus na do shumë, shumë më tepër se kushdo.

A e mbani mend se si vëllai i Zakut mori ndëshkimin e vëllait të tij. Ai 
e bëri këtë sepse e donte Zakun. Jezusi, Biri i Perëndisë, nuk mëkatoi 
kurrë. Ai ishte i Vetmi që mund të ndëshkohej për të gjithë mëkatin 
tonë. Ai e bëri këtë sepse na deshi kaq shumë.

“Jezusi mua më do” (vargu 1).
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Pjesa 2
Çfarë gjërash bën në mëngjes?
Jepni kohë për sugjerime.

Ishte mëngjes kur ushtarët gozhduan duart dhe këmbët e Jezusi në 
kryqin e drunjtë.

Piktura 4-3
Ata e ngulën kryqin në tokë mbi një kodër. Kalimtarët mund ta 
shikonin lehtë. Ndërsa Zoti Jezus ishte në kryq, Ai madje u lut për 
njerëzit të cilët e kishin vënë Atë aty.

Ai i tha Perëndisë, Atit të Tij, “Atë fali ata, sepse nuk dinë se çfarë po 
bëjnë” (nga Lluka 23:34).

Piktura 4-4
Gjithashtu atë ditë u gozhduan në kryqe edhe dy vjedhës. Ata po 
ndëshkoheshin për gabimet që kishin bërë. Të dy u tallën me Jezusin. 
Por më vonë njëri besoi në Jezusin dhe kërkoi falje. Zoti Jezusi i premtoi 
vjedhësit, “sot do të jesh me mua në Qiell” (nga Lluka 23:43).

Ndërsa Jezusi ishte në kryq, Ai po ndëshkohej për të gjitha gabimet 
që kemi bërë ne. Ai kurrë nuk tha një gënjeshtër, por Ai u ndëshkua 
nga Perëndia për gënjeshtrat e mia – gënjeshtrat e thëna nga shumë 
njerëz, si ti dhe unë. Ai kurrë nuk bëri gjëra të këqija dhe egoiste por 
Ai u ndëshkua për shumë gjëra të këqija dhe egoiste. Ai u ndëshkua si 
të kishte bërë të gjitha gjërat e këqija që ishin bërë ndonjëherë. Mbani 
mend se çfarë kemi mësuar në vargun përmendësh - “Krishti vdiq për 
mëkatet tona” (1 Korintasve 15:3).
Përsëritni vargun së bashku.

Bëj sikur po luan në kopsht me shokët e tu. Disa djem më të mëdhenj 
janë duke luajtur futboll në kopshtin e fqinjit. Ata e gjuajnë topin dhe 
ai bie në kopshtin tuaj. Gati sa nuk të godet ty, por shoku yt e shikon 
atë që po ndodh dhe të shtyn ty që të mos të të bjerë topi. Ai vritet në 
vendin tënd. Zoti Jezus të do ty kaq shumë sa vdiq në kryq në vendin 
tënd. Ai mori ndëshkimin tënd.

““Unë besoj tek Bibla” (vargu 1-4).

Pjesa 3
Piktura 4-5
Nëna e Jezusit, Maria dhe miq të tjerë ishin duke parë Jezusin në kryq. 
Ata ishin shumë të trishtuar. Ushtarët i dhanë Jezusit diçka për të pirë 
për t’ia larguar dhembjen. Mund të ketë pasur një aromë si kjo.

Fëmijët të nuhasin në ajër aromën e uthullës së errët të mushtit.

Jezusi nuk e piu pijen. Asgjë nuk mund ta lehtësonte ndëshkimin e 
Tij për mëkatin tonë. Ishte mesditë (drekë). Dielli ishte lart në qiell, 
por papritur qielli u errësua shumë.
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Nëse është e mundur tregoni ndryshimin duke errësuar dritën e diellit.

Errësira zgjati për një kohë të gjatë.
Përdorini një orë lodër për të treguar se si akrepat kishin lëvizur nga mesdita në orën 3 pasdite.

Në errësirë Jezusi vuajti për mëkatet tona në kryq.

Më pas Ai tha, “U krye!” (Gjoni 19:30) dhe Ai vdiq.

Njerëzit që ishin afër kryqit e ndjenë që toka u drodh. Ishte tërmet.

Njëri nga ushtarët që qëndronte atje tha,  “Ky njeri ishte me të vërtetë 
Biri i Perëndisë” (nga Mateu  27:54).

“Jezusi mua më do” (vargu 2).

A e kupton që Jezusi, Biri i Perëndisë, vdiq për ty? Le të mendojmë se 
të gjitha këto pika në tabelë janë gjërat e këqija që bëni ju. Zoti Jezus 
u ndëshkua në vendin tënd që të mund t’i fshinte të gjitha ato.
Bëni shumë pika në tabelën e bardhë/të zezë dhe fshijini ato të gjitha.

Nëse të vjen keq që ke qenë kaq i keq dhe beson se Jezusi vdiq për ty, 
mund t’i kërkosh Atij që të ta heqë të gjithë gabimin tënd. Atëherë Ai 
do të jetë Shpëtimtari yt.  Ti mund t’i flasësh Atij në çdo kohë – para 
se të flesh në mbrëmje, rrugës për në kopsht, ose kur je duke luajtur.

Piktura 4-6
Pasi Jezusi vdiq tërmeti pushoi dhe dielli shkëlqeu përsëri. Dy miq 
kërkuan që  të mund ta varrosnin trupin e Jezusit.  Ata e mbështollën 
me kujdes me aroma dhe një pëlhurë .
Fëmijët le të prekin një pëlhurë dhe të nuhasin lulet e thara.

Miqtë e çuan trupin e Jezusit në një shpellë. Shpesh quhet varr. 
Ata rrokullisën një gurë të madh në hyrje të shpellës për ta mbyllur 
atë. Miqtë ishin të gjithë shumë të mërzitur ndërsa shkonin në shtëpi.

Armiqtë e Jezusit  u kujtuan se Ai kishte thënë se do të ringjallej. Ata 
nuk besoni se kjo do të ndodhte.

“Por,” menduan ata,  “ndoshta miqtë e Tij do ta vjedhin trupin e Tij 
dhe do të bëjnë sikur Ai u ringjall. Ne duhet të ruajmë shpellën.”

Kështu që ushtarët qëndruan dhe bën roje. A mendoni se ushtarët 
mund ta ndalonin Jezusin që të ringjallej?
Fëmijët të përgjigjen.

Jo! Ai është Biri i Perëndisë dhe është më i fuqishëm se kushdo dhe 
çdo gjë!

Nëse Zoti Jezus i ka hequr të gjitha mëkatet e tua do të keni dëshirë 
ta falënderoni shumë shpesh Atë.

Unë dua ta falënderoj Atë tani që vdiq për mua. Nëse doni ta falënderoni 
Atë thojini fjalët pas meje. “I dashur Zoti Jezus / faleminderit që vdiqe 
në kryq për mua. / Amen.”
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Pyetjet e përsëritjes
Vargu përmendësh

1 Kush është Krishti? (Jezusi, Perëndia Bir).

2 Çfarë është mëkati? (Gjërat e gabuara që ti mendon, thua ose bën).

3 Pse e dërgoi Perëndia Jezusin në tokë? (Për t’u ndëshkuar për 
mëkatin tonë).

Mësimi (pjesa 1-3)

1 Pse e la Perëndia Jezusin të ndëshkohej për mëkatin tënd dhe timin? 
(Ai na deshi ne).

2 Çfarë gjërash të këqija i bënë ushtarët Jezusit? (Ata e lënduan Atë; 
ata i veshën një rrobë mbretërore dhe i vunë një kurorë me gjemba 
në kokë; ata u tallën me Të; ata bënin sikur e adhuronin Atë).

3 Pse nuk luftoi kundër tyre Jezusi? (Jezusi na deshi dhe ishte gati 
të ishte Shpëtimtari).

4 Si e vunë ushtarët Jezusin në kryq? (Ata gozhduan duart dhe 
këmbët e Tij në kryq).

5 Pse u vu Jezusi në kryq? (Ai u ndëshkua për mëkatet e tua dhe të 
miat).

6 Cilat janë disa nga mëkatet e tua për të cilat u ndëshkua Jezusi? 
(Përgjigjet mund të jenë të ndryshme. Shembujt mund të përfshijnë 
të jesh i keq, i pabindur, gënjeshtar, të kesh shpërthime zemërimi, 
të mos ndash me të tjerët, të mos ndihmosh, etj).

7 Çfarë i ndodhi qiellit dhe tokës kur Jezusi ishte në kryq? (Qielli u 
errësua dhe toka u drodh).

