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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

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

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

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

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

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

Dy dhe tre-vjeçarët janë shumë të mësueshëm. 
Disa madje i referohen këtyre viteve si “mosha e të 
zbuluarit.” Duhet të jeni të ndjeshëm ndaj secilit 
fëmijë në nivel individual për arsye se në këtë 
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
Përsëritja është çelësi për fëmijët e vegjël që të 
mësojnë një varg përmendësh. Thoni një frazë të 
shkurtër dhe fëmijët le ta përsërisin pas jush. Në 
një grup të vogël fëmijësh secili fëmijë një nga 
një le ta përsërisin vargun. Sipas dëshirës mund 
të përdorni diçka për t’i inkurajuar ose shpërblyer 
ata. Vazhdoni të punoni në të njëjtin varg gjatë 
serisë derisa fëmijët ta kenë mësuar përmendësh.

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

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

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

w Jepni udhëzime pozitive duke treguar se çfarë duhet 
të bëjë një 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.

qepe

qe
pe

Palose

P
rite

60 cm (24”)

120 cm
 (48”)

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.

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

Dita 1
Vargu përmendësh

Dita 2
Mësim biblik pjesa 1

Dita 3
Mësim biblik pjesa 2

Dita 4
Mësim biblik pjesa 3

Dita 5
Koha e përsëritjes

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

Mësim biblik** 15 15 20

? Përsëritje 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.
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Veprimet për vargun përmendësh

Mësimi 1-3 Gjoni 3:16 
Varg me veprime “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 ”

“Perëndia” “e deshi” “botën”
Tregoni me gisht lart, pastaj 
hape dorën dhe ule duke e 

sjellë para kraharorit.

Kryqëzoni duart para 
kraharorit.

Lëvizeni në formë rrethi 
gishtin e djathtë tregues nga 
supi i djathtë në të majtin.

“dha” “Birin” “Kushdo”
Lëvize pëllëmbën  

e hapur drejt vetes.
*Preke me gishtin e mesit të 
dorës së djathtë dorën e majtë 
dhe me gishtin e mesit të dorës 

së majtë dorën e djathtë.

Trego me gisht  
individët në grup.

“beson” “Të” “humbasë”
Prekni ballin dhe pastaj 

kapni fort duart.
*Preke me gishtin e mesit të 
dorës së djathtë dorën e majtë 
dhe me gishtin e mesit të dorës 

së majtë dorën e djathtë.

Mbajini grushtet në 
lartësinë e kraharorit dhe 
largojini nga njëri tjetri.

“jetë” “të përjetshme”
Lëvizni duart duke tundur 

gishtat lart nga mesi dhe më 
pas ndani duart para fytyrës.

Vizato një rreth  
para trupit..

* * Mund të shpjegoni që kjo na kujton se si Jezusi vdiq në kryq për ne.
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Veprimet për vargun përmendësh (vazhdim)

Mësimi 4 1 Gjonit 4:14 
Një varg me veprime “…(1) Ati e dërgoi (2) Birin për të qënë (3) Shpëtimtar i(4) botës”
 Veprime: (1) Trego lart. (2) Bashkoni krahët sikur po mbani një bebe. (3) bëni  
 kryq me gishtat tregues.(4) prekni majat e gishtave mbi kokë duke formuar një rreth

Mësimi 5 dhe 6 Gjoni 11:27 
Varg në marshim “… Unë besoj se Ti je Krishti, Biri i Perëndisë …”
 (Udhëzimet për “varg në marshim” përfshihen në të dyja mësimet).
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Lexo Biblën lutu çdo ditë

1 (1) Lexo Biblën (2) Lutu çdo ditë, 
(2) ) Lutu çdo ditë, ) Lutu çdo ditë. 
(1) Lexo Biblën (2) Lutu çdo ditë 
(3) Për t’u rritur në besim.(përsërite dy herë) 
(1) Lexo Biblën (2) Lutu çdo ditë 
(3) Për t’u rritur në besim.

Veprime  :(1) Hapi duart e bashkuara duke lexuar (2) 
Bashko duart para duke u lutur. (3) Ulu dhe 
ngrihu gradualisht, duke ngritur duart mbi kokë.

By Harry D. Clarke. © 1955 Hope Publishing Co., Carol Stream, IL 60188.  
Të gjitha të drejtat e rezervuara. Përdorur me leje.

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

(3) ) Fjal’ e Tij kështu më thotë. 
(4) I thërret të vegjëlit;  
(5) për në mbretërinë e Tij. 
Po, (1) Ai (2) Ai më do. (përsërite dy herë) 
(3) ) 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

 * Mund të shpjegoni që kjo na kujton se si Jezusi 
vdiq në kryq për ne.

© 2000 Hal Leonard Corp. International copyright secured. Të gjitha të drejtat e 
rezervuara. Përdorur me leje.

Unë besoj tek Bibla
(Adaptuar)

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.

By Hubert Mitchell. © 2001 Child Evangelism Fellowship Inc. Të gjitha të drejtat e 
rezervuara. Përdorur me leje.

Këngë dhe veprime
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Sa e bukur Krishtlindja është
 (1) Ja ku janë Maria e Jozefi. 

(2) Rruga e gjatë shumë i lodhi. 
Kështu ndaluan ata në qytet; (3) dhe Jozefi në derë troket. 
Por burri tha, (4) “Më vjen keq nuk ka vend. 
(5) Mund të rrini në stallë dhe të flini në kashtë.” 
(6) ) Këtu Perëndia Jezusin e ka sjellë. Oh, sa e bukur 
krishtlindja është!

Veprimet: (1) Ngrini gishtin tregues dhe pastaj tjetrin. 
(2) Ulni supet dhe kokën. (3) bëni sikur trokisni në derë. 
(4) Tundni kokën “jo” dhe tregoni me gishtin tregues. (5) 
Mbështeteni në duart dhe bëni sikur flini. (6)Duartrokisni me 
ritmin e fjalëve.

© 1976 Regular Baptist Press. Përdorur me leje.

Vjershë me veprime
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Mësimi 1
Jezusi, Shpëtimtari i Premtuar, lindi

Shkrimi për mësuesit Galatasve 4:4-5
Lluka 1:26-38
Mateu 1:16,18-25
Lluka 2:1-7

E vërteta qendrore Perëndia e mbajti premtimin e Tij për dërgimin e një Shpëtimtari

Zbatimi Të pa shpëtuar:  Të besoni se Perëndia e dërgoi Jezusin si Shpëtimtarin 
tuaj. 

Të shpëtuar:  Falënderoni Perëndinë që dërgoi Jezusin si Shpëtimtarin 
tuaj

Vargu përmendësh “Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindur…” 
(Gjoni 3:16)

Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Mirëseardhja w CD me muzikë
w Etiketa emrash (faqe 

85), një për çdo fëmijë
w Top ose objekt  

tjetër i butë

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

Aktivitet “Hedhje topi”
 Hidhja topin ose një objekt tjetër të butë secilit 

fëmijë me radhë. Pyetini fëmijët për gjëra 
të ndryshme (p.sh. “Si e ke emrin?” “Çfarë 
ushqimi të pëlqen më shumë?” “Çfarë ngjyre të 
pëlqen?” “Ku ke qejf te shkosh për pushime?” 
“Cila kafshë të pëlqen më shumë?”).

Adhurim w Muzikë CD
w Këngë e vizualizuar
w Top ose objekt  

tjetër i butë

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

faleminderit që na do.  Faleminderit që  i mban 
gjithmonë premtimet. 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-n, Piktura -o, 
Piktura -p, Piktura -q 
dhe Piktura -r

	Ose Piktura -R1, 
Piktura -R2, Piktura 
-R3, Piktura -R4 dhe 
Piktura -R5  
(faqe 81-82)

w Udhëzime (faqe  22)
w Veprime (faqe 13)

Vargu Gjoni  3:16
Përsëritje “Varg me veprime”
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Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Lëvizje Aktivitet “Lëviz dhe hidhu”
 Fëmijët të qëndrojnë në këmbë dhe të zgjasin 

duart lart, pastaj të prekin gishtat e mëdhenj 
të këmbëve, pastaj gjunjët e tyre, pastaj të 
qëndrojnë në një këmbë dhe më pas në tjetrën 
dhe në fund të ulen.

Mësim biblik w Teksti i mësimit (faqe 25)
w Piktura 1-2, Piktura 

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

w Veshje për Marian 
dhe ushtarin romak 
(opsionale)

w Pergamenë
w Kashtë

Mësimi “Jezusi, Shpëtimtari i Premtuar, lindi”
 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 Stalla e ku lindi Jezusi 
dhe figura (faqe 86-87)

w Pyetje (faqe 28)

Lojë “Shtoji një figurë skenës së lindjes së Jezusit”
 Pasi fëmija t’i përgjigjet pyetjes, ai mund të 

vendosë një figurë në skenën e lindjes së Jezusit.

Ungjilli në 
vëmendje

w Udhëzime (faqe 24)
w Figurat e katër 

kambanave me ngjyra
w Piktura -a, Piktura -b, 

Piktura -c dhe Piktura -d

Në vëmendje “Kambanat e Ungjillit”

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 banjë dhe të lajnë duart.

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

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

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

Aktivitet krijues

(zgjidh një)

w Piktura -R1, Piktura 
-R2, Piktura -R3, 
Piktura -R4, Piktura 
-R5, Piktura -R6, 
Piktura -R7 dhe 
Piktura -R8 (faqe 81-
82), një set për fëmijë

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

studentët një për 
fëmijë

w Pak kashtë
w Ngjitës
w Brumë për të luajtur 

ose plastelinë (faqe 8)

Punëdore “Lojëra e Gjoni 3:16”
 Çdo fëmijë të ngjyrosë dhe të presë një set 

simbolesh vargjesh në miniaturë dhe t’i fusë 
ata në një zarf që ka emrin e tij. Kjo mund të 
përdoret si një lojë për të “lexuar” vargun. (Pjesa 
më e madhe e parashkollorëve nuk mund të 
lexojnë fjalët por ata mund të “lexojnë” figurat). 
Shtoni figura të tjera për mësimet 2 dhe 3 ndërsa 
plotësohet vargu. Nëse është e mundur fëmijët 
të praktikojnë duke ia thënë vargun njëri tjetrit 
pas mësimit, 3 para se t’i marrin në shtëpi lojërat 
e përfunduara.

Fletë aktiviteti* “Jezusi lindi në një stallë” Ndihmojini fëmijët 
që të ngjisin pak kashtë në grazhd.

Brumë për të luajtur, plastelinë “Në stallë”
 Inkurajojini fëmijët të krijojnë diçka që mund 

të kenë parë në stallë në natën kur lindi Jezusi: 
kafshë, bebi Jezus etj. Ndërsa ata bëjnë këtë, 
përdoreni këtë kohë për të përsëritur mësimin.
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Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Aktivitet

(zgjidh një)

w Veshje (p.sh. aureolë 
për engjëllin, shall për 
Marian, veshje për 
Jozefin –shihni  
faqen 8 për ide)

w Figura të skenës së 
lindjes së Jezusit (të 
gjitha figurat përveç 
bariut - faqe 86-87)

Dramë “Jezusi lindi”
 Fëmijët le të luajnë rolet e historisë ndërsa ju e 

ritregoni atë me ngadalë. Jepuni role fëmijëve 
dhe kini gati kostume të thjeshta, sepse 
parashkollorëve u pëlqen të “vishen” me to.