8 Çfarë i ndodhi Jezusit pasi Ai vdiq? (Miqtë e Tij e mbështollën 
trupin e Tij dhe e vendosën në një varr; Ai u ringjall).
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Mësimi 5
Jezusi ringjallet

Shkrimi për mësuesit Mateu 27:65-66
Mateu 28:1-4,11
Lluka 24:1-11,36-47
Gjoni 20:1-20

E vërteta qendrore Jezusi, Biri i Perëndisë, është i gjallë

Zbatimi Të pa shpëtuar: Ti mund ta njohësh Atë
Të shpëtuar: Tregoja të tjerëve këtë lajm të mirë

Vargu përmendësh “…Krishti vdiq për mëkatet tona … dhe … u varros dhe…. u ringjall 
të tretën ditë …” (1 Korintasve 15:3-4)

Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Mirëseardhja w CD me muzikë
w Etiketa emrash (faqe  81), 

një për çdo fëmijë
w Kartat e Kryqit dhe varrit 

(faqe 83), të prera në 
gjëegjëza (pazëll)

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

Aktivitet “Përsëritje me gjëegjëzë (pazëll)”
 Ndërsa fëmijët formojnë gjëegjëzën, 

ndihmojini ata të përsërisin Ungjillin.

Adhurim w Muzikë (faqe 14)
w Shportë ofrimesh

Këngë Këngë
Lutje Drejtojini fëmijët në lutje ose ata të luten 

bashkë me ju, frazë pas fraze: “Perëndi i 
dashur, faleminderit që e dërgove Jezusin 
që të vdiste në kryq për mëkatet e mia dhe 
që Ai u ringjall. Faleminderit që mund t’i 
tregoj të tjerëve për Të. Në emrin e Jezusit. 
Amen.”

Vjershë me veprime “Perëndia e tha”
Këngë  “Zoti im është i madh” (vargjet 1-2)
Ofrim (Opsionale). Kaloni një shportë rrotull 

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

Vargu 
përmendësh

w Ose Piktura -k, Piktura 
-l, Piktura -m, Piktura -o 
dhe Piktura -p

 ose Piktura -R9, Piktura 
-R10, Piktura -R11, 
Piktura -R13 dhe Piktura 
-R14 (faqe 79-80)

w Udhëzime (faqe 60)
w Veprime (faqe 14)

Vargu 1 Korintasve 15:3-4
Përsëritje “Varg me veprime”
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Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Lëvizje Aktivitet “Shko e tregoji dikujt”
 Drejtojini fëmijët përgjatë perimetrit të 

dhomës që të bëjnë veprime që mund t’i 
çojnë ata tek dikush që ka nevojë të dijë se 
Jezusi vdiq në kryq dhe u ringjall (p.sh. duke 
ecur, duke vrapuar, duke u hedhur, duke 
rrëshqitur).

Mësim 
biblik

w Teksti i mësimit (faqe 62)
w Piktura 5-1, Piktura 5-2, 

Piktura 5-3, Piktura 5-4, 
Piktura 5-5 dhe Piktura 
5-6

w “Unë besoj tek Bibla” 
këngë e vizualizuar

w Muzikë në CD; ose këngë  
(faqe 14) 

w Figurë e një ushtari
w Lule të thara me aromë
w Bukë si shkopinj dhe 

mjaltë

Mësimi “Jezusi ringjallet”
 Jepeni mësimin të gjithë një herësh ose një 

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

? Përsëritje w Shportë Pashke
w Vezë plastike me 

ëmbëlsira brenda një për 
çdo fëmijë

w Pyetje (faqe 65)

Lojë “Përsëritje shporta e Pashkës”
 Kur një fëmijë  i përgjigjet një pyetjeje, ai 

mund të zgjedhë një vezë nga shporta, ta 
hapë dhe të kënaqet me atë që ka brenda. 
Gjithashtu mund të zgjidhni që t’i fshihni 
vezët dhe kur një fëmijë t’i përgjigjet një 
pyetjeje ai mund të gjejë një vezë.

Histori për t’u lexuar 
me zë të lartë

w Tekst për historinë për t’u 
lexuar me zë të lartë (faqe 
66)

w Tapet

Aktivitet Lexojani fëmijëve historinë. Bëjeni këtë 
një kohë të veçantë. Fëmijët le të ulen në 
“tapetin” e historisë.

Koha e 
ngrënies

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

Pushim Bëni një pushim duke i lënë fëmijët të 
shkojnë në banjo 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 Model (faqe 86)
w Pjata kartoni 23 cm (9”), 

një për fëmijë
w Lapsa me ngjyra
w Kapëse letrash
w Ngjitës
w Thikë për punëdore
w Copë, një për çdo fëmijë
w Fletë aktiviteti për 

studentët një për fëmijë
w Gurë të prerë nga kartonë 

në ngjyrë gri, një për 
fëmijë

w Shirit transparent
w Brumë për të luajtur ose 

plastelinë (faqe 8)

Aktivitet “Varre bosh”
 Fëmijët mund të ngjyrosin pjesën e jashtme 

të pjatës së kartonit. Bashkojini dy anët dhe 
vendosni kapëse letrash në pjesën e harkut 
(shihni udhëzimet në faqen 86). Fëmijët 
mund të palosin nga mbrapa gurin për të 
parë varin bosh dhe më pas të ngjisin një 
copë brenda për të përfaqësuar rrobën e 
varrit.

Fletë aktiviteti * “Varri ishte bosh”
 Vendosni me ngjitës shirit një “gurë” në 

ngjyrë gri në figurë. Tregoni se si guri mund 
të paloset nga mbrapa.

Brumë për të luajtur, plastelinë “Ai nuk është këtu”
 Fëmijët të bëjnë forma varri. Bëni pyetje për 

të përsëritur atë që ndodhi në mësim.

Aktivitet
(zgjidh një)

w Karton(mbajtës) vezësh
w Dymbëdhjetë vezë 

plastike
w Objektet e mëposhtme 

ose figurat në faqen 87:
 1. Gjethe palme prej 

letre
 2. Kubik buke (Pashka)
 3. Monedhë argjendi
 4. Lule plastike   

(Kopshti i 
Getsemanisë)

 5. Litar (arrestimi)
 6. Gjemba
 7. Kryq ose gozhdë
 8. Pëlhurë e bardhë
 9. Erëza (aroma) ose lule 

të thara me aromë
 10. Gur
 11. Figurë engjëlli
 12. Asgjë (varri bosh)

Aktivitet “Kartoni i vezëve përsëritje”
 Vendosni çdo objekt ose figurë brenda një 

veze. Vendosni numra mbi çdo vezë sipas 
radhës së ngjarjeve. Vendosini vezët në 
kartonin e vezëve para se fëmijët të vijnë në 
klasë.  Jepini çdo fëmijë një ose më shumë 
vezë. Hapini ato në radhën e duhur dhe 
fëmijët të tregojnë se çfarë lidhje ka objekti 
me historinë. (Disa objekte i referohen 
mësimit 1-4.)

Aktivitet “Kujtesa për Pashkën”
 Vendosni katër ose më shumë prej objekteve 

ose figurave mbi tavolinë. Fëmijët le të 
shikojnë për disa sekonda. Pa i parë fëmijët, 
hiqni një objekt. Fëmijët le të gjejnë se cili 
objekt mungon pastaj tregojeni. Përsëriteni 
aktivitetin me objekte të ndryshme.

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

“…Krishti vdiq për mëkatet tona … dhe … u varros dhe…. u 
ringjall të tretën ditë …” (1 Korintasve 15:3-4)

Hyrje

Le të mendojmë sikur të kanë dënuar të shkosh tek dhoma jote, 
por vëllai ose motra jote të thotë, “Do të shkojë unë në vendin 
tënd!” Si do të ndiheshe ti?

Fëmijët të përgjigjen.

Unë njoh Dikë, i Cili mori një dënim shumë më serioz se ti. Emri 
i Tij është Jezus Krisht!

Prezantimi

Bibla na tregon se çfarë bëri Ai tek  1 Korintasve 15:3-4.

Thojeni adresën së bashku tre herë ndërsa përplasni duart përpara, 
mbrapa dhe mbi kokë.

Një fëmijë le t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke hapur Biblën tuaj 
tek një shënues i vënë tek 1 Korintasve 15:3-4. Lexoni vargun dhe 
pastaj tregoni pikturën -k, pikturën -l, pikturën -m, pikturën -o dhe 
pikturën -p; ose pikturën -R9, pikturën -R10, pikturën -R11, pikturën 
-R13 dhe pikturën -R14.

Shpjegimi

Krishti vdiq për mëkatet tona - Krishti Jezus, Perëndia Bir, vdiq në 
kryq për të marrë ndëshkimin që Perëndia i dha Atij për mëkatin 
tënd dhe timin. Për shkak se Ai u ndëshkua ti mund të jesh i falur.

dhe … u varros, dhe … u ringjall - Jezusi u varros në një shpellë 
në shkëmb që quhet “varr”. Një gur i madh mbulonte hyrjen. Por 
mëngjesin e ditës së tretë Jezusi u ringjall prej së vdekuri! Guri ishte 
rrokullisur për të treguar se Jezusi kishte ikur. Ai ishte i gjallë. Ai eci, 
foli dhe hëngri ushqim. Për dyzetë ditë shumë njerëz e panë Atë dhe 
madje edhe e prekën Atë. Pastaj Ai u kthye në Qiell. Fjala e Perëndisë, 
Bibla, na i tregon këto gjëra prandaj e dimë se janë të vërtetë.

Zbatimi

Të pa shpëtuar:  Nëse e di se ke mëkatuar dhe beson se Jezusi u 
ndëshkua për mëkatin tënd, mund të zgjedhësh që të 
pranosh Jezusin si Shpëtimtarin tënd. Perëndia do të falë 
mëkatin tënd dhe do të të bëjë ty një fëmijë në familjen 
e Tij të përjetshme.

Të shpëtuar:  Nëse tashmë e ke pranuar Jezusin si Shpëtimtarin tënd, 
tregoju të tjerëve lajmin e mirë se Jezusi është i gjallë. Ne 
e dimë që Jezusi ka përfundur marrjen e ndëshkimint 
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që Perëndia i dha Atij për mëkatet tona, sepse Jezusi u 
ringjall.

Përsëritje

“Varg me veprime”

Përsëriteni vargun frazë pas fraze duke e praktikuar me veprime. 
Pastaj përdorni simbolet për të recituar vargun.
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Mësimi - pjesa 1
A keni takuar ndonjëherë një ushtar (një burrë ose grua që bëjnë pjesë 
në ushtri)?
Diskutoni shkurtimisht. Mund të tregoni një figurë.

Ushtarët kishin filluar të ruanin varrin e Jezusit, vendin ku Trupi i Tij 
ishte vënë. A e mbani mend pse po e ruanin ata varrin e një të vdekuri?
Fëmijët të përgjigjen.

Armiqtë e Jezusit e mbanin mend që Ai kishte thënë se do të ringjallej. 
Ata vunë ushtarë që të ruanin që askush të mos vidhte trupin e Tij dhe 
më pas të thoshte që Ai ishte gjallë.

Piktura 5-1
Papritur mëngjesin e ditës së tretë (ishte e dielë) ndodhi një tërmet.
Tunduni.

Toka u drodh dhe një engjëll zbriti. Engjëlli e rrokullisi gurin e madh 
që ishte në hyrje të varrit. Pastaj engjëlli u ul mbi gurë! Ushtarët ishin 
kaq të trembur sa ranë në tokë si të vdekur. Kur u “zgjuan” ata panë që 
varri ishte i bosh. Ata u tmerruan dhe vrapuan që t’i tregonin armiqve 
të Jezusit.

Fëmijët të bëjnë sikur janë ushtarët, në fillim të bien në tokë dhe pastaj të ikin 
me vrap.

Ushtarët u frikësuan kur panë fuqinë e Perëndisë. Perëndia është aq i 
fortë sa mund të lëvizë çdo lloj guri. Perëndia është më i fuqishëm se 
ushtarët. Ai e bëri gurin, engjëjt, ushtarët dhe të gjithë njerëzit e botës. 
Një gjë shumë e mahnitshme ishte që ringjalli Jezusin.

“Zoti im është i madh” (vargu 1 1).

Engjëlli e rrokullisi gurin që njerëzit të shihnin se Jezusi nuk ishte atje. 
Ai ishte i gjallë. Jezusi nuk kishte nevojë që t’ia rrokullisnin gurin që të 
dilte.  Ai tashmë ishte jashtë varrit! Por askush nuk e dinte.

Miqtë e Jezusit ishin shumë të trishtuar. Ata mendonin se nuk do ta 
shikonin më Jezusin. Nuk do të flisnin më me Të. Ata i kishte marrë 
malli kaq shumë.

Një person i vdekur nuk mund të bëjë gjë për ty. Ai nuk mund të të 
ndihmojë. Ai nuk mund të jetë pranë teje. Por Jezusi u kthye në jetë. Ai 
nuk vdiq më. Ai është i gjallë përgjithmonë. Ai mund të të ndihmojë ty; 
Ai mund të të dëgjojë ty; Ai mund të jetë me ty gjithmonë! Falenderoje 
Atë the tregoju shokëve të tu që Jezusi është gjallë.

Piktura 5-2
Shumë herët atë mëngjes të së dielës, Maria Magdalena dhe disa nga 
gratë e tjera sollën aroma për t’i vendosur rreth trupit të Jezusin për të 
treguar dashurinë e tyre për Të.

Fëmijët të nuhasin lutet e thara.
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Ndërsa gratë ecnin gjatë rrugës, ndoshta ato po pyesnin, “Si do ta 
lëvizim gurin? Është tepë i rëndë për ne.”

Çfarë do të donit t’i thoshit atyre?
Fëmijët le të tregojnë se çfarë ndodhi me gurin.

Ndërsa ato afroheshin ata e panë vetë se guri ishte rrokullisur. Maria 
vrapoi përpara dhe hyri brenda në varr.  Ajo pa se trupi i Jezusit nuk 
ishte atje. U trondit dhe u shqetësua. Ajo nuk e dinte se çfarë kishte 
ndodhur. Ajo vrapoi që t’i tregonte Pjetrit dhe Gjonit, dy prej miqve 
më të ngushtë të Jezusit.

Fëmijët të veprojnë sikur janë të habitur dhe të bëjnë sikur po vrapojnë për të 
gjetur dishepujt.

Pjesa 2
Piktura 5-3
Maria vrapoi tek Pjetri dhe Gjoni, Por gratë e tjera qëndruan tek varri.

Dy engjëj erdhën tek ato dhe thanë, “Ju po kërkoni për Jezusin, apo 
jo. Ai nuk është këtu. Ai është i gjallë” (nga Mateu 28:5-6 dhe Lluka 
24:5-7).

Gratë panë që Jezusi nuk ishte në varr. Pëlhurat me të cilat trupi i Tij 
ishte mbështjellë ishin aty, po Ai nuk ishte aty. Gratë kujtuan diçka 
që Zoti Jezus u kishte thënë atyre. Ai u kishte thënë se do të ringjallej!

Ai e mbajti premtimin e Tij dhe Ai është ende i gjallë. Kur e kupton 
se Ai ka vdekur për ty dhe i kërkon që Ai të heqë mëkatin tënd, Ai 
do ta bëjë sepse Ai është i gjallë.  Ai do të jetë miku yt më i ngushtë. 
Ti mund t’i flasësh Atij në çdo moment. Ai është i gjallë dhe është 
gjithmonë aty me ty. Ai do të të ndihmojë dhe do të kujdeset për ty. 
Çdo natë, para se të flesh, ti mund ta falenderosh Atë që ka qenë me 
ty gjatë ditës. Është në gjë e mrekullueshme ta njohësh Atë.

“Unë besoj tek Bibla” (vargu ” 1-5).

Gratë ishin shumë të ngazëllyera kur dëgjuan lajmin e mirë dhe vrapuan 
për t’ia treguar miqve të Jezusit.

Piktura 5-4
A e mbani mend emrin e gruas që kishte shkuar tashmë të gjente 
Pjetrin dhe Gjonin? Po, ishte Maria Magdalena. Ajo u tregoi atyre për 
varrin bosh dhe të tre ata vrapuan për tek varri. Kur ata vështruan,  
çfarë panë ata?
Jepuni kohë fëmijëve të përgjigjen.

Pjetri dhe Gjoni ishin të mahnitur. Ata nuk mendonin se trupi ishte 
vjedhur; ata e besonin se Jezusi ishte i gjallë.

Fëmijët të bëjnë sikur po shkojnë te k varri si Pjetri, Gjoni dhe Maria. Para se 
ata të shkonin Maria mund të thoshte, “Pjetër dhe Gjon, jam kaq e kënaqur që 
ju gjeta! Ne shkuam tek varri për të vënë më shumë aroma mbi trupin e Jezusit. 
Pro guri ishte rrokullisur dhe trupi nuk ishte aty!”
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Pjetri dhe Gjoni shkuan në shtëpi. Por Maria nuk e kuptoi. Ajo qëndroi 
tek varri, duke qarë ende.

Dy engjëj i fole Marisë, “Pse po qan?” Pyetën ata.

“Ata e kanë marrë Zotin tim dhe unë nuk di ku e kanë vënë Atë,” 
shpjegoi Maria me shumë trishtim.

Çfarë do t’i thoje ti Marisë nëse do ta kishe takuar atje tek varreza?
Jepuni kohë fëmijëve që të përgjigjen.