Përsëritje “Përsëritja e personazheve”
 Jepini çdo fëmije një personazh të historisë duke 

i dhënë atyre nga një figurë të skenës së lindjes 
së Jezusit. Bëjini çdo fëmije një pyetje së cilës 
personazhi që ai ka mund t’i jepte përgjigje 
(p.sh. pyesni Marian se kush i tha asaj se do të 
ishte mamaja e Jezusit;  pyesni Jozefin se kush 
i tha atij të merrte Marinë si gruan e tij; pyesni 
beben Jezus se ku kishte lindur Ai).

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

“Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e Tij të 
vetëmlindurin…” (Gjoni 3:16)

Hyrje

A të pëlqen të marrësh mesazhe? Ndoshta të pëlqen të flasësh në 
telefon ose të marrësh letra nga posta. Është bukur të marrësh 
mesazhe nga njerëz që i njeh dhe që të duan, apo jo?

Fëmijët le të përgjigjen.

Perëndia, i Cili të njeh dhe të do shumë, ka një mesazh të veçantë 
për ty sot!

Prezantimi

Shtëpia jote ka një adresë. Kështu postieri e di se si të t’i sjellë letrat, 
apo jo?   Vargu ynë ka një adresë në Bibël – Gjoni 3:16.

Thoni adresën së bashku tre herë ndërsa hapni dhe mbyllni duart tuaja 
si një Bibël.

Një fëmijë t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke e hapur Biblën tek një 
shënues i vënë tek Gjoni 3:16.

Lexoni vargun dhe tregoni Pikturën -n, Pikturën -o, Pikturën -p, 
Pikturën -q dhe Pikturën -r; ose Pikturën -R1, Pikturën -R2, Pikturën 
-R3, Pikturën -R4 dhe Pikturën -R5.

Shpjegimi

Sepse Perëndia e deshi aq botën - Perëndia është Krijuesi. Perëndia 
bëri gjithçka nga asgjëja – diellin (tregoni lart), tokën ((tregoni 
poshtë), ty (tregoni nga fëmijët) dhe mua (tregoni nga vetja). Perëndia 
të do ty dhe mua kaq shumë (përqafo veten)! Edhe pse ti dhe unë 
mëkatojmë dhe bëjmë gjëra që e trishtojnë Perëndinë, Ai na do.

sa dha Birin e Tij të vetëmlindurin - Perëndia na dha neve një dhuratë. 
Dhurata ishte Biri i Tij i Vetëm, i cili mund të jetë Shpëtimtari yt 
(Ai që mund të të shpëtojë prej mëkateve të tua). Jezusi ishte me 
Perëndinë Atë në Qiell. Ai erdhi në tokë për të vdekur në kryq si 
dënim për mëkatet e tua dhe të miat. Ditën e tretë Ai u ringjall.

Zbatimi

Të pa shpëtuar: Mëkatet e tua mund të të falen sepse Perëndia 
dha Birin e Tij të përsosur. Perëndia dëshiron që ti të 
marrësh këtë dhuratë të faljes duke e besuar Jezusin si 
Shpëtimtarin tënd.

Të shpëtuar: Nëse tashmë e ke besuar Jezusi si Shpëtimtarin 
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tënd, duhet të falenderosh Perëndinë që e ka mbajtur 
premtimin e Tij për të dërguar Shpëtimtarin. Ti mund 
të jetosh si fëmijë i Perëndisë dhe të shkosh një ditë në 
Qiell për shkak se Jezusi vdiq për mëkatet e tua.

Përsëritje

“Varg me veprime”

Përsëriteni vargun frazë pas fraze ndërsa bëni veprimet (faqe 13).

Pastaj përdorni simbolet për ta recituar vargun.
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Ungjilli në vëmendje
Kambanat e Ungjillit
Tregoni kambanën e artë.

Kam katër kambana me ngjyra të ndryshme për të të ndihmuar të kuptosh 
besimin tek Jezusi që është Shpëtimtari që të shpëton nga mëkati e yt. 
Kambana me ngjyrë të artë na sjell në mend Perëndinë dhe Qiellin, shtëpinë 
e Tij ku rrugët dhe qyteti janë prej ari. Perëndia, i Cili e di se çfarë është e 
drejta dhe e bën atë, është i përsosur. Qielli është i përsosur sepse Perëndia 
është i përsosur! Perëndia është Krijuesi, që bëri botën. Bibla thotë, “Sepse 
Perëndia e deshi aq botën” (Gjoni 3:16). Perëndia e do botën që Ai bëri – 
peshqit, lulet dhe veçanërisht njerëzit! Perëndia të do ty dhe dëshiron që një 
ditë ti të jesh në Qiell. Por ti dhe unë kemi një problem të quajtur mëkat.
Trego kambanën e errët.

Ngjyra e kësaj kambane na sjell në mend mëkatin, sepse të jetosh një 
jetë me mëkat është sikur të jesh bërë pis ose sikur të jetosh në errësirë. 
Mëkat është çdo gjë që ti dhe unë mendojmë, themi ose bëjmë dhe 
që nuk e kënaq Perëndinë. Ti dhe unë kemi lindur me dëshirën për 
t’i bërë gjërat ashtu siç duam ne dhe jo ashtu siç dëshiron Perëndia. Ja 
pse ti bën gjëra që Perëndia i quan mëkat.
Tregoni shembuj të mëkatit ose diskutoni Pikturën-a, Pikturën-b, Pikturën-c dhe Pikturën-d.

Perëndia thotë, “Të gjithë mëkatuan” (Romakëve 3:23) dhe Perëndia 
duhet të ndëshkojë mëkatin. Për shkak të mëkatit tënd, ti meriton të 
humbasësh (të jesh larg Perëndisë përgjithmonë dhe të mos jesh në 
Qiell me Të një ditë).
Tregoni kambanën e kuqe.

Kjo kambanë e kuqe më sjell në mend faktin që Perëndia të deshi ty 
aq shumë  sa dërgoi Jezusin, Birin e Tij të përsosur, që të gjakosej dhe 
të vdiste në kryq si ndëshkim për mëkatin tënd. A është ndëshkuar 
ndonjëherë një shok për ty që ti të mos e merrje dënimin?
Fëmijët të përgjigjen.

Ndoshta jo. Por kjo është ajo që bëri Jezusi, në një mënyrë të ndryshme 
më të madhe, kur Ai vdiq në kryq. Ai mori ndëshkimin e përjetshëm 
për mëkatin tënd. Bibla thotë, “gjaku i Jezus Krishtit, Birit të tij, na 
pastron nga çdo mëkat” (1 Gjonit 1:7). Pasi vdiq Jezusi, Ai u varros. 
Por ditën e tretë Ai u ringjall. Sot Ai është i gjallë në Qiell.
Tregoni kambanën e bardhë.

Tani për shkak të asaj që Zoti Jezus ka bërë për ty, mëkatet e tua mund të 
falen. 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). A e di që ke mëkatuar? A e beson që Jezusi 
vdiq për të të shpëtuar prej ndëshkimit të mëkatit dhe u ringjall? Atëherë 
mund t’i kërkosh Jezusit që të bëhet Shpëtimtari yt dhe ti të jesh i falur. Do 
të bëhesh një fëmijë i Perëndisë në familjen e Tij të përjetshme dhe Ai do 
të të ndihmojë që t’i bindesh Atij. Një ditë ti do të jetosh përjetë me Të në 
shtëpinë e Tij në qiell. Nëse dëshiron të besosh në Jezusin si Shpëtimtarin 
tënd, do të të ndihmoj me kënaqësi (vendosni kohën dhe vendin).

Pritini pjesët e katër 
kambanave me ngjyra.
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Mësimi - pjesa 1
A ju ka bërë dikush ndonjëherë një premtim? Ndoshta të ka premtuar 
se në fundjavë do të shkoni diku, ose të ka premtuar se do të bëj diçka 
për ty. Është shumë bukur kur njerëzit i mbajnë premtimet, apo jo? 
Por ndonjëherë njerëzit nuk mund t’i mbajnë premtimet e tyre. Ata 
duan t’i mbajnë ata, por diçka nuk shkon mirë ose ndodh diçka të cilën 
ata nuk mund ta ndalojnë dhe premtimi thyhet. Ndonjëherë njerëzit 
i thyejnë me qëllim premtimet e tyre.

Bibla, Libri i veçantë i Perëndisë të cilin Ai na e ka dhënë, ka shumë 
premtime.
Tregojini fëmijëve Biblën tuaj.

Perëndia i ka bërë këto premtime. Perëndia është shumë ndryshe 
nga ti dhe unë. Ai është kaq i fuqishëm sa mund t’i mbajë të gjitha 
premtimet që ka bërë.

Perëndia e bëri të përsosur dhe të mirë çdo gjë në botë, por njerëzit e 
parë Adami dhe Eva, nuk iu bindën Perëndisë dhe çdo gjë në botë u 
prish.  Perëndia premtoi të dërgonte Dikë, që të mund të shpëtonte 
njerëzit nga ndëshkimi që meritonin. Ky person i veçantë njihet 
si Shpëtimtari sepse Ai do të shpëtonte njerëzit. Perëndia e mbajti 
këtë premtim pikërisht në kohën e duhur. Ne lexojmë në Bibël për 
Shpëtimtarin që Perëndia e premtoi.

Maria ishte një  grua e re e zakonshme. Ajo ka jetuar shumë kohë më 
parë në një qytet të quajtur Nazaret. Ajo po priste që të martohej me 
një burrë të quajtur Jozef. Ishte një ditë e zakonshme për të. Ndoshta 
po fshinte dyshemenë ose po bënte bukën.
Inkurajojini fëmijët që të bëjnë këto veprime – të fshijnë dyshemenë dhe të zënë brumë 
për bukën.

Piktura 1-2
Papritur u shfaq një engjëll! Ishte shumë tronditëse! Engjëjt janë ata që 
sjellin mesazhet e Perëndisë. Si mendoni, si u ndie Maria?
Fëmijët të përgjigjen.

Engjëlli kishte një mesazh të veçantë për Marian.

“Tungjatjeta, o hirplote, Zoti është me ty” (nga Lluka 1:28). Kjo do 
të thotë që Perëndia ishte i kënaqur me Marian.

Maria u shqetësua nga ato që dëgjoi. Çfarë lloj mesazhi ishte ky?!

Engjëlli i tha asaj, “Mos ki frikë, Mari” (nga Lluka 1:30). 

Maria ndoshta është ndier më mirë pas kësaj. Më pas engjëlli i tregoi 
asaj diçka të mahnitshme.

“Do të kesh një bebe, Birin e Perëndisë. Perëndia të ka zgjedhur që të 
jesh nëna e Shpëtimtarit të premtuar. Do ta quash Jezus, sepse Ai do 
të jetë i madh. Do të jetë Biri i Perëndisë” (nga Lluka 1:31-32).
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Maria i besoi mesazhit të Perëndisë dhe tha,  “Jam shërbëtorja e Zotit” 
(nga Lluka 1:38). Ajo donte të thoshte se do të bënte çfarëdo gjëje që 
dëshironte Perëndia.

Pjesa 2
Lajmi i engjëllit që iu dha Marias ishte shumë i gëzueshëm. A mund ta 
imagjinoni Marian që tani po mendonte për këtë lajm të mahnitshëm?

Bëni një rol si më poshtë. Ndoshta këtë mund ta bëjë një ndihmëse e veshur si 
Maria, ndërsa mendon me gëzim për atë që i tha engjëlli.