Kur  e njeh Jezusin si Shpëtimtarin dhe Mikun tënd, do të kesh dëshirë 
t’i tregosh të tjerëve se Jezusi është i gjallë. Tregoji familjes dhe shokëve 
të tu për Jezusin dhe veçanërisht që Ai është i gjallë.

Kërkojini fëmijëve që t’ju tregojnë emrat e disa prej njerëzve për të cilët lexuam 
në Bibël. Pyesni, “Pse ndryshon Zoti Jezus prej të gjithë këtyre njerëzve të tjerë?” 
Udhëhiqini fëmijët që të kuptojnë se vetëm Jezusi është Biri i Perëndisë dhe se 
Ai është i vetmi prej këtyre njerëzve të Cilin ata mund ta njohin.

Pjesa 3
Piktura 5-5
Pikërisht pasi mbaroi së foluri me engjëjt, Maria Magdalena e kuptoi 
që dikush tjetër ishte aty. Ajo mendoi se Ai ishte kopshtari; ndoshta 
lotët e saj e pengonin të shihte mirë.

Burri i e pyeti atë, “Grua, pse po qan? Për kë po kërkon?”

““Zotëri,” u përgjigj Maria, “nëse e ke marrë Atë të lutem më trego se 
ku është trupi i Tij.”

Burri i tha, “Mari.”

Maria e njihte atë zë! Ishte Jezusi, Ai po qëndronte pikërisht atje para 
saj. Ai ishte i gjallë! Të vdekurit nuk flasin dhe Jezusi po fliste me te. 
Maria donte të mbahej tek Jezusi por Ai i tha asaj që të shkonte dhe 
t’i tregonte të tjerëve.

Maria ishte shumë e ngazëllyer. Ajo ishte e sigurt që Zoti Jezus ishte 
i gjallë. Ky ishte lajmi më i mirë që kishte tregua ndonjëherë dhe me 
shumë gëzim do t’ia tregonte dishepujve. Kur Jezusi është Shpëtimtari 
dhe Miku yt, tregoju të tjerëve lajmin e mirë që Ai është i gjallë.

Fëmijët le të bëjnë sikur po i tregojnë njëri tjetrit lajmin e mirë në telefon. Secili 
mund të thotë, “A e ke dëgjuar lajmin e mirë? Jezusi është i gjallë! Thuaja dikujt 
tjetër. Mirupafshim!”

Maria nuk kishte telefon kështu që ajo vrapoi që t’ia thoshte dishepujve. 
Ishte shumë e ngazëllyer. Ndoshta ajo i tha dishepujve diçka të tillë:

“Mësuesi është gjallë. Unë e pashë Atë. Ai më thërriti me emër. Dhe 
Ai tha se do të takohej me ju të gjithë, gjithashtu.”

Por dishepujt nuk mund ta besonin atë ose gratë e tjera. Ata menduan 
se gjërat që ato tregonin nuk kishin ndodhur vërtetë.
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Piktura 5-6
Atë mbrëmje dishepujt ishin në një dhomë me dyer të mbyllura mirë. 
Ata por flisnin për të gjitha ato gjëra që gratë i kishin treguar atyre dhe 
për atë që Pjetri dhe Gjoni kishin parë. Më pas dy prej tyre thanë se 
Jezusi kishte qenë me ta ndërsa ata po ecnin në rrugë.

Papritur u shfaq Jezusi. Ai qëndroi në mes të dhomës pa e hapur derën 
për të hyrë brenda!

“Paqja me ju,” Tha Jezusi (Lluka ).

Dishepujt kishin Frikë. Ai ishte i vërtetë ai? Ai ishte një fantazmë?

“Pse jeni kaq të shqetësuar? Pse nuk besoni?” I pyeti Jezusi Ata (nga 
Lluka 24:38).

Ai u tregoi atyre duart dhe këmbët e Tij dhe ata panë shenjat që kishin 
lënë gozhdët që ushtarët kishin ngulur.  Po, ky ishte Jezusi, por a ishte 
i vërtetë?

Jezusi pyeti, “A keni ndonjë ushqim?” (nga Lluka 24:41).

Dishepujt i dhanë Atij pak peshk dhe një huall mjalti dhe Ai i hëngri! 
Jezusi donte që shokët e Tij të siguroheshin se Ai ishte vërtetë i gjallë 
– dhe tani ata ishin të sigurt! Ata të gjithë besuan.

Hani bukët si shkopinj duke i zhytur në mjaltë.

Zoti Jezus dëshiron që edhe ti të besosh. Ai dëshiron që ti të jesh i sigurt 
që Ai vdiq për mëkatet e tua dhe që Ai është i gjallë sot. Kur i beson 
Atij, Ai do t’i falë të gjitha gabimet që ke bërë. Ai do të të ndihmojë 
të jetosh ashtu si do Ai. Gjithmonë do të jetë me ty. Ai mund t’i bëjë 
të gjitha këto sepse Ai është gjallë!

Këngë.

Pyetjet e përsëritjes
Vargu përmendësh

1 Kush vdiq si ndëshkim për mëkatet tona dhe u ringjall? (Krishti 
Jezus).

2 Në çfarë mënyre mund të mëkatojë dikush që ka moshën tuaj? 
(Përgjigjet mund të jenë të ndryshme. Disa shembuj mund të 
përfshijnë mosbindjen e tij, të qenit i keq, kur nuk ndan me shokët 
etj.).

3 Çfarë bëri Jezusi ditën e tretë pas vdekjes së Tij? (Ai u ringjall).

Mësimi (pjesa 1-3)

1 Çfarë është në varr?(Një vend ku varroseshin njerëzit).

2 Kush e hapi varrin e Jezusit? (Një engjëll rrokullisi gurin).

3 Kush është më i fortë dhe më i fuqishëm se çfarëdo guri ose ushtari 
ose ndonjë gjë tjetër? (Perëndia).
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4 Çfarë sollën gratë tek varri? (Aroma për t’i vendosur në trupin e  
Jezusit).

5 Kush i tregoi grave se përse varri ishte bosh? (Engjëjt).

6 Pse vdiq Jezusi në kryq? (Jezusi vdiq si ndëshkim për mëkatin tonë 
dhe u ringjall).

7 Kush erdhi tek varri bosh por nuk i pa engjëjt ose Jezusin? (Pjetri 
dhe Gjoni).

8 Çfarë panë Pjetri dhe Gjoni në varr? (Pëlhurat që kishin mbështjellë 
trupin e Jezusit).

9 Kush i foli Maria Magdalenës në varreza? (Engjëjt dhe Jezusi).

10 Çfarë i tha Jezusi Marias, çfarë duhet të bënte ajo? (Shko dhe trego 
se Jezusi është i gjallë!).

11 Çfarë bëri Jezusi për t’i ndihmuar dishepujt që të kuptonin se Ai 
ishte i gjallë? (Ai iu shfaq atyre; u tregoi atyre shenjat e gozhdëve 
në duart dhe këmbët e Tij; hëngri ushqim.)

12 Çfarë ishte ndrysh për sa i përket mënyrës se si Jezusi hyri në 
dhomë? (Ai nuk e hapi derën).

Histori për t’u lexuar me zë të lartë
A ju thërrasin me një emër shkurt? Emri im gjatë është Zakaria, por 
të gjithë më thërrasin Zak dhe më pëlqen më shumë kjo.

Më pëlqen shumë të luaj me shokët e mi. Njëra nga lojërat që ne bëjmë 
quhet “Unë dua.” Ne ulemi në rreth dhe secili thotë një dëshirë. Disa 
nga shokët e mi kanë dëshira të mahnitshme. Njëri dëshiron që të bëj 
gara me gamile nëpër shkretëtirë. Një tjetër ka dëshirë të jetë gjigant.

Dëshira ime është që të flas me Moisiun, udhëheqësin e popullit tonë 
kohë më parë, në kohën e Pashkës së parë. Kur u them shokëve të mi 
dëshirën time ata thonë, “Kjo është pa kuptim, Moisiu ka vdekur. Nuk 
mund të flasësh me të vdekurit.” Unë e di që kjo është e vërtetë, nuk 
mund të njohësh të vdekurit.

Por kam dëgjuar gjëra shumë të çuditshme. Ndonjëherë më pëlqen të 
dëgjojë të rriturit kur bisedojnë dhe mbrëmë i dëgjova të flisnin për 
Jezusin, Mësuesin, i Cili u vra në një kryq. Disa njerëz thonë se AI 
është ringjallur. Xhaxhai im pyeti Bartolomeun, një shok të Jezusit, 
nëse kjo gjë ishte e vërtetë. Bartolomeu tha se ishte e vërtetë, Jezusi 
është ringjallur. Bartolomeu kishte folur me Jezusin dhe madje e kishte 
parë Atë duke ngrënë peshk. Ai vdiq, por është i gjallë.