“Erdhi një engjëll dhe më takoi! Ai kishte një mesazh për mua 
prej Perëndisë. Ai tha, ‘Perëndia është me ty. Mos ki frikë, Mari, 
ti ke gjetur hir para Perëndisë. Do të kesh një bebe, Birin e 
Perëndisë. Perëndia të ka zgjedhur ty, Mari, që të jesh nëna e 
Shpëtimtarit të premtuar. Do ta quash Jezus, sepse Ai do të jetë 
i madh. Do të jetë Biri i Perëndisë. Ai do të mbretërojë përjetë 
dhe mbretëria e Tij nuk do të ketë fund.’ Ky është lajmi më i 
mirë? Nuk e di se çfarë do të mendojë Jozefi për këtë?”

Jozefi  nuk ishte i sigurt për këtë lajm. Nuk ishte i sigurt se çfarë duhet 
të bënte.

Piktura 1-3
Atë natë ndërsa po flinte Perëndia dërgoi një engjëll që të fliste me të 
në një ëndërr.

Perëndia e dinte që Jozefi nuk e dinte se çfarë duhet të bënte. Ai e donte 
Jozefin dhe Ai kujdesej për të dhe Marian.

Në ëndërr engjëlli i tha Jozefit, “Mos ki frikë ta marrësh me vete Marinë 
si gruan tënde. Fëmija do të jetë Biri i Perëndisë. Do t’i vësh emrin 
Jezus, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre” (nga 
Mateu 1:20-21).

Nëse i ke kërkuar tashmë Jezusit  që të të shpëtojë prej mëkatit tënd, 
duhet të falenderosh Perëndinë çdo ditë që Ai e ka mbajtur premtimin 
e Tij dhe që Jezusi të ka shpëtuar.

Kur u zgjua Jozefi e dinte se çfarë duhet të bënte. Ai iu bind Perëndisë 
dhe ai dhe Maria u martuan.

Piktura 1-4
Jozefi ishte një marangoz. Ai bënte gjëra të ndryshme me dru.

Le të bëjmë sikur jemi marangozë si Jozefi duke goditur me 
çekiçë dhe duke prerë dru me sharrë.

Fëmijët le të bëjnë sikur janë marangozë.

Pjesa 3
Perëndia kishte premtuar të dërgonte një Shpëtimtar. Ai e kishte thënë 
gjithashtu se ku do të lindte Shpëtimtari. (Mikea 5:2). Ai do të lindte 
në një qytet të quajtur Betlehem. Por Maria dhe Jozefi jetonin në 
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Nazaret. A do ta mbante Perëndia premtimin e Tij? Po!

Perëndia, madje, përdori një perandor romak, Cezar Augustin, që të 
mbante premtimin e Tij. Një ditë një lajmëtar i perandorit erdhi në 

Nazaret.
Lexojeni këtë pjesë nga një pergamenë. Një ndihmës mund të vishet si ushtar 
romak për ta bërë këtë.

“Perandori juaj, Cezar Augusti, thotë që të gjithë duhet të 
shkojnë në qytetin nga është familja e tyre që të numërohen, 

që perandori të mund të mbledhë taksat (paratë) nga njerëzit.”

Familja e Jozefit ishte nga Betlehemi, kështu që ai dhe Maria duhet të 
udhëtonin nga Nazareti në Betlehem. Ishte një rrugë shumë e gjatë dhe 
nuk kishte makina, trena ose aeroplanë. Nëse do të bëje një udhëtim 
duhet të ecje në këmbë. Marisë po i afrohej koha për të lindur beben, 
kështu që ndoshta do të mund të udhëtonte mbi një gomar gjatë këtij 
udhëtimi.

Piktura 1-5
Do t’u duheshin disa ditë për të arritur në Betlehem.
Bëni sikur po merrni ushqime dhe po udhëtoni për në Betlehem, duke ndaluar 
për të ngrënë dhe për të fjetur gjatë rrugës. Nëse keni një grup të madh, fëmijët 

mund të lëvizin në vend dhe jo në të gjithë dhomën.

Kur ata arritën në Betlehem, Maria dhe Jozefi kishin një problem. Ata 
nuk mund të gjenin asnjë vend ku të qëndronin. Nuk ishte një qytet i 
madh dhe kishte shumë njerëz që kishin shkuar atje për t’u numëruar. 
Hani (një vend që i ngjan një hoteli) ishte plot. Po afrohej koha që 
Maria të lindte beben, kështu që duhet të gjenin një vend. Ku mund 
të shkonin? Çfarë do të bënin?

Piktura 1-6
Maria dhe Jozefi qëndruan në stallë, në vendin ku zakonisht rrinin 
kafshët. Atje lindi bebi. Maria e mbështolli me pelena dhe e vendosi 
Atë në grazhd.

Grazhdi ishte vendi ku hanin kafshët. Mendoj që Jozefi e kishte pastruar  
atë më parë.

Le të bëjmë sikur po fshijmë stallën ashtu si mund të ketë bërë Jozefi.
Mbani pak kashtë në dorë që fëmijët ta prekin ose ta nuhasin.

Perëndia e kishte mbajtur premtimin e Tij dhe e kishte dërguar 
Shpëtimtarin. Perëndia i mban gjithmonë premtimet e Tij. Perëndia e 
dërgoi Jezusin që të jetë Shpëtimtari yt. Vite më vonë Jezusi vdiq në kryq, 
u varros dhe u ringjall. Kur Jezusi vdiq Ai po ndëshkohej për gabimet 
që ti dhe unë kemi bërë. Mëkati është çdo gjë që ne mendojmë, themi 
ose bëjmë dhe që thyen ligjin e Perëndisë. Kur nuk i bindesh mamit 
ose babit ti thyen ligjin e Perëndisë.  Mëkati është gjithashtu kur  ne 
nuk bëjmë gjërat që i pëlqejnë Perëndisë (Jakobi 4:17). Bibla thotë se të 
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gjithë  mëkatuan (Romakëve 3:23). Nëse beson tek Jezusi si Shpëtimtari 
yt mëkatet e tua do të falen dhe një ditë do të jesh me Jezusin në Qiell. 
Perëndia e mbajti premtimin e Tij duke dërguar Birin e Tij si Shpëtimtar 

për ty dhe për mua. Askush tjetër nuk mund të ishte shpëtimtari 
ynë. Nëse i ke kërkuar Jezusit që të jetë Shpëtimtari yt, falëndero 

Perëndinë për Jezusin.
Thoni vjershën “Sa e bukur Krishtlindja është” (faqe 17).

Pyetjet e përsëritjes
Vargu përmendësh

1 Cilët janë ata që Perëndia i do? (Të gjithë njerëzit në botë – Ty 
dhe mua).

2 Kë solli Perëndia që të ishte si dhuratë për ne? (Birin e Tij, Jezusin).

3 Ku ishte Jezusi para se të lindte në tokë? (Me Perëndinë Atë në 
Qiell).

Mësimi (pjesa 1-3)

1 Kush i mban të gjitha premtimet që bën? (Perëndia).

2 Ku e gjejmë premtimin e Perëndisë për dërgimin e një Shpëtimtari? 
(Në Bibël).

3 Kush erdhi për të takuar Marinë? (Një engjëll).

4 Cili ishte mesazhi i engjëllit prej Perëndisë? (Maria do të kishte 
një bebe).

5 Si i tregoi Perëndia Jozefit për atë që duhet të bënte? (Një engjëll 
i tregoi atij në ëndërr).

6 Si duhet ta quanin beben Jozefi dhe Maria? (Jezus).

7 Ku do të lindte Jezusi, Shpëtimtari i premtuar? (Në Betlehem).

8 Pse Maria dhe Jozefi duhet të udhëtonin për në Betlehem? (Për 
t’u numëruar).

9 Çfarë ndodhi kur ata ishin atje? (Lindi bebi Jezus).

Ungjilli në vëmendje

1 Ku është shtëpia e përsosur e Perëndisë? (Në Qiell).

2 Çfarë bëri Jezusi pasi vdiq në kryq dhe u varros? (Ai u ringjall).

3 Çfarë duhet të bësh që të bëhesh një fëmijë në familjen e përjetshme 
të Perëndisë? (Të besosh në Jezusin si Shpëtimtarin tënd. Përdoreni 
këtë pyetje për përsëritje – thuaji Perëndisë, “Unë e di që kam mëkatuar 
dhe më vjen keq. Unë besoj se Jezusi vdiq për mëkatin tim dhe u 
ringjall. Të lutem më fal mëkatin tim dhe më bëj fëmijën tënd.”)
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Mësimi 2
Barinjtë shohin Jezusin

Shkrimi për mësuesit Mateu 1:21-23
Lluka 2:8-20

E vërteta qendrore Perëndia thotë gjithmonë të vërtetën

Zbatimi Të pa shpëtuar dhe të shpëtuar: Beso atë që Perëndia ka thënë për 
Jezusin në Bibël.

Vargu përmendësh “Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e Tij të vetëmlindurin, 
që, kushdo që beson në Të, të mos humbasë …” (Gjon 3:16)

Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Mirëseardhja w CD me muzikë 
w Etiketa emrash (faqe 

85), një për çdo fëmijë
w Top ose një objekt 

tjetër i butë

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

Aktivitet “Hedhje topi”
 Hidhja topin ose një objekt tjetër të butë secilit 

fëmijë me radhë. Pyetini fëmijët për gjëra 
të ndryshme (p.sh. “Si e ke emrin?” “Çfarë 
ushqimi të pëlqen më shumë?” “Çfarë ngjyre të 
pëlqen?” “Ku ke qejf te shkosh për pushime?” 
“Cila kafshë të pëlqen më shumë?”).

Adhurim w Muzikë CD
w Këngë e vizualizuar
w Shportë ofrimesh

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

faleminderit që e do (thoni emrin e secilit fëmijë) 
dhe faleminderit që më do mua. Faleminderit 
Perëndi që ti thua gjithmonë të vërtetën. 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-n, Piktura -o, 
Piktura -p, Piktura -q, 
Piktura -r, Piktura -s 
dhe Piktura -t

	Ose Piktura-R1, 
Piktura -R2, Piktura 
-R3,Piktura -R4, 
Piktura -R5, Piktura 
-R6 dhe Piktura -R7 
(faqe 81-82)

w Udhëzime  (faqe 32)
w Veprime (faqe 13)

Vargu Gjoni 3:16
Përsëritje “Varg me veprime”
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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 35)

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

w Piktura -a, Piktura 
-b, Piktura -c dhe 
Piktura-d

w Këngë 
w Dele prej pellushi ose 

një figurë deleje  
(faqe 88)

w Kostume për 
personazhe të 
ndryshme biblike 
dhe një kukull e 
mbështjellë me rroba

Mësimi “Barinjtë shohin Jezusin”
 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 Stalla e lindjes së 
Jezusit dhe figura  
(faqe 86-87),  
ose Piktura 2-2

w Pyetje (faqe 37-38)

Lojë “Barinjtë vijnë tek grazhdi”
 Fëmijët të vendosen në rresht në fund të 

dhomës, përballë skenës së lindjes së Jezusit, 
ose Pikturës 2-2. Ata janë barinjtë që vijnë 
për të parë beben Jezus. Sa herë që një fëmijë 
i përgjigjet një pyetjeje, grupi vjen një hap më 
afër grazhdit.

Ungjilli në 
vëmendje

w Udhëzime (faqe 34)
w Këngë 
w Piktura -a, Piktura -b, 

Piktura -c dhe Piktura 
-d (opsionale)

Vëmendje Këngë

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 banjë dhe të lajnë duart.

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

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

Aktivitet krijues 
(zgjidh një)

w Pjatë kartoni 23 cm 
(9”) sipas modelit 
(faqe89), një për çdo 
fëmijë

w Lapsa me ngjyra
w Ngjitës dhe shkëlqyes
w Fletë aktiviteti për 

studentët një për 
fëmijë

w Pambuk
w brumë për të luajtur 

ose plastelinë (faqe  8)

Punëdore “Engjëj prej pjatash kartoni”
 Fëmijët mund të dekorojnë pjatën e kartonit 

duke përdorur lapsat me ngjyra dhe duke 
i vendosur shkëlqyes dhe ngjitë. Krahët 
formohen duke vendosur pjesën A në pjesën 
B. Mund t’i prisni pjatat e kartonit sipas 
modelit para se të fillojë mësimi sepse shumë 
parashkollorë nuk i përdorin mirë gërshërët për 
prerje të ndërlikuara.

Fletë aktiviteti* “Barinjtë po ruanin delet e tyre”
 Fëmijët të ngjisin pambuk në delet e tyre.
Brumë për të luajtur, plastelinë “Me barinjtë” Ndihmojini 

fëmijët që të bëjnë kërraba barinjsh ose dele 
ndërsa përsëritni mësimin së bashku me ta.

Aktivitet (zgjidh 
një)

w Lindja e Jezusit 
(Përdorni vetëm 
Jezusin në grazhd, 
Marinë, Jozefin dhe 
një dele - faqe 86-87), 
një set për çdo fëmijë

w Figura ekstra të lindjes 
së Jezusit (opsionale - 
faqe 86-87)

w Lapsa me ngjyra
w Gërshërë
w Ngjitës për punëdore
w ngjitës
w Letër e trashë, një për 

çdo fëmijë (opsionale)
w Piktura 2-2, Piktura 

2-3, Piktura 2-4, 
Piktura 2-5 dhe 
Piktura 2-6 (zgjidh 
katër)

Dramë “Ndërtoni një skenë të lindjes së Jezusit”
 Jepini çdo fëmije një set figurash për të 

ngjyrosur. Fëmija pastaj mund të presë figurat 
veç e veç dhe t’i ngjisë ato në shkopinj për 
punëdore për të bërë kukulla të vogla. Fëmijët 
do të kenë dëshirë të bëjnë vetë një shfaqe me 
kukulla për krishtlindje. Nëse do të bëni një 
shfaqe me kukulla, kini figura ekstra të gatshme 
të vendosura në shkopinj. Fëmijët mund t’i 
ngjisin figurat gjithashtu edhe në letër të trashë 
për të bërë një skenë të lindjes së Jezusit.

Përsëritje “Gjuetia e figurave”
 Vendosni vizuale në mure në lartësinë e shikimit 

të fëmijës. Udhëzojini ata që të gjejnë figurat që 
do të përshkruani ju. (p.sh. “Gjeni një figurë 
që tregon natën në të cilën lindi Jezusi,” “Gjeni 
figurën e njerëzve që po kujdesen për delet”).

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

“Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e Tij të vetëmlindurin, 
që, kushdo që beson në të, Të mos humbasë …” (Gjoni 3:16)

Hyrje

A të ka thënë ndonjëherë dikush diçka që nuk është e vërtetë, dhe 
e ka bërë vetëm për të parë nëse do ta besoje?

Fëmijët le të përgjigjen.

Ndoshta dikush të ka thënë, “Do të të jap një dhuratë të madhe,” 
por pastaj nuk ta ka dhënë. Nuk na pëlqen të na mashtrojnë 
kështu, apo jo? Perëndia që të do dhe të njeh ty, tregon gjithmonë 
të vërtetën.

Prezantimi

Në Bibël Ai na tregon për një dhuratë për ty. Mund të lexojmë për 
të tek Gjoni kapitulli 3 vargu 16. Le ta themi këtë adresë, Gjoni 
3:16, duke e bërë zërin si Jozefi.

Përsëriteni duke e bërë zërin si Maria dhe pastaj si bebe.

Një fëmijë t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke e hapur Biblën tek një 
shënues i vënë tek Gjoni 3:16. Lexoni vargun dhe tregoni Pikturën -n, 
Pikturën -o, Pikturën -p, Pikturën -q dhe Pikturën -r; ose Pikturën 
-R1, Pikturën -R2, Pikturën -R3, Pikturën -R4 dhe Pikturën -R5, 
Pikturën -R6 dhe Pikturën -R7.

Shpjegimi

Së pari do të përsërisim pjesën që mësuam herën e fundit.

Tregoni simbolet ndërsa jepni mësim.

Perëndia të do ty dhe mua dhe të gjithë njerëzit që Ai i ka krijuar. 
Perëndia na dha një dhuratë. Dhurata ishte Biri i Tij i vetëmlindur 
si Shpëtimtari ynë. (Ai që do të vdiste për mëkatet tona).

Tani do të shtojmë pjesën e re:

që, kushdo që beson në Të  - “Kushdo” do të thotë ti ose unë ose 
kushdo. “Të besosh” do të thotë që të jesh kaq i sigurt që diçka 
është e vërtetë sa që ti bën diçka për të. Duhet t’i besosh Jezusit, 
Shpëtimtarit që vdiq në kryq si ndëshkim për mëkatin dhe u 
ringjall..

të mos humbasë - “Të humbasësh” do të thotë të jesh larg Perëndisë 
Përgjithmonë. Ky varg thotë se ata që besojnë në Jezusin nuk do 
të humbasin ose nuk do të jenë larg Perëndisë
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Zbatimi

Të pa shpëtuar:  Perëndia dëshiron që ti të besosh në Jezusin si 
shpëtimtarin tënd që të mos humbasësh por përkundrazi 
të jesh me Perëndinë në qiell një ditë.

Të shpëtuar:  Nëse beson në Jezusin si Shpëtimtarin tënd, ti e di që 
premtimi i Perëndisë është i vërtetë. Perëndia dëshiron 
që ti t’i tregosh të tjerëve se Jezusi është Shpëtimtari i 
premtuar.

Përsëritje

“Varg me veprime”

Përsëriteni vargun frazë pas fraze ndërsa bëni veprimet (faqe 13).

Pastaj përdorni simbolet për ta recituar vargun.
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Ungjilli në vëmendje
 Jepni një shembull të mëkatit (p.sh. mosbindja ndaj mamit dhe 

babit) ose diskutoni Pikturën-a, Pikturën -b, Pikturën -c dhe  
Pikturën -d.

 Kur Jezusi u rrit, Ai vdiq në kryq për të marrë ndëshkimin 
që ti dhe unë meritojmë. Nëse do t’i kërkosh që Ai 
të të falë dhe të bëhet Shpëtimtari yt, Ai do të jetë  
Shpëtimtari yt.
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Mësimi - pjesa 1
A jeni frikësuar ndonjëherë? Ndoshta nuk ju pëlqen errësira, ose nuk 
ju pëlqejnë merimangat. Ndonjëherë edhe të rriturit kanë frikë. Disa 
njerëz në Bibël u frikësuan. Ndodhi diçka e papritur të cilën ata nuk 
e kishin parë më parë.

PIKTURA 2-3
Këta njerëz ishin barinj që rrinin jashtë në fushat afër Betlehemit. Ata 
kujdeseshin për delet e tyre gjatë gjithë ditës dhe gjatë gjithë natës.   
Ata duhet t’i drejtoni delet për të pirë ujë të pastër dhe për të ngrënë 
barë. Ata duhet t’i mbronin delet prej kafshëve të egra që i sulmonin 
delet. Ndonjëherë nëse një dele humbiste rrugën ose binte në një gropë 
barinjtë duhet ta nxirrnin delen nga gropa.

Bëni sikur jeni barinj që drejtojnë delet tek uji i pastër ose që po kërkojnë për 
një qengj që ka humbur. Nëse është e mundur fshiheni një qengj prej pellushi 
në dhomë që më parë që “barinjtë” ta gjejnë. Ose mund të përdorni një figurë 
deleje (faqe 88).

Ishte natë. Yjet kishin dalë në qiell. Barinjtë po ruanin delet e tyre. 
Ndoshta ishin ulur rreth një zjarri të vogël. Zjarri do t’i ngrohte ata 
dhe do të largonte kafshët e egra.

Papritur çdo gjë ndryshoi!

PIKTURA 2-4
Një engjëll, një mesazher nga Perëndia, u shfaq dhe lavdia e Perëndisë 
ndriçoi rreth tyre. Duhet të ketë qenë shumë e shndritshme.
Mbuloni sytë tuaj. Inkurajoini fëmijët që t’ju imitojnë.

Barinjtë ishin të tmerruar. Asnjëherë më parë nuk kishin parë një gjë 
të tillë.

Engjëlli kishte një mesazh prej Perëndisë. “Mos kini frikë, sepse unë po 
ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin” (nga Lluka 2:10).

Çfarë mund të ishte ky lajm i mirë i cili ishte për të gjithë – duke na 
përfshirë edhe ty dhe mua? Le ta shikojmë.

Engjëlli tha, “Sot në qytetin e Davidit lindi për ju një Shpëtimtar, që 
është Krishti, Zoti . Ju do të gjeni një fëmijë të mbështjellë me pelena, 
të shtrirë në një grazhd” (nga Lluka 2:11-12).
Lexojeni këtë nga Bibla. Shpjegoni që fjala “Zot”  është një titull për Jezusin dhe “Krisht” 
është një emër tjetër për Të.

Perëndia kishte dërguar një engjëll për t’ia dhënë këtë mesazh barinjve. 
Perëndia po u tregonte atyre për lindjen e Shpëtimtarit.

Papritur shumë engjëj mbushën qiellin. Ata po lavdëronin Perëndinë, 
duke thënë,  “Lavdi Perëndisë në vendet më të larta, dhe paqe mbi tokë 
njerëzve mbi të cilët qëndron mirëdashja e tij!” (Lluka 2:14).

Engjëjt u larguan. Qielli u bë përsëri i errët.
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Pjesa 2
PIKTURA 2-3
Kur engjëj u larguan, barinjtë panë njëri tjetrin.

“Le të shkojmë në Betlehem,” thanë ata, “për të parë këtë bebe për të 
cilën na tregoi Perëndia” (nga Lluka 2:15).

Kjo bebe për të cilën kishin folur engjëjt ishte Shpëtimtari të cilin 
Perëndia kishte premtuar  se do ta dërgonte nga Qielli. Ky premtim 
ishte shkruar në Fjalën e Perëndisë, Biblën. Ju mund t’i besoni asaj që 
është shkruar në Bibël, sepse Perëndia tregon gjithmonë të vërtetën.

Kjo bebe ishte Biri i Perëndisë. Kishte ardhur në botë për të marrë 
ndëshkimin që ti dhe unë meritojmë për gabimet që kemi bërë. Bibla 
na tregon se të gjithë kanë mëkatuar – ti , unë dhe barinjtë të cilëve u 
folën engjëjt. Mëkat janë gjërat që ne bëjmë sipas mendjes sonë dhe 
jo sipas dëshirës së Perëndisë.
Jepni disa shembuj lidhur me këtë (p.sh. mosbindja ndaj prindërve ose lëndimi i një 
vëllai ose motre) ose diskutoni Pikturën -a, Pikturën -b, Pikturën -c dhe Pikturën -d.