Tani unë kam një dëshirë të re. Dua të takoj Jezusin. Do të më pëlqente 
shumë të flisja me Të.
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Mësimi 6
Jezusi kthehet në Qiell

Shkrimi për mësuesit Gjoni 14:2-3
Veprat 1:3-11

E vërteta qendrore Jezusi është në Qiell tani

Zbatimi Të pa shpëtuar:  Mund të jesh me të në Qiell një ditë, nëse e beson Atë    
         si Shpëtimtarin tënd

Të shpëtuar:  Ti mund kesh pritjen që edhe ti të shkosh në Qiell

Vargu përmendësh “… Krishti vdiq për mëkatet tona … dhe … u varros dhe…. u ringjall 
të tretën ditë … edhe se iu shfaq..”  (1 Korintasve 15:3-5)

Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Mirëseardhja w CD me muzikë
w Etiketa emrash (faqe 81), 

një për çdo fëmijë

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

Aktivitet “Ndiq drejtuesin”
 Drejtojini fëmijët rreth dhomës duke u kthyer 

aty ku filluat. Përfundoni duke biseduar se si 
Jezusi e la Qiellin, erdhi në tokë dhe u kthye 
në  Qiell.

Adhurim w Muzikë (faqe 14)
w Shportë ofrimesh

Këngë Këngë
Lutje Drejtojini fëmijët në lutje ose ata të luten 

bashkë me ju, frazë pas fraze: “Perëndi i 
dashur, faleminderit që e dërgove Jezusin që 
të vdiste në kryq për mëkatet e mia dhe që 
Ai u ringjall. Më ndihmo të jetoj si fëmija Yt. 
Në emrin e Jezusit. Amen.”

Vjershë me veprime “Perëndia e tha”
Këngë  Këngë
Ofrim (Opsionale). Kaloni një shportë rrotull 

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

Vargu 
përmendësh

w Ose Piktura -k, Piktura 
-l, Piktura -m, Piktura -o, 
Piktura -p dhe Piktura -r

 ose  Piktura -R9, Piktura 
-R10, Piktura -R11, 
Piktura -R13, Piktura 
-R14 dhe Piktura -R16 
(faqe 79-80)

w Udhëzime (faqe 70)
w Veprime (faqe 15)

Vargu  1 Korintasve 15:3-5
Përsëritje  “Varg me veprime”
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Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Lëvizje Aktivitet “Kur jam i lumtur”
 Ndërsa thoni shprehjet e mëposhtme fëmijët 

mund t’ju ndjekin ndërsa bëni veprimet:
 Kur jam i lumtur, unë buzëqesh.
 Kur jam i lumtur, unë rrotullohem, rrotull.
 Kur jam i lumtur, unë hidhem.
 Kur jam i lumtur, unë tund krahët.
 Kur jam i lumtur, unë hidhem lart e poshtë.
 Kur jam i lumtur, unë qesh.
 Unë jam i lumtur sepse Jezusi është i gjallë!

Mësim 
biblik

w Teksti i mësimit (faqe 72)
w Piktura 6-1, Piktura 6-2, 

Piktura 6-3, Piktura 6-4, 
Piktura 6-5 dhe Piktura 
6-6

w “Unë besoj tek Bibla” 
këngë e vizualizuar

w Muzikë në CD; ose këngë  
(faqe 14)

w Vizual me pesëqind pika
w Fletë-palosja e Ungjilli 

(faqe 90)

Mësimi ““Jezusi kthehet në Qiell”
 Jepeni mësimin të gjithë një herësh ose një 

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

? Përsëritje w Fytyrat nga aktiviteti 
krijues (opsionale)

w Pyetje (faqe 75)

Lojë “I lumtur ose i trishtuar”
 Filloni duke i thënë të gjithë fëmijëve që të 

bëjnë një fytyrë të trishtuar. Kur një fëmijë 
i përgjigjet një pyetjeje, fëmijët të bëjnë një 
fytyrë të lumtur.

Histori për t’u lexuar 
me zë të lartë

w Tekst për historinë për t’u 
lexuar me zë të lartë (faqe 
75)

w Tapet

Aktivitet Lexojani historinë fëmijëve. Bëjeni këtë kohë 
të veçantë. Fëmijët le të ulen në “tapetin” e 
historisë”.

Koha e 
ngrënies

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

Pushim Bëni një pushim duke i lënë fëmijët të shkojnë 
në banjo 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 Shkopinj për punëdore, 
një për çdo fëmije

w Rrathë prej letre ose 
kartoni 10 cm (3”), dy 
për çdo fëmijë

w Lapsa me ngjyra
w Ngjitës
w Fletë aktiviteti për 

studentët një për fëmijë
w Stilolapsa me shkëlqyes 

ose shkëlqyes dhe ngjitës
w Brumë për të luajtur ose 

plastelinë (faqe  8)

Aktivitet “Fytyra të trishtuara/të gëzuara”
 Jepini çdo fëmije një shkop për punë dore 

dhe dy rrathë. Fëmijët të vizatojnë një fytyrë 
të lumtur në njërin rreth dhe një fytyrë të 
trishtuar në rrethin tjetër. Më pas ata mund 
t’i ngjisin të dy rrathët bashkë me shkopin në 
mes. Përdorini fytyrat për lojën e përsëritjes 
(faqe 68), ose përdorini ato për të përforcuar 
idenë se Qielli është një vend ku ka lumturi. 
Flisni për gjërat që janë në Qiell që të bëjnë 
të lumtur dhe për gjërat e trishtuara që nuk 
të bëjnë të lumtur.

Fletë aktiviteti * “Fëmijët e Perëndisë do të shkojnë në Qiell 
një ditë” Fëmijët le të dekorojnë “Qiellin” me 
stilolapsa me shkëlqyes ose me ngjitës dhe 
shkëlqyes.

Brumë për të luajtur, plastelinë “Ai po kthehet”
 Fëmijët le të formojnë forma resh dhe të 

bisedojnë se si një ditë Jezusi do të kthehet 
mbi re.

Aktivitet
(zgjidh një)

w Valixhe me objekte ose 
figura (faqet 88-89) që na 
sjellin në mend se çfarë ka 
në Qiell (engjëj; banesa, 
shtëpi; Jezusi; Pema e 
jetës; rrugë dhe qytet 
i artë) dhe atë që nuk 
është në Qiell (trishtim; 
sëmundje; kishë; diell, 
llamba, natë; mëkat)

w Ose Piktura -k, Piktura 
-l, Piktura -m, Piktura -o, 
Piktura -p dhe Piktura-r

 ose Piktura -R9, Piktura 
-R10, Piktura -R11, 
Piktura -R13, Piktura 
-R14 dhe Piktura -R16 
(faqet 79-80)

Aktivitet “Valixhja e Qiellit”
 Një ndihmës të hyjë duke tërhequr një 

valixhe. Kur ju e pyesni ndihmësin se çfarë 
ka në valixhe, ai përgjigjet se ka vënë gjërat 
për të shkuar në Qiell. Nxirrini sendet nga 
brenda një nga një dhe thoni për secilën nga 
gjërat nëse do të jetë apo nuk do të jetë në 
Qiell. Lërini jashtë gjërat që nuk do të jenë 
në Qiell dhe vendosni brena në valixhe të 
tjerat.

Aktivitet “Ndërto një varg”
 Vendosni simbolet e vargut në një çantë. 

Një fëmijë të nxjerrë jashtë një dhe të flasë 
për të. kur të gjithë simbolet të jenë jashtë, 
vendosini në radhën e duhur dhe recitoni 
vargun. Mund të bëni kopje të vogla në sete 
që fëmijët t’i marrin me vete në shtëpi.

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

“…Krishti vdiq për mëkatet tona … dhe … u varros dhe…. u 
ringjall të tretën ditë … edhe se iu shfaq..” (1 Korintasve  15:3-5)

Hyrje

Tregoni pikturën-k, pikturën -l, pikturën -m, pikturën -o, pikturën 
-p dhe pikturën -r; ose pikturën -R9, pikturën -R10, pikturën -R11, 
pikturën -R13, pikturën -R14 dhe pikturën -R16 .

Unë shoh edhe një pikturë tjetër në vargun biblik sot! A e shihni ju?

Fëmijët të përgjigjen.

Sytë shihen nga ju dhe unë.

Prezantimi

Tani vargu ynë është 1 Korintasve 15:3, 4 dhe 5.

Fëmijët le ta thonë adresën tre herë – ngadalë, me një shpejtësi mesatare, 
pastaj shpejt.

Një fëmijë le t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke hapur Biblën tuaj tek 
një shënues i vënë tek 1 Korintasve 15:3-5. Lexoni vargun.