Por Perëndia të do ty dhe ka dërguar Jezusin, Shpëtimtarin, për të të 
shpëtuar nga ndëshkimi që ti meriton.

Këtë Shpëtimtar do të shihnin barinjtë.
Bëni sikur jeni barinjtë që po përgatiten të shkojnë në Betlehem dhe po nxitojnë 
për atje që nga kodra.

Këngë

Pjesa 3
Këta barinj arritën në qytetin e Betlehemit. A e mbani mend se çfarë 
u ishte thënë, çfarë duhet të kërkonin?
Le të përgjigjen fëmijët. Sigurohuni që të gjithë të dëgjojnë përgjigjen e saktë – beben, të 
mbështjellë me pelena dhe të shtrirë në grazhd.

PIKTURA 2-5
Ata kërkuan nga njeri vend në tjetrin derisa e gjetën. Shpëtimtari i 
premtuar ishte atje në një grazhd, pikërisht siç kishin thënë engjëjt.

Perëndia gjithmonë thotë të vërtetën. Ai dërgoi mesazherët e Tij për 
t’i treguar barinjve për Shpëtimtarin. Gjithçka që u ishte treguar ishte 
e vërtetë.

Si mendoni, si u ndienë barinjtë kur panë beben e vogël të shtrirë në grazhd?
Fëmijët le të përgjigjen.

Barinjtë nuk qëndruan gjatë.

PIKTURA 2-6
Ata dolën dhe u treguan të gjithëve atë që kishin parë. Të gjithë ata të 
cilëve u treguan u mahnitën me atë që thanë barinjtë.
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Barinjtë u kthyen në kodër. Ata lavdëronin Perëndinë sepse gjithçka 
që engjëjt kishin thënë ishte e vërtetë. Rrugës ata u tregonin për gjërat 
që kishin parë të gjithëve atyre që takonin.

Bëni sikur jeni barinjtë që tregojnë lajmin e mirë.

Thoni … Fëmijët të thonë  …
“A e keni dëgjuar lajmin e mirë?” “Shpëtimtari ka lindur.”
“Engjëjt treguan për lajmin e mirë.” “Shpëtimtari ka lindur.”
“Erdhëm për ta parë dhe është e vërtetë.” “Shpëtimtari ka lindur.”
“Premtimi i Perëndisë është i vërtetë.” “Shpëtimtari ka lindur.”

Ti dhe unë mund të jemi të sigurt që historia për ardhjen e Jezusit në 
botë si bebe është e vërtetë. Atje shkuan njerëz të vërtetë dhe e panë 
Jezusin. Historia është shkruar në Fjalën e Perëndisë, Biblën dhe ne 
mund t’i besojmë asaj që është shkruar në Bibël. Pse? Sepse është Fjala 
e Perëndisë dhe Perëndia gjithnjë thotë të vërtetën.
Tregojuni fëmijëve Biblën tuaj.

Mund t’u tregoni të tjerëve për gjërat që po mësoni për Jezusin, pikërisht 
si barinjtë që i treguan të tjerëve për gjërat që panë atë natë.

Si përfundim fëmijët le të bëjnë një dramë me historinë. Bëni kostume të thjeshta 
për personazhet e ndryshme. Tregojeni historinë (ose kini një ndihmës që ta bëjë 
këtë) dhe lexoni dialogun nga Bibla. Fëmijët le të luajnë role të ndryshme duke 
e luajtur disa herë. Të rriturit mund të marrin rolin e Marisë dhe të Jozefit 
dhe një kukull e mbështjellë me rroba mund të vendoset në një grazhd. Fëmijët 
të luajnë ose rolin e barinjve ose atë të engjëjve dhe pastaj të ndërrojnë vendet.

Kur të mbarojë drama këndoni një këngë.

Pyetjet e përsëritjes
Vargu përmendësh

1 Kush thotë gjithmonë të vërtetën? (Perëndia).

2 Çfarë do të thotë “të humbasë”? (Të jesh përgjithmonë larg nga 
Perëndia).

3 Kush nuk do të humbasë? (Ata që besojnë në Jezusin si Shpëtimtarin 
e tyre prej mëkatit).

Mësimi (pjesa 1-3)

1 Kush ishte jashtë në fushat afër Betlehemit? (Barinjtë).

2 Kush i befasoi barinjtë me një mesazh prej Perëndisë? (Një engjëll).

3 Çfarë u tregoi engjëlli atyre? (“Ka lindur një shpëtimtar”)

4 Ku do ta gjenin barinjtë Shpëtimtarin? (Në një grazhd).

5 Çfarë bënë barinjtë? (Ata shkuan për të parë beben).

6 Pse erdhi Jezusi, Shpëtimtari në botë? (Për të marrë ndëshkimin 
që ne meritonim).
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7 Pse meritojmë të ndëshkohemi prej Perëndisë? (Sepse të gjithë 
kanë mëkatuar – duke i bërë gjërat sipas mendjes sonë dhe jo sipas 
dëshirës së Perëndisë).

8 Çfarë bënë barinjtë menjëherë pasi kishin parë Shpëtimtarin? (Ata 
i treguan të gjithëve).

9 Nga e dimë se kjo histori është e vërtetë (që ka ndodhur vërtetë)? 
(Barinjtë panë Jezusin; ata ishin atje dhe i treguan të tjerëve për 
atë që kishin parë; ne mund t’i besojmë asaj që është shkruar në 
Bibël).

Ungjilli në vëmendje

 Bëni pyetje për përsëritje

 Thuaji Perëndisë, “Unë e di që kam mëkatuar dhe më vjen keq. Unë 
besoj që Jezusi vdiq për mëkatin tim dhe u ringjall. Të lutem më fal 
mëkatin tim dhe më bëj fëmijën tënd”).
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Mësimi 3
Dijetarët adhurojnë Mbretin Shpëtimtar

Shkrimi për mësuesit Mateu 2:1-12
Numrat 24:17

E vërteta qendrore Jezusi është Mbreti

Zbatimi Të pa shpëtuar dhe të shpëtuar:  Duhet të adhuroni Jezusin Mbretin

Vargu përmendësh “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)

Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Mirëseardhja w CD me muzikë 
w Etiketa emrash (faqe 

85), një për çdo 
fëmijë 

w Harta rrugësh
w Valixhe me gjëra për 

udhëtim

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

Aktivitet “Loja e udhëtimit”
 Fëmijët le të veprojnë sikur po marrin gjërat 

për pushime. Gjithashtu mund të flasin edhe 
për një udhëtim që kanë bërë. Tregoni hartat 
e rrugëve një valixhe dhe gjërat që keni marrë 
për udhëtim nëse dëshironi.

Adhurim w Muzikë CD
w Këngë e vizualizuar
w Shportë ofrimesh

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

faleminderit që na do. Faleminderit që mund 
të të adhurojmë duke kënduar, duke u lutur 
dhe duke dëgjuar histori. Në emrin e Jezusit. 
Amen.”

Vjershë me veprime “Dita e bukur e Krishtlindjes”
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 -n, Piktura -o, 
Piktura -p, Piktura -q, 
Piktura -r, Piktura -s, 
Piktura -t dhe  
Piktura -u

	Ose Piktura -R1, 
Piktura -R2, Piktura 
-R3, Piktura -R4, 
Piktura -R5, Piktura 
-R6, Piktura -R7 dhe 
Piktura -R8,  
(faqe 81-82)

w Udhëzime (faqe 42)
w Veprime (faqe 13)

Verse Gjoni 3:16
Përsëritje “Varg me veprime”
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Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Lëvizje Aktivitet “Koka, trupi, 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 45)

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

w “Unë besoj tek Bibla” 
këngë e vizualizuar

w Këngë
w Diçka prej ari, pak 

temjan (parfum)dhe 
mirrë (ose diçka e 
ngjashme)

Mësimi “Dijetarët adhurojnë Mbretin Shpëtimtar”
 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 Yje (faqe 90), dy sete 
me nga pesë

w Pyetje (faqe 47-48)

Lojë “Yje”
 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.

Ungjilli në 
vëmendje

w Udhëzime  (faqe 44)
w Këngë 
w Piktura -a, Piktura -b, 

Piktura -c dhe Piktura 
-d (opsionale)

Vëmendje Këngë

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 banjë dhe të lajnë duart.

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

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

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

Aktivitet krijues 
(zgjidh një)

w Trupi i gamileve  
(faqe 91), një për 
fëmijë

w Lapsa me ngjyra
w Gërshërë
w Kapëse rrobash dy për 

çdo fëmijë
w Fletë aktiviteti për 

studentët një për 
fëmijë

w Yje të mëdhenj në 
ngjyrë të artë ose 
argjendi, me ngjitës, 
një për çdo fëmijë

w Yje të vegjël të artë 
ose të argjendtë me 
ngjitës (opsionale)

w Brumë për të luajtur 
ose plastelinë (faqe 8)

Punëdore “Gamile me kapëse rrobash”
 Udhëzojini fëmijët që të ngjyrosin dhe presin 

gamilet. Ngjitni dy kapëse rrobash si këmbë.
Fletë aktiviteti * “Dijetarët udhëtojnë nga larg për të parë 

Jezusin.”
 Udhëzojini fëmijët që të vendosin një yll të 

madh të artë ose të argjendtë mbi yllin që 
ndoqën dijetarët.

Brumë për të luajtur, plastelinë “Yje dhe gamile”
 Fëmijët letë bëjnë yje ose gamile ndërsa 

përsëritni atë që u tha në mësim.

Aktivitet (zgjidh 
një)

w Yll (faqe  91) Dramë “Gjej yllin”
 Fshiheni yllin në një vend të dukshëm në 

dhomë, në mënyrë që një parashkollorë të 
mos e ketë të vështirë për ta gjetur. Tregojini 
fëmijëve që duhet të  kërkojnë me qetësi për të 
gjetur yllin. Kur ta gjejnë nuk duhet të thonë 
apo bëjnë ndonjë gjë, por vetëm të ulen. Kur 
të gjithë fëmijët ta kenë gjetur yllin, fëmija që 
u ul i pari do ta sjellë yllin tek ju.

Përsëritje “Ndiq yllin”
 Mbajeni yllin lart ndërsa fëmijët ju ndjekin 

nëpër dhomë, duke bërë si dijetarët.
*Të disponueshme në www.cefonline.com



Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet Birit të Tij

42

Mësimdhënia e vargut përmendësh
Vargu përmendësh

“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)

Hyrje

A të pëlqen të marrësh dhurata? Cila është dhurata më e rëndësishme 
që ke marrë ndonjëherë?

Fëmijët le të përgjigjen. Tregoni kutinë e dhuratave që ka brenda  
Pikturën-n, Pikturën -o, Pikturën -p, Pikturën -q, Pikturën -r, 
Pikturën -s, Pikturën -t dhe Pikturën -u; ose Pikturën -R1, Pikturën 
-R2, Pikturën -R3, Pikturën -R4, Pikturën -R5, Pikturën -R6, 
Pikturën -R7 dhe Pikturën -R8 .

Perëndia ka një dhuratë të mrekullueshme për ty, dhurata më e 
rëndësishme që do të të jepet ndonjëherë!

Prezantimi

Ai na tregon për këtë në librin e Tij, Biblën. Adresa është  Gjoni 3:16. 
Le ta themi këtë adresë së bashku ndërsa qëndrojmë në një këmbë.