Shpjegimi

Krishti vdiq për mëkatet tona - Fjala e Perëndisë, Bibla, thotë se 
Krishti Jezus vdiq në kryq për të marrë ndëshkimin që Perëndia i 
dha Atij për mëkatet tua dhe të miat.

dhe … u varros dhe…. u ringjall - Jezusi u varros në një shpellë në 
shkëmb që quhet “varr”. Një gur i madh mbulonte hyrjen. Por 
mëngjesin e ditës së tretë Jezusi u ringjall prej së vdekuri. Ai ishte 
i gjallë!

edhe se iu shfaq - Jezusi iu shfaq Maria Magdalenës dhe u pa nga ajo, 
e cila kishte shkuar tek varri dhe iu shfaq dishepujve të Tij. Shumë 
njerëz e panë Jezusin, madje edhe pesëqind persona njëkohësisht 
(1 Korintasve 15:6)! Pas dyzet ditësh Ai u kthye në Qiell.

Zbatimi

Të pa shpëtuar:  Ti dhe unë kemi mëkatuar. Nëse nuk je i falur, do 
të jesh i ndarë përgjithmonë prej Perëndisë dhe nuk do të 
jetosh në Qiell një ditë. Por Jezusi, i Cili nuk kishte bërë 
vetë mëkat u ndëshkua për mëkatin tënd kur Ai vdiq 
në kryq. Nëse e pranon Jezusin si Shpëtimtarin tënd, 
mëkatet e tua do të falen. Do të jesh fëmijë i Perëndisë 
dhe do të jetosh me Të përgjithmonë në Qiell një ditë.

Të shpëtuar:  Tregojani të tjerëve këtë lajm të mirë.



71

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet Shpëtimtarit

Përsëritje

“Varg me veprime”

Përsëriteni vargun frazë pas fraze duke e praktikuar me veprime. 
Pastaj përdorni simbolet për të recituar vargun.
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Mësimi - pjesa 1
Luani “Gjejeni kush është?” Bisedoni si të jeni një personazh kyç. Pas çdo thënieje 
thoni, “Gjejeni se kush është?” dhe fëmijët të përgjigjen.

w Ne pamë një engjëll që e rrokullisi gurin nga varri i Jezusit dhe 
kishim shumë frikë sa ramë në tokë. (Ushtarët).

w Ne erdhëm tek varri herët në mëngjes, për të sjellë aroma. (Gratë).

w Kur e pashë varrin bosh, vrapova për të takuar Pjetrin dhe Gjonin. 
(Maria Magdalena).

w Engjëjt na thanë që Jezusi ishte gjallë. (Gratë).

w Ne pamë varrin bosh dhe pëlhurat, por nuk pamë engjëj. (Gjoni 
dhe Pjetri).

w Mendova se Ai ishte kopshtari, por Ai ishte Jezusi. (Maria 
Magdalena).

w Ne e pamë Jezusin kur erdhi në dhomën me dyer të mbyllura. 
(Dishepujt).

Piktura 6-1
Shumë njerëz e panë Zotin Jezus pasi Ai u ringjall. Ai nuk qëndroi me 
dishepujt e Tij gjatë gjithë kohës . Ai donte që shumë njerëz të dinin 
me siguri se Ai ishte i gjallë. Biba na tregon se shumë njerëz e panë Atë 
gjatë atyre ditëve, shumë më tepër njerëz se këta që shihni në pikturë. 
Një turmë njerëzish me këto përmasa e panë Jezusin.
Tregoni vizualin me pesëqind rrathë që përfaqësojnë pesëqind njerëz.

“Unë besoj tek Bibla” (vargjet 1-4).

Një ditë Jezusi erdhi përsëri për t’iu shfaqur dishepujve të Tij. Ata iu 
ngjitën së bashku një mali të quajtur Mali i Ullinjve. Ata biseduan së 
bashku. Zoti Jezusi u tha atyre që të bënin një punë të veçantë.

“Ju duhet të shkoni kudo dhe t’i tregoni njerëzve për Mua” (nga Veprat 
1:8).

Pastaj Ai bëri një premtim, një premtim të mrekullueshëm. Ai tha, 
Unë do të jem gjithmonë me ju.” Jam i sigurt se ky premtim i gëzoi 
shumë dishepujt.

Lart në kodër Jezusi nuk u ul ashtu si bënte zakonisht. Ai qëndroi në 
këmbë ndërsa fliste. Pastaj Ai ngriti duart për t’i bekuar ata.

Piktura 6-2
Dishepujt u habitën shumë kur ata panë Jezusin të ngrihej lart dhe 
lart-lart lart. Dishepujt qëndruan atje duke parë. Mezi po e besonin 
atë që po shihnin. Erdhi një re dhe shpejt ata nuk mund ta shihnin 
më Jezusin. Ata vazhduan të shikonin.

Fëmijët të qëndrojnë në këmbë dhe të shikojnë ashtu siç mund të kenë bërë 
dishepujt.
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Erdhën dy engjëj.  Do të lexojë në Bibël se çfarë thanë ata.
Lexoni Veprat 1:11 nga Bibla juaj.

Ku kishte shkuar Jezusi?
Jepuni kohë fëmijëve që të përgjigjen.

A do të kthehej më Ai?

Jezusi është ende në Qiell dhe Ai dëshiron që ti të jesh atje gjithashtu. Mëkati 
dhe gabimi kurrë nuk mund të qëndrojnë në Shtëpinë e mrekullueshme 
të Perëndisë. Kështu që me të vërtetë ke nevojë që Jezusi të ta heqë të 
gjithë mëkatin. Në këtë mënyrë mund të jetosh me Të përgjithmonë në 
Qiell. Ne nuk mund ta shohim Jezusin tani por Ai është i vërtetë. Ai është 
njëkohësisht në Qiell dhe në tokë. Jezusi tha që kushdo që beson në Të, 
edhe pse nuk e shohin Atë, është shumë i lumtur (Gjoni 20:29).

Në Qiell ka shumë lumturi ,
shumë lumturi, shumë lumturi.
Në Qiell ka shumë lumturi.
Haleluia!

Jezusi është e vetmja rrugë,
 e vetmja rrugë, e vetmja rrugë.
Jezusi është e vetmja rrugë
Për në atë qytet.

Pjesa 2
Çfarë të pëlqen më shumë në shtëpinë tënde?
Jepuni kohë fëmijëve që të ndajnë.

Piktura 6-3
Bibla na tregon se Jezusi u kthye në Shtëpinë e Tij, në Qiell. Jam i sigurt 
se u bë një festë e madhe. Ai sundon në Qiell, me Perëndinë Atë. Engjëjt 
e lavdërojnë Atë dhe bëjnë atë që Ai i thotë.  Njerëzit që kanë vdekur 
janë në Qiell nëse e kanë dashur Zotin Jezus. Ata janë shumë të lumtur 
ndërsa lavdërojnë Jezusin. Ata janë me Zotin Jezus dhe kjo është më e 
mirë  se sa ditët më të mira që kishin kur jetuan këtu në tokë. Ndoshta 
njihni dikë që vdiq dhe u varros në tokë. A po mendoni “Po si mund 
të jenë ata në Qiell ndërkohë që janë të varrosur?” Personi i vërtetë, ajo 
pjesë që mendon, ndien dhe do nuk varroset. Kjo pjesë quhet shpirti. 
Kur vdes një person që i përket Jezusit, shpirti i tij shkon në qiell.

Qielli është një vend plot me dritë. Perëndia Atë dhe Jezusi, Perëndia Bir, 
e mbushin Qiellin me lavdinë e tyre. Atje nuk ka fare errësirë. Në Qiell 
nuk ka mëkat, kështu që gjërat e këqija kurrë nuk do të ndodhin atje. Le 
të mendojmë për disa gjëra të këqija që kurrë nuk do të ndodhin në Qiell.
Lejojini fëmijët që të flasin për këtë.

Piktura 6-4
Qielli do të jetë një vend i bukur dhe i lumtur për të jetuar përgjithmonë. 
Një pikturë nuk mund ta tregojë se sa i mrekullueshëm është. Qielli 
Do të lexoj disa fjalë nga Bibla; ato na tregojnë diçka për Qiellin.
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“Vetë Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndi i tyre. Dhe Perëndia 
do të thajë çdo lot nga sytë e tyre; dhe vdekja nuk do të jetë më; as 
brengë, as klithma, as mundim” (Zbulesa 21:3-4).

Perëndia na tregon për disa gjëra që nuk do të jenë në Qiell. Çfarë janë 
ato? 

Çfarë të bën ty të qash?
Inkurajojini fëmijët që të marrin pjesë.

Nuk do të ketë trishtim në Qiell.

A do të jetë ndonjëri i trishtuar? (Fëmijët le të përgjigjen duke thënë, “Jo! Jo!”)

A do të jetë dikush i keq? (Fëmijët le të përgjigjen duke thënë, “Jo! Jo!”)