Përsëriteni duke qëndruar në këmbën tjetër, pastaj duke u hedhur me 
të dyja këmbët.

Një fëmijë t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke e hapur Biblën tek një 
shënues i vënë tek Gjoni 3:16.

Dëgjoni pjesën e re që tregon për dhuratën e rëndësishme!

Lexojeni vargun nga Bibla juaj dhe pastaj hiqini vizualet nga kutia 
e dhuratave, me radhë, një nga një.

A e dëgjuat pjesën që flet për dhuratën? (Jeta e përjetshme).

Shpjegimi

Le ta themi vargun dhe të mendojmë se çfarë kuptimi ka çdo pjesë.

Tregoni simbolet ndërsa jepni mësim.

Perëndia të do ty dhe të gjithë njerëzit që Ai ka krijuar. Po ti dhe 
unë kemi mëkatuar. Edhe pse ke mëkatuar  (bën gjëra që nuk i 
pëlqejnë Perëndisë), Ai të do ty.  Jezusi, Biri i përsosur i Perëndisë, 
vdiq në kryq si ndëshkim për mëkatin tënd, më pas u ringjall. Nëse 
beson në Jezusin si Shpëtimtarin tënd, nuk do të jesh përgjithmonë 
i ndarë (larg) Perëndisë.

Ja pjesa e re:

por të ketë jetë të përjetshme - Kjo është një jetë e re që fillon kur beson 
në Jezusin si Shpëtimtarin tënd dhe merr faljen për mëkatet e tua. 
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Fryma e Perëndisë vjen për të jetuar brenda teje që të të ndihmojë. 
Dhe më pas, një ditë do të jetosh me Perëndinë në shtëpinë e Tij 
në Qiell.

Zbatimi

Të pa shpëtuar:  Perëndia dëshiron që ti të besosh në Jezusin si 
Shpëtimtarin tënd dhe të marrësh jetë të përjetshme. 
Më pas do të bëhesh një fëmijë në familjen e përjetshme 
të Perëndisë.

Të shpëtuar:  Nëse ke besuar në Jezusin si Shpëtimtarin tënd, duhet 
të adhurosh Jezusin si Mbretin tënd Shpëtimtar. Mund 
ta adhurosh Atë kur i këndon Atij këngë.

Përsëritje

“Varg me veprime”

Përsëriteni vargun frazë pas fraze ndërsa bëni veprimet (faqe 13).
Pastaj përdorni simbolet për ta recituar vargun.
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Ungjilli në vëmendje
 Jepni një shembull të mëkatit (p.sh. mosbindja ndaj mamit 

dhe babit) ose diskutoni Pikturën-a, Pikturën -b, Pikturën 
-c dhe Pikturën -d.

 Kur Jezusi u rrit, Ai vdiq në kryq për të marrë ndëshkimin 
që ti dhe unë meritojmë. Nëse do t’i kërkosh që Ai të të falë 
dhe të bëhet Shpëtimtari yt, Ai do të jetë Shpëtimtari yt.
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Mësimi - pjesa 1
Çfarë janë ata që shkëlqejnë natën në qiell? A i keni parë yjet në qiell 
natën?

PIKTURA 3-2
A jeni përpjekur ndonjëherë që t’i numëroni ose t’i shikoni ata 
nëpërmjet një teleskopi për t’i parë më mirë?

Mbajini duart sikur keni një teleskop dhe bëni sikur po shihni yjet.

Fëmijët le të përgjigjen.

Njerëzit që studiojnë yjet quhen astronomë.
Fëmijët le të përsërisin këtë emër.

Astronomët bëjnë harta të yjeve në qiell. Ata shohin qiellin natën dhe 
me kujdes vizatojnë vendin ku ndodhet yjet. Yjet lëvizin dhe ndryshojnë 
dhe astronomët mbajnë shënim këto ndryshime. Ata u japin yjeve 
emra të veçantë.  Që në kohët e largëta ka pasur njerëz që quheshin 
astronomë. Madje edhe në ditët kur ka jetuar Jezusi njerëzit shikonin 
qiellin dhe përpiqeshin në shihnin se çfarë po ndodhte me yjet.

Ishin disa burra që jetonin në një vend shumë të largët të cilëve u 
pëlqente që të shikonin yjet natën. Bibla i quan ata dijetarë. Ata ishin 
shumë të interesuar për atë që po ndodhte në qiell.

PIKTURA 3-1
Një natë ata panë diçka shumë të pazakontë që i bëri ata të kuptonin 
që ylli kishte një kuptim të veçantë. Kishte lindur një mbret i ri në 
vendin e Izraelit.

Ku mendoni se kishte lindur mbreti i ri? Dijetarët mendonin se Mbreti 
i ri i Izraelit do të kishte lindur në qytetin e rëndësishëm të Jeruzalemit, 
kështu që u përgatitën që të shkonin e ta adhuronin Atë atje.  Do të 
ishte një udhëtim i gjatë. Do t’i duhej të merrnin me vete ushqim, ujë, 
rroba të tjera dhe dhurata për Mbretin e ri. Nuk e dimë se sa dijetarë 
ishin dhe nuk e dimë se si udhëtuan ata, por ka mundësi që të kenë 
shkuar me gamile.

Bëni sikur po përgatiteni për të udhëtuar, duke ngarkuar gamilet me rroba dhe 
ushqim dhe ujë për udhëtimin.

Pjesa 2
Dijetarët bënë një udhëtim të gjatë deri në Jeruzalem.

PIKTURA 3-4
A ke bërë ndonjëherë një udhëtim shumë të gjatë për diku? Ndoshta mezi 
prisje që të arrije atje. Dijetarët donin me të vërtetë ta shihnin dhe ta 
adhuronin Mbretin e ri, kështu që bënë me dëshirë një udhëtim të gjatë.

Më në fund ata arritën në qytetin e rëndësishëm të Jeruzalemit. Por si 
do ta gjenin Mbretin e ri?
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Dijetarët pyetën, “Ku është Mbreti i judenjve, që ka lindur? Sepse pamë 
yllin e Tij në Lindje dhe erdhëm për ta adhuruar?” (nga Mateu 2:2).

Dijetarët pyetën, “Ku është Mbreti i judenjve, që ka lindur? Sepse pamë 
yllin e Tij në Lindje dhe erdhëm për ta adhuruar?” (nga Mateu 2:2?”
Fëmijët le ta përsërisin këtë frazë.

Lajmi i dijetarëve mbërriti tek Mbreti Herod në pallat. Mbreti Herod 
ishte një njeri shumë i keq. Ai bëri shumë gjëra mizore. A mendoni 
se ishte i kënaqur që kishte lindur një Mbret i ri?  Jo! Bibla na tregon 
se Mbreti Herod u shqetësua nga ajo që dëgjoi (Mateu 2:3). Donte 
të dinte se çfarë po ndodhte. Në fund të fundit, ai ishte mbreti dhe ai 
donte ta dinte nëse kishte edhe një Mbret të ri!

Mbreti Herod mblodhi kryepriftërinjtë dhe mësuesit e ligjit. Këta 
ishin njerëz që e dinin se çfarë thoshte Dhjata e Vjetër (pjesa e parë e 
Biblës) për gjërat që do të ndodhnin. Ata e dinin që Perëndia kishte 
premtuar se do të dërgonte një Shpëtimtar që do të ishte një Mbret. 
Herodi donte të dinte më shumë.

“Ku do të lindë Mbreti i premtuar?” pyeti ai priftërinjtë dhe mësuesit e ligjit.

A e dinin ata? Ata kishin përgjigjen e duhur.

“Në Betlehem,” thanë ata, “ashtu siç është shkruar në librin e profetit 
Mikea” (nga Mateu  2:5).
Mund të lexoni Mikea 5:2 nga Bibla juaj.

Perëndia kishte premtuar të dërgonte një Shpëtimtar i Cili do të ishte  
një Mbret dhe Perëndia e mbajti premtimin e Tij. Mbreti nuk kishte 
lindur në Jeruzalem, por në Betlehem. A e dini emrin e Mbretit? Emri 
i Tij është Jezus.

Pjesa 3
A keni bërë ndonjëherë ndonjë gjë fshehurazi që askush të mos e 
zbulojë? Mbreti Herod i thirri dijetarët fshehurazi që të vinin e të 
takoheshin me të.

PIKTURA 3-5
Ai donte të dinte diçka.

“Kur e keni parë për herë të parë yllin që ju tregoi se ka lindur një 
Mbret i ri?” i pyeti ai ata.

Ai nuk ishte fare i gëzuar për këtë Mbret të ri, por nuk ua tregoi 
dijetarëve këtë. Ai i gënjeu.

“Shkoni dhe pyesni me kujdes për Fëmijën; pastaj ejani dhe ma tregoni 
me saktësi se ku është Ai. Unë dua ta adhuroj Atë” (nga Mateu 2:8).

Mbreti Herod në të vërtetë nuk donte që ta adhuronte Mbretin e ri. 
Ai ishte i zemëruar dhe xheloz. Ai i dërgoi dijetarët në Betlehem dhe 
priti që ata të ktheheshin.
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Dijetarët e dinin se ku të shkonin.  Udhëtimi i tyre i gjatë gati po 
përfundonte. Betlehemi është shumë afër Jeruzalemit, kështu që pjesa 
e fundit e udhëtimit të tyre nuk do të ishte shumë e gjatë. Kur nisën 
rrugën ata panë yllin në qiell. Duhet të kenë qenë shumë të lumtur. E 
dinin që ishin në rrugën e duhur! Ylli shkoi përpara derisa ndaloi mbi 
vendin ku ishte Mbreti i ri.

Dijetarët arritën në shtëpi dhe atje ishte Jezusi, Mbreti i ri me mamin 
e Tij Marinë.

PIKTURA 3-6
Dijetarët erdhën në një kohë tjetër pas barinjve. Jezusi ishte një djalë 
i vogël tani, nuk ishte një bebe e sapolindur. Dijetarët u përkulën dhe 
adhuruan Jezusin.

A e mbani mend se çfarë kishin sjellë me vete dijetarët? Bashkë me të 
gjitha gjërat që ata kishin nevojë për udhëtimin, ata kishin sjellë dhurata 
për Jezusin. Ato ishin të pazakonta por gjithashtu tërësisht dhuratat e 
duhura për t’u sjellë.

Dijetarët e adhuruan Jezusin dhe i dhanë atij dhurata të denja për një 
Mbret i Cili një ditë do të vdiste për të shpëtuar Popullin e Tij. Ata i 
dhanë Atij arë, temjan dhe mirrë.

Tregoni diçka prej ari dhe pak temjan (ose parfum) dhe mirrë (ose diçka të ngjashme).

Ti dhe unë nuk mund t’i sjellim Jezusit ar, temjan ose mirrë, 
si dijetarët. Por nëse beson në Jezusin si Shpëtimtarin tënd mund ta 
adhurosh Atë si Mbretin tënd. Mund ta adhurosh Atë me një këngë si kjo.

Këndoni  “Unë besoj tek Bibla” vargjet 1 dhe 2 .

Tani që dijetarët kishin adhuruar Mbretin, erdhi koha që të ktheheshin 
në shtëpi. Perëndia e dinte se mbreti Herod donte t’i bënte keq Jezusit, 
kështu që Ai i paralajmëroi dijetarët në një ëndërr që të mos ktheheshin 
në Jeruzalem, kështu që ata udhëtuan për në shtëpi nëpër një rrugë 
tjetër. Sa shumë gjëra kishin për të biseduar rrugës për në shtëpi! Ata 
kishin parë Mbretin e ri që kishte dërguar Perëndia.