A do të jetë ndonjëri i kënaqur? (Fëmijët le të përgjigjen duke thënë, “Po! Po!”)

A do të jenë të gjithë të kënaqur ? (Fëmijët le të përgjigjen duke thënë, “Po! Po!”)

Qielli është një vend plot me lumturi dhe gëzim.
Këngë.

Pjesa 3
Piktura 6-5
Kjo pikturë na tregon që njerëz nga vende të ndryshme do të shkojnë në 
Qiell. Jezusi po shikon tek një libër. Ai quhet “Libri i Jetës së Qengjit” 
(Zbulesa 21:27). Në të janë shkruar emrat e të gjithë njerëzve, mëkatet 
e të cilëve i ka hequr Jezusi. Ata janë njerëzit që do të shkojnë në Qiell. 
Zoti Jezus vdiq në kryq që të gjithë ata njerëz të mund të jetojnë me 
Të përgjithmonë.

Zoti Jezus dëshiron që të jesh në Qiell një ditë. Ndoshta je duke 
menduar, “Por unë nuk dua të shkoj atje tani.” Ti nuk do të shkosh në 
Qiell në momentin që i kërkon Jezusit që të bëhet Shpëtimtari yt. Ende 
do të jetosh në tokë. Do të shkosh në shkollë, do të luash me shokët e 
tu, do të qëndrosh me familjen tënde. Jezusi është me ty ndërsa ti bën 
këto gjëra. Ai të ndihmon që të jetosh për Të. Në fund të jetës tënde 
këtu në tokë, Ai të çon në Qiell.

Ai është i Vetmi që mund të të përgatisë ty për të jetuar me Perëndinë 
përgjithmonë. Ai tha, “Unë jam udha … askush nuk vjen tek Ati 
përveçse nëpërmjet Meje” (Gjoni 14:6).

Piktura 6-6
Qielli është një vend i mrekullueshëm. Zoti Jezus është i vetmi që 
mund të na përgatisë për të jetuar atje me Perëndinë. A mendoni se ju 

dhe unë duhet t’i tregojmë të tjerëve atë që kemi mësuar sot?
Jepini çdo fëmije një fletë-palosje të Ungjillit (faqe 90). Flisni për çdo figurë. 

Praktikoni përdorimin e këtyre figurave për t’i treguar njëri tjetrit rrugën për në Qiell.

Piktura 6-2
Kur Zoti Jezus u kthye në Qiell engjëjt i thanë dishepujve që Ai do të 
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kthehej përsëri. Kjo nuk ka ndodhur ende - por do të ndodhë. Ai do 
të vijë papritur në qiell. Të gjithë do ta shohin Atë. Ai është një Mbret 
i madhërishëm. Të gjithë njerëzit që e duan Atë dhe e njohin Atë si 
Shpëtimtarin e tyre do të jenë me Të për gjithmonë.

Le ta lavdërojmë Atë tani.
Këngë

Pyetjet e përsëritjes
Vargu përmendësh

1 Pse vdiq Jezusi? (Për të marrë ndëshkimin që Perëndia i dha Atij 
për mëkatin tonë).

2 Çfarë ndodhi pasi vdiq Jezusi? (Ai u varros, u ringjall ditën e tretë, 
u shfaq dhe u pa nga njerëz të tjerë për dyzetë ditë pastaj u kthye 
në Qiell).

3 Nga e dimë se çfarë i ndodhi Jezusit? (Perëndia na tregon në Bibël).

Mësimi (pjesa 1-3)

1 Si ia tregoi Jezusi njerëzve se ishte ringjallur? (Ai eci, foli dhe hëngri 
ushqim me ta; njerëzit mund ta shihnin dhe ta preknin Atë).

2 Si u kthye Jezusi në Qiell? (Ai u ngrit në re)

3 Ku është Jezusi sot? (Në Qiell me Perëndinë Atë).

4 Më thoni një gjë që dini për Perëndinë. (Shtëpia e Perëndisë quhet 
Qiell; Ai është i mirë; Ai më do mua).

5 Më thuaj një gjë që din për Qiellin. (Perëndia, Jezus dhe engjëjt 
janë atje; është një vend me lumturi).

6 Kush do të jetojë me Perëndinë në Qiell? (Të gjithë ata që pranojnë 
Jezusin si Shpëtimtar).

7 Si do të ndihen njerëzit në Qiell? (Të lumtur në mënyrë të përkryer; 
kurrë të sëmurë ose të trishtuar).

8 Çfarë do Perëndia që fëmijët e Tij të bëjnë derisa ata të shkojnë në 
Qiell? (T’i tregojnë të tjerëve lajmin e mirë për Jezusin; të jetojnë 
si fëmijët e Tij; të vazhdojnë të mësojnë se çfarë do Ai që ata të 
bëjnë dhe ta bëjnë atë – p.sh. t’i binden prindërve, të jenë të mirë 
dhe të dashur, të adhurojnë  dhe të lavdërojnë Perëndinë).

9 Si mund të shkojë një person në Qiell kur është i varrosur? (Shpirti 
i tyre shkon në Qiell).

10 Si do të kthehet Jezusi përsëri? (Në re).

11 Kush ia tha këtë dishepujve? (Dy engjëj).

Histori për t’u lexuar me zë të lartë
Unë tani jam një vit më i madh.

Babai im thotë, “Zak, do të bëhesh më i gjatë se unë.” 
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Shpresoj se do të bëhem më i gjatë! Dua të jem shumë i madh

Shumë gjëra kanë ndodhur në familjen time. Do t’ju tregoj gjënë më 
interesante. Babi im ishte shumë i interesuar për Jezusin. Ai tha se kishte 
dëshirë të takohej me këtë të vdekur që ishte ringjallur. Por pas pak kohe 
Jezusi u zhduk. Shokët e tij thanë se Ai kishte shkuar përsëri në Qiell.

Një ditë në kohë kur po hanim babai im u lut, “O Zot Perëndi, të 
lutem më trego nëse Jezusi është Ai që Ti premtove se do ta dërgoje.”

Perëndia iu përgjigj asaj pyetjeje kur një ditë babi im takoi një shok të 
Jezusit. Ata folën për një kohë të gjatë. Kur babai im erdhi në shtëpi 
ai po buzëqeshte. Ai dukej shumë i lumtur. Ai na tregoi ne se tani Ai 
ishte një besimtar i Jezus Krishtit.

“Çfarë do të thotë kjo?” pyeta unë.

Ai më tregoi, “Tani unë e di me siguri se Jezus Krishti është Biri i 
Perëndisë. Ai vdiq në kryq për të gjitha mëkatet e mia. Ai është i gjallë 
dhe jeton në Qiell.”

“Çfarë ndryshimi ka kjo për ty, baba?” pyeta unë.

“Të gjitha mëkatet e mia nuk janë më! Që kur kam besuar unë e di që 
Krishti është me mua gjatë gjithë kohës.”

Disa nga miqtë e babait tim nuk ishin dakord me të dhe ata nuk erdhën 
më në shtëpinë tonë. Kjo i trishtoi prindërit e mi, por ata nuk ndaluan 
së besuari në Jezusin. Ata e duan Atë dhe duan ta kënaqin Atë.

Disa miq të Jezusit filluan të na vinin për vizitë. Më pëlqente t’i dëgjoja 
kur ata këndonin dhe i flisnin Perëndisë. Jezusi është kaq i vërtetë për 
ta. Mund ta shihja që Ai ishte shumë i veçantë.

Një ditë unë pyeta babain, “A mund të besojnë edhe fëmijët në Jezusin?”

Ai mendoi për një çast dhe pastaj tha,  “Po. A e beson që Ai është biri 
i Perëndisë dhe se Ai vdiq për mëkatet e tua?”

“Jam i sigurt,” u përgjigja unë.

“A dëshiron që Ai të të falë dhe të jetë Personi më i rëndësishëm i jetës 
tënde?”

“Oh po,” thashë unë.

“Thuaja këtë Atij tani,” tha babai im.

Dhe unë e thashë!

Unë i tregoj shokëve të mi për Jezusin, por disa nuk duan të dëgjojnë. 
Kam një shok të mirë, Nathani, i cili gjithashtu është besimtar. A e 
dini çfarë? Ai është edhe më i gjatë se unë!
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Simbolet e vargut përmendësh
Mësimi 1
Fotokopjoni, ngjyrosni dhe pritni simbolet e vargut. Për sugjerime mbi përdorimin, shihni të dhënat nën 
“Përdorni një shumëllojshmëri vizualesh” (faqe  5).

Piktura Piktura

Piktura Piktura

“Psalmi 69:30”

“emrin e Perëndisë”

“Unë do ta kremtoj”

“me një këngë.”