A keni besuar se Jezusi është Mbreti i dërguar prej Perëndisë për të 
shpëtuar njerëzit nga mëkati i tyre? Le të adhurojmë Mbretin Jezus 
duke kënduar për të.

Përfundoni duke kënduar një këngë.

Pyetjet e përsëritjes
Vargu përmendësh

1 Kush dëshiron t’ju japë jetë të përjetshme? (Perëndia).

2 Çfarë është jeta e përjetshme? (Jeta si fëmijë në familjen e 
përjetshme të Perëndisë).

3 Kush mund të ketë jetë të përjetshme? (Të gjithë ata që besojnë 
në Jezusin si Shpëtimtarin e tyre).
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Mësimi (pjesa 1-3)

1 Çfarë shkëlqen natën në qiell? (Yjet).

2 Si quheshin ata burra në mësimin tonë biblik të cilët shikonin 
yjet? (Dijetarë).

3 Çfarë kuptimi kishte ylli i ri? (kishte lindur një Mbret i ri).

4 Për ku udhëtuan dijetarët? (Jeruzalem).

5 Kush ishte Ai që e kishte mbajtur premtimin e Tij se do të dërgonte 
një Mbret? (Perëndia).

6 Si e kishte emrin ky Mbret i ri? (Jezus).

7 Si ndihej Herodi për shkak të Mbretit të ri? (I zemëruar dhe xheloz).

8 Ku ishte Mbreti i ri? (Betlehem).

9 Çfarë bënë dijetarët kur e gjetën Mbretin Jezus? (Ata i dhanë 
dhurata dhe e adhuruan Atë).

Ungjilli në vëmendje

1 Biri i Kujt ishte Jezusi? (Biri i Perëndisë).

2 Pse erdhi Jezusi? (Për të shpëtuar mëkatarët).
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Mësimi 4
Djali Jezus rritet

Shkrimi për mësuesit Lluka 1:35
Lluka 2:39-47,51-52
Gjoni 1:1-2

E vërteta qendrore Jezusi erdhi për të shpëtuar njerëzit nga mëkati i tyre

Zbatimi Të pa shpëtuar: Kërkoji Jezusit që të të shpëtojë
Të shpëtuar:  Nëse Jezusi është Shpëtimtari juaj, jetoni siç i pëlqen Atij

Vargu përmendësh “… Ati e dërgoi Birin për të qënë 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 85), një 
për çdo fëmijë

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

Aktivitet “Çfarë bëjnë mamat dhe babat”
 Fëmijët le të bëjnë gjërat që bëjnë mamat 

dhe babat (p.sh. punë marangozi,  ngasin 
makinën, gatuajnë, lajnë makinën, flasin në 
telefon etj.). fëmijët le të sugjerojnë ide.

Adhurim w Muzikë CD
w “Unë besoj tek Bibla” 

këngë e vizualizuar
w Shportë ofrimesh

Song Këngë
Lutje Drejtojini fëmijët në lutje ose të luten edhe 

ata me ju, frazë pas fraze: “I dashur Perëndi, 
faleminderit që dërgove Jezusin në tokë për 
të vdekur në kryq për ne. Faleminderit që 
Jezusi u ringjall. Faleminderit që na do. Në 
emrin e Jezusit. Amen.”

Këngë “Unë besoj tek Bibla” (vargjet  1-4)
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 -R9, Piktura 
-R10, Piktura -R11 dhe 
Piktura -R12 (faqe 83)

w Udhëzime (faqe  52)
w Varg me veprime  

(faqe 14)

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

Lëvizje Aktivitet “Le të jemi si mami dhe babi”
 Fëmijët të bëjnë si babat dhe mamat ndërsa 

veprojnë (p.sh. ecin ose vrapojnë, hidhen, 
përkulen).
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Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Mësim biblik w Teksti i mësimit (faqe 55)
w Piktura 4-1, Piktura 4-2, 

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

w Piktura -a, Piktura -b, 
Piktura -c dhe Piktura -d

w Këngë
w 1 Gjonit 4:14 veprime 

(page  14)
w Fotografi e një bebeje 

(nëse është e mundur një 
foto e vetes tuaj ose e një 
ndihmësi)

Mësimi “Djali Jezus rritet”
 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 Shigjetat vajzë djalë  
(faqe 92)

w Tabela e rritjes (ose një 
metër për matje)

w Pyetje (faqe 57)

Lojë “Ne po rritemi”
 Ngjisni në mur një tabelë për rritjen. Pasi 

një fëmijë i përgjigjet një pyetjeje, ai lëviz  
shigjetën një hap më lart në tabelë.

Bibla në 
vëmendje

w Udhëzime (faqe 54)
w Këngë / muzikë (faqe 15)
w Një përzgjedhje gjërash 

që ndihmojnë fëmijët 
të rriten të fortë dhe të 
shëndetshëm, ose figura 
të këtyre gjërave (shini 
sugjerimet në faqen 54)

Në vëmendje “Çfarë na ndihmon të rritemi?”

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 banjë dhe të lajnë duart.

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

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

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

Aktivitet krijues

(zgjidh një)

w Fletë letre për punëdore 
aq e madhe sa të mund 
të shtrihet një fëmijë, një 
për fëmijë

w Lapsa me ngjyra
w Copa rrobash ose leshi 

(opsionale)
w Ngjitës
w Fletë aktiviteti për 

studentët një për fëmijë
w Shirita të vegjël letre, një 

për fëmijë
w Brumë për të luajtur ose 

plastelinë (faqe  8)

Punëdore “Vizatimi i trupit”
 Çdo fëmijë le të shtrihet në letrën e tij ndërsa 

ju vizatoni trupin e tij. Më pas ai mund të 
ngjyrosë fytyrën, flokët, veshjen etj. Mund 
të ngjisë edhe pjesë veshjesh ose lesh.

Fletë aktiviteti* “Djali Jezus rritet”
 Ndihmoni çdo fëmijë që të rrotullojë një 

shirit letre dhe ta ngjisë në figurë si një 
pergamenë ekstra.

Brumë për të luajtur, plastelinë “Mjetet e marangozit”
 Udhëzojini fëmijët që të bëjnë mjete 

marangozi. Flisni se për çfarë përdoret 
secila dhe tregojini se si Jezusi mund ta ketë 
përdorur atë  për të mësuar se si të bëhej një 
marangoz.
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Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Aktivitet

(zgjidh një)

Aktivitet “Ne po rritemi”
 Fëmijët le të bëjnë si bebe, pastaj si 

fëmijë pak më të rritur dhe pastaj si një 
parashkollor që bën gjërat e zakonshme 
( p.sh. të ngrënit – fjetja, pinë ujë nga 
biberoni, ulen dhe hanë me duar, duke 
ngrënë nga një tas; duke lëvizur, duke u 
zvarritur, duke ecur me këmbë dhe duar, 
duke ecur - duke thënë “amen”, duke thënë 
“Perëndi beko Mamin” dhe “Perëndi beko 
Babin”, duke thënë “I dashur Perëndi të 
lutem beko mamin dhe babin. Në emrin e 
Jezusit. Amen”).

Aktivitet “Unë mundem”
 Drejtojini fëmijët që të bëjnë të gjitha 

këto gjëra. Thoni “Unë mund të” duke e 
ndjekur  nga veprimi (p.sh. “Unë mund të 
rri në këmbë”, “Unë mund të numëroj deri 
në dhjetë”, “Unë mund të përplas duart”, 
“Unë mund të jap një përqafim”). Fëmijët 
le të bëjnë çdo veprim pasi e thoni ju.

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

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

Hyrje

A i ndihmoni ndonjëherë prindërit kur bëjnë ndonjë punë? 
Ndoshta mami thotë, “Shko dhe më merr një pelenë për bebin.” 
Ndoshta babi thotë, “Shko dhe më merr një çekiç tek vendi i 
veglave.” Perëndia Atë dërgoi Birin e Tij, Jezusin, për të bërë një 
punë shumë të rëndësishme për Të.

Prezantimi

Adresa e pjesës së Biblës ku mund të lexojmë për punën e Jezusit 
është 1 Gjonit 4:14.

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

Le ta themi adresën e 1 Gjonit 4:14, tre herë duke pëshpëritur.

Përsëriteni me zë normal dhe pastaj me zë më të lartë. Tregoni 
Pikturën-R9, Pikturën -R10, Pikturën -R11 dhe Pikturën -R12.

Shpjegimi

Ati - Perëndia Atë, i Cili është në Qiell të ka bërë dhe të do ty.

e dërgoi Birin - Perëndia Atë, Perëndia Bir dhe Perëndia Fymë e 
Shenjtë së bashku janë Perëndia. Ai është një Perëndi në tre persona. 
Perëndia  Atë dërgoi Birit, Jezus, për të bërë një punë për Të në 
tokë. Jezusi erdhi si një foshnje e vogël dhe u rrit e u bë burrë.

për të qenë Shpëtimtar - Jezusi jetoi një jetë të përsosur, pastaj vdiq 
në kryq si ndëshkim për mëkatin tënd dhe timin dhe u ringjall.  
Mëkat është çdo gjë që mendon, thua ose bën dhe që nuk e 
kënaq Perëndinë. Të gjithë kanë mëkatuar dhe kanë nevojë për 
Shpëtimtarin (Atë që na shpëton prej ndëshkimit të mëkatit).

i botës - Bota do të thotë ti dhe unë dhe të gjithë njerëzit.

Zbatimi

I pa shpëtuar:  Perëndia dëshiron që ta besosh Jezusin si Shpëtimtarin 
tënd. Kur Jezusi vdiq në kryq, Ai e mori ndëshkimin që 
dha Perëndia për mëkatin tënd. Më pas Ai u ringjall. 
Jezusi mund të falë mëkatin tënd nëse beson në Të.

I shpëtuar: Nëse tashmë ke besuar në Jezusin si Shpëtimtarin tënd, 
Perëndia dëshiron që të rritesh si fëmijë i Tij. Ai dëshiron 
që ti të rritesh duke u bërë më shumë si Jezusi në çdo 
gjë që mendon, bën ose thua.
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Përsëritje

“Varg me veprime”

Përsëriteni vargun frazë pas fraze ndërsa bëni veprimet (faqe 14).
Pastaj përdorni simbolet për ta recituar vargun.
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Bibla në vëmendje
“Çfarë na ndihmon që të rritemi?”
Kini një përzgjedhje gjërash që ndihmojnë fëmijët të rriten të fortë dhe të shëndetshëm, 
(ose figura të këtyre gjërave). Përfshini gjëra si qumësht, bukë, fruta dhe perime, oriz dhe 
makarona, furçë dhëmbësh, sapun, libra, lodra, shtëpi, familje etj.

Perëndia na ka dhënë shumë gjëra të mira që na ndihmojnë të rritemi 
të shëndetshëm dhe të fortë.
Tregoni gjërat dhe flisni shkurtimisht për to.

Por nëse duam vërtetë të rritemi në një mënyrë që e kënaq Perëndinë 
ka disa gjëra të tjera që duhet t’i bëjmë. Do t’i gjejmë këto gjëra tek 
një këngë.
Këndoni “Lexo biblën lutu çdo ditë”.

Fjala e Perëndisë është Bibla.
Tregoni Biblën tuaj.