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet Shpëtimtarit. © 2002, 2010 Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve Inc. Lejohet fotokopjimi i kësaj faqeje 
për përdorim në klube fëmijësh dhe orë mësimi. Të gjitha të drejtat e tjera të rezervuara.



Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet Shpëtimtarit

78

Simbolet e vargut përmendësh
Mësimet 2 dhe 3
Fotokopjoni, ngjyrosni dhe pritni simbolet e vargut. Për sugjerime mbi përdorimin, shihni të dhënat nën 
“Përdorni një shumëllojshmëri vizualesh” (faqe 5).

Piktura Piktura

PikturaPiktura

“1 Gjoni 4:14”

“për të qenë Shpëtimtar”

“… Ati e dërgoi Birin”

“i botës.”

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet Shpëtimtarit. © 2002, 2010 Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve Inc. Lejohet fotokopjimi i kësaj faqeje 
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Simbolet e vargut përmendësh
Mësimet 4-6
 Fotokopjoni, ngjyrosni dhe pritni simbolet e vargut. Për sugjerime mbi përdorimin, shihni të dhënat nën 
“Përdorni një shumëllojshmëri vizualesh” (faqe 5).

Piktura Piktura

Piktura

“1 Korintasve 15:3, 4 dhe 5”

“mëkatet tona  …”

“… Krishti vdiq”

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet Shpëtimtarit. © 2002, 2010 Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve Inc. Lejohet fotokopjimi i kësaj faqeje 
për përdorim në klube fëmijësh dhe orë mësimi. Të gjitha të drejtat e tjera të rezervuara.
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Simbolet e vargut përmendësh 
(vazhdim)
Mësimet 4-6

Piktura Piktura

Piktura

“u varros,” “dhe u ringjall…”

“iu shfaq”

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet Shpëtimtarit. © 2002, 2010 Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve Inc. Lejohet fotokopjimi i kësaj faqeje 
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Modelet e etiketave të emrave
Mësimet 1-6
Fotokopjoni modelet e mëposhtme dhe pritni aq etiketa sa çdo fëmijë të marrë një dhe të mbeten edhe 
disa ekstra. Etiketat mund të krijohen me letra me ngjyra ose kartonë dhe t’u ngjitet një kapëse ose një 
shirit që ngjit nga të dyja anët.

Varri bosh  
(mësimet 5-6)

Gjeli (Mësimet 3-4)
Përgatitini me të njëjtat udhëzime që u dhanë për 
etiketat e emrave.

Për mësimin 3 “gjel me letër të hollë” fotokopjoni 
një për fëmijë në karton ose letër të trashë. 
Diagrami më sipër tregon se si do të duket gjeli 
i përfunduar.

Gjethe palme 
(mësimet 1-2)

(Diagramë)
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Vizuale dhe mbështetëse
Mësimi 1

Gomari
Fotokopjoni dhe pritni gomarë sipas 
dëshirës  tuaj që fëmijët t’i gjejnë.

Gjethe palme
Fotokopjoni në letër të gjelbër dhe pritni nga një 
gjethe palme për çdo fëmijë për aktivitetin dramatik 
të paradës së lavdërimit gjatë mësimit biblik dhe 
gjatë kohës së përsëritjes. Pritni tre gjethe palme 
për çdo fëmijë për aktivitetin krijues.

Gjurmë
Fotokopjoni gjurmën dhe priteni atë. Përdoreni atë 
për të vizatuar dhe prerë tetë gjurmë prej kartoni ose 
letër për punëdore. Plastifikojini gjurmët nëse keni 
dëshirë. Ngjitini ato në dysheme njëra pas tjetrës.

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet Shpëtimtarit. © 2002, 2010 Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve Inc. Lejohet fotokopjimi i kësaj faqeje 
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Kartat e kryqit dhe varrit
Mësimet 4 dhe 5
Bëni dy sete kartash me ngjyra për mësimin 4  “Lojë kujtese kryqi dhe varri” (kopjoni faqen 84 pas faqes  
83). Pritini.

Për mësimin 5 “Gjëegjëzë për përsëritje” fotokopjoni vetëm simbolet në këtë faqe. Plastifikojini nëse keni 
dëshirë, pastaj pritini ato. Çdo simbol  kthejeni në një gjëegjëzë (pazell) duke e prerë atë në dy ose tre copë.

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet Shpëtimtarit. © 2002, 2010 Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve Inc. Lejohet fotokopjimi i kësaj faqeje 
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Kartat e kryqit dhe varrit (vazhdim)
Mësimet 4 dhe 5

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet Shpëtimtarit. © 2002, 2010 Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve Inc. . Lejohet fotokopjimi i kësaj faqeje 
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Kryqi mbi një kodër
Mësimi 4
Fotokopjoni dhe pritni format e mëposhtme. Pritni një kryq nga karta. Vendoseni formën e pjatës në 
mes të një pjate kartoni dhe përdoreni atë që t’ju ndihmojë të palosni pjatën në dy pjesë në formën e dy 
“kodrave”  me një bazë në mes tyre. Ngjiteni kryqin në njërën kodër më pas bashkojini me kapëse të dyja 
kodrat së bashku ashtu si tregohet në diagram.

Staple

Ngjite pjesën e  
pasme të pjatës  

së kartonit. (Diagrami)

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet Shpëtimtarit. © 2002, 2010 Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve Inc. Lejohet fotokopjimi i kësaj faqeje 
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Kapëse
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Varri bosh me pjata kartoni
Mësimi 5
Palosni para klasës një pjatë kartoni prej 23 cm (9”) në seksione me 10 cm (4”) me 3 cm (1”) në qendër 
si bazë Pritini vijat e plota rreth gurit duke përdorur një thikë për punë dore. Paloseni pjesën e vijës së 
ndërprerë për ta lëvizur gurin.

Kapëse
(Diagrami)

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet Shpëtimtarit. © 2002, 2010 Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve Inc. Lejohet fotokopjimi i kësaj faqeje 
për përdorim në klube fëmijësh dhe orë mësimi. Të gjitha të drejtat e tjera të rezervuara.



87

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet Shpëtimtarit

Kartoni i vezëve përsëritje
Mësimi 5
Fotokopjoni, pritni dhe vendosni çdo figurë në një vezë plastike. Vendosni numra mbi çdo vezë.

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet Shpëtimtarit. © 2002, 2010 Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve Inc. Lejohet fotokopjimi i kësaj faqeje 
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Pikturat e Qiellit
Mësimi 6
Fotokopjoni  dhe pritni figurat e faqeve 88-89. (Mund t’i zmadhoni sipas dëshirës). Vendosini ato në një 
valixhe.

Rrugë dhe qytet i artë
(Zbulesa 21:18,21)

Pema e jetës
(Zbulesa 22:2)

Banesa   shtëpi
(Gjoni 14:2-3)

Jezusi
(Zbulesa 22:3-4)

Engjëj
(Zbulesa 5:11)

Gjërat në qiell

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet Shpëtimtarit. © 2002, 2010 Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve Inc. Lejohet fotokopjimi i kësaj faqeje 
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Pikturat e Qiellit (vazhdim)
Mësimi 6

Mëkat
(Zbulesa 21:27)

Kishë
(Zbulesa 21:22)

Diell, llambë, natë
(Zbulesa 22:5)

Sëmundje
(Zbulesa 22:2-3)

Trishtim
(Zbulesa 21:4)

Gjëra që nuk janë 
në Qiell
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Fletë-palosje e Ungjillit
Mësimi 6
Bëni fotokopje të mjaftueshme që të ketë një fletë-palosje për çdo fëmijë. Priteni përgjatë vijave plota dhe 
paloseni para e mbrapa përgjatë vijave të ndërprera si një erashkë.
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Si të drejtosh një fëmijë tek Krishti
Simbolet e mëposhtme 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.

Pyetje kyçe për këshillim
w Mendoj se e di pse ke ardhur të 

flasësh me mua, por a do të ma 
tregoje?

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

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

ke bërë të cilën Perëndia e quan 
mëkat?

Zgjidhja
w Pse e dërgoi Perëndia Zotin Jezus 

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

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

Jezusi vdiq dhe u varros?
Rruga

w (Tregoni, lexoni dhe fëmija le ta 
thotë pas jush një varg premtues/
kushtëzues; p.sh. Gjoni 3:16, Gjoni 
1:12 ose Veprat 16:31.) Çfarë premton 
Perëndia se do të bëjë për ty? 

w Çfarë dëshiron që të bëjë Perëndia 
për ty tani? (Nëse fëmija është i 
qartë për nevojën e tij, lëreni të lutet. 
Ndihma për udhëheqje në 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).

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

varg kushtëzues/premtues.) Falendero 
Perëndinë që të ka shpëtuar.

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

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

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

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” (Gjoni 

3:16).

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 Jezus Krishtit, Birit të Tij, 

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

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

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

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

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