Bibla na tregon çdo gjë që duhet të dimë për Perëndinë. Është një Libër 
shumë i veçantë dhe i rëndësishëm sepse është Fjala e Perëndisë për 
ne. Nuk ka libër tjetër si ai. Kur të rriteni më shumë mund ta lexosh 
vetë. Tani mund të lexosh pjesë të saj çdo herë që vjen këtu. Ndoshta 
në shtëpi mund të dëgjosh ndonjë histori nga Bibla. Sigurohu që të 
dëgjosh Fjalën e Perëndisë.

Mund të flasësh me Perëndinë. Ne e quajmë këtë lutje. Mund të lutesh 
kudo dhe nuk duhet të përdorësh fjalë të veçanta.  Perëndia dëshiron 
që ti t’i flasësh Atij për gjërat që ke. Mund t’i kërkosh të falur Atij për 
gabimet që ke bërë. Mund t’i kërkosh që të të ndihmojë.
Lutuni me fëmijët, duke bërë një lutje si ajo që sapo thatë.

Mbaj mend se ke nevojë për shumë gjëra që të rritesh i shëndetshëm dhe 
i fortë dhe gjithashtu duhet të lexosh Biblën dhe të lutesh. Sa shpesh 
duhet t’i bëjmë këto gjëra? Çdo ditë sepse ato do të na ndihmojnë të 
rritemi.

Këndoni “Lexo biblën lutu çdo ditë”.
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Mësimi - pjesa 1
Tregoni foton e një bebeje, nëse është e mundur një foto tuajën ose të një ndihmësi. Fëmijët 
të gjejnë se kush është në foto.

A ke qenë ndonjëherë bebe? Si u bëre kaq i madh sa je tani? Çfarë të 
ndihmoi që të rritesh?
Diskutoni shkurtimisht.

Perëndia bëri që të rritet trupi yt! Perëndia e njeh çdo muskul dhe kockë 
të trupit tënd. Ai e zgjodhi ngjyrën e flokëve të tu, të syve dhe lëkurës 
tënde. Ai e zgjodhi se si do ta kishe zërin dhe mënyrën se si do të qeshje 
ti. Ai e zgjodhi se sa i gjatë dhe i fortë do të bëheshe ti. Perëndia të ka 
bërë ashtu siç je! Dhe Ai të do ty pikërisht ashtu siç të bëri.

Ti dhe unë kishim një fillim,  por Perëndia Atë ka ekzistuar gjithmonë. 
Para se Jezusi të lindte Ai jetonte me Atin, Perëndi në Qiell.

PIKTURA 4-1
Kur erdhi koha e duhur Perëndia Atë e dërgoi Birin e Tij në tokë si 
bebe. Jezusi ishte Perëndia Bir në trup njerëzor. Ai erdhi për të bërë 
punën e Perëndisë në tokë.

A  e dinit që Perëndia është tre në një? Perëndia Atë, Perëndia Bir dhe 
Perëndia Frymë e Shenjtë së bashku janë Perëndia. Ai është një Perëndi 
në tre persona. Ne mund t’i vendosim tre emrat e Tij në tre gishta për 
të na ndihmuar që ta mbajmë mend.
Përsëritini emrat, duke ngritur një gisht për çdo emër.

Këngë.

Perëndia Atë dërgoi Birin për të bërë një punë për Të në tokë. Këtë 
na thotë vargu ynë.

Thoni Gjoni 4:14 së bashku duke bërë veprimet.

Kështu Jezusi lindi si bebe sepse Perëndia e kishte dërguar Atë në tokë. 
Jezusi kishte një punë për të bërë. Ai u dërgua që të ishte Shpëtimtari i 
botës. Por Ai ishte vetëm një bebe e vogël. Le të shohim se si u rrit Ai.

Pjesa 2
PIKTURA 4-2
Jezusi bashkë me Marinë dhe Jozefin jetoi në një qytet të vogël të quajtur 
Nazaret. Le ta themi së bashku emrin e qytetit - “Nazaret.” Ai u rrit atje.

Bibla na tregon se Ai u rrit në tre mënyra (Lluka 2:5). Ai u rrit në 
urtësi (mençuri) ) (tregoni nga koka), në trupin e Tij (trego muskujt), në 
marrëdhënien me të tjerët (përshëndetni dhe buzëqeshni) dhe duke e kënaqur 
Perëndinë (uleni kokën dhe mblidhni krahët).

Jezusi u rrit në urtësi (tregoni nga koka). Kjo do të thotë se Ai mësoi të 
mendonte dhe të bënte zgjedhjet e duhura. Edhe ju po mësoni të 
mendoni dhe të bëni zgjedhjet e duhura, por ndonjëherë bëni zgjedhje 
të gabuara.
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Jepni disa shembuj (p.sh lëndimi i vëllait ose motrës, ose kur nuk ia jep lodrat të tjetrit) 
ose diskutoni Pikturat-a, Pikturat -b, Pikturat -c dhe Pikturat -d.

Jezusi ishte i përsosur. Ai kurrë nuk mëkatoi. Ai bëri gjithmonë 
zgjedhjet e drejta, edhe kur po rritej. Gjithmonë jetonte për ta kënaqur 
Perëndinë, Atin e Tij në Qiell.

PIKTURA 4-3
Jezusi u rrit në trupin e Tij (tregoni muskujt). Do të thotë që trupi i Tij 
u bë më i gjatë, më i madh dhe më i fortë. Kur fëmijët rriten ata 
mësojnë se si të bëjnë shumë gjëra të ndryshme. Ata mësojnë të se si 
ndihmojnë dhe të punojnë. Edhe Jezusi i mësoi këto gjëra. Ai mësoi 
se si të ndihmonte Jozefin i cili punonte si marangoz.
Jezusi u rrit në marrëdhënie me njerëzit e tjerë (përshëndetni dhe buzëqeshni). 
Jezusi shkonte mirë me të tjerët dhe njerëzit e pëlqenin Atë dhe atyre 
i pëlqente të rrinin me Të.
Jezusi u rrit në mënyrën që i pëlqente Perëndisë. Ai e bënte çdo gjë në 
mënyrë të përsosur. Ai nuk mëkatoi kurrë. Ju dhe unë nuk mund të 
jemi të përsosur. Ne kemi lindur me dëshirën për t’i bërë gjërat sipas 
mënyrës sonë dhe jo sipas mënyrës së Perëndisë. Kur nuk i bindemi 
prindërve tanë ose kur themi fjalë të pahijshme ne thyejmë ligjin 
e Perëndisë dhe Perëndia e quan këtë mëkat. Perëndia gjithmonë e 
ndëshkon mëkatin. Por Perëndia të do ty shumë dhe dërgoi Jezusin 
që të marrë ndëshkimin në vendin tënd. Mund t’i kërkosh Jezusit që 
të jetë Shpëtimtari yt dhe mund t’i thuash “më fal” për mëkatin tënd.

Pjesa 3
Kur ishte dymbëdhjetë vjeç Jezusi bëri një udhëtim të bukur me nënën 
e Tij dhe Jozefin. Çdo vit Maria dhe Jozefi udhëtonin nga shtëpia e tyre 
në Nazaret për në qytetin e rëndësishëm të Jeruzalemit për të festuar një 
festë të veçantë. Atje shkonin shumë njerëz, kështu që Maria dhe Jozefi 
udhëtonin me një grup të madh njerëzish. Kur Ai ishte dymbëdhjetë 
vjeç Jezusi mund të shkonte me ata.

PIKTURA 4-5
A mendoni se ishte i gëzuar për këtë? Ai kishte qenë në Jeruzalem 
vetëm një herë kur ishte bebe e vogël prandaj nuk mund ta mbante 
mend. Tani që Ai ishte  dymbëdhjetë vjeç do ta shihte Jeruzalemin dhe 
tempullin ku njerëzit shkonin për të adhuruar Perëndinë.
Iu deshën disa ditë për të udhëtuar për në Jeruzalem sepse nuk kishte 
makina ose aeroplanë. Secili duhet të ecte gjatë gjithë rrugës dhe të 
mbante ushqimet dhe veshjet.

Bëni sikur po merrni gjërat për udhëtim dhe pastaj nisuni për në Jeruzalem 
duke ndaluar gjatë rrugës për të ngrënë dhe për të fjetur.

Ndërsa udhëtonin njerëzit këndonin këngë.
Këndoni një këngë ose luani një muzikë në sfond ndërsa “udhëtoni” për në 
Jeruzalem.

Në tempull (ndërtesa e veçantë në të cilën njerëzit adhuronin Perëndinë) 
Jezusi po fliste me mësuesit e ligjit të Perëndisë.
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 PIKTURA 4-6
Ata habiteshin se sa shumë dinte Ai. Ai bënte pyetje dhe kushdo që 
dëgjonte gjërat që Ai thoshte mahnitej me zgjuarsinë e Tij. Jezusi ishte 
rritur në urtësi (tregoni nga koka). Ai e dinte që Perëndia ishte Ati i Tij 
dhe Ai jetonte për ta kënaqur Atë. Jezusi dinte kaq shumë sepse Ai ishte 
Perëndia Bir. Ai kishte ardhur që të bënte punën e Perëndisë në tokë.

Nëse i ke kërkuar Perëndisë që të jetë Shpëtimtari yt mund të jetosh për 
të kënaqur Perëndinë. Kjo do të thotë që t’i bësh gjërat sipas dëshirës së 
Perëndisë dhe jo t’i bësh gjërat sipas mendjes tënde.  Kur i flet Perëndisë 
në lutje, kërkoji Atij të të ndihmojë t’i bindesh mamit dhe babit tënd. 
Kërkoji Atij që të të ndihmojë të thuash “të lutem” dhe “faleminderit”. 
Perëndia do t’i dëgjojë lutjet e tua.

Kur mbaroi udhëtimi për në Jeruzalem Jezusi u kthye në shtëpi me Marinë 
dhe Jozefin. Ai vazhdoi të rritej dhe të jetonte duke e kënaqur  Perëndinë.

Pyetjet e përsëritjes
Vargu përmendësh

1 Kush është Ati që dërgoi Birin (Perëndia Atë).

2 Kush është Biri? (Jezusi, Perëndia Bir).

3 Cila është puna që bëri Shpëtimtari? (Ai vdiq në kryq për të marrë 
ndëshkimin për mëkatin e tënd dhe timin).

Mësimi (pjesa 1-3)

1 Kush e rrit trupin tënd? (Perëndia).

2 Ku ishte Jezusi para se të vinte në tokë si bebe? (Me Perëndinë në Qiell).

3 Pse erdhi Jezusi në tokë? (Për të bërë punën e Perëndisë në tokë).

4 Në cilin qytet u rrit Jezusi? (Nazaret).

5 A bëri Jezusi ndonjë gabim? (Jo).

6 A kemi bërë ti dhe unë ndonjë gabim? (Po).

7 Çfarë ndodhi kur Jezusi ishte dymbëdhjetë vjeç? (Ai bëri një 
udhëtim të bukur).

8 Çfarë mendonin për Jezusin mësuesit e ligjit? (Ata ishin të mahnitur 
se sa shumë dinte Ai).

9 Nëse i ke kërkuar Jezusit që të jetë Shpëtimtari yt, si mund të jetosh për 
ta kënaqur Perëndinë? (Duke i bërë gjërat sipas mënyrës së Perëndisë).

Bibla në vëmendje

1 Cili është Libri i veçantë të cilin Perëndia na e ka dhënë që ta 
lexojmë? (Bibla).

2 Si mund të flasim me Perëndinë? (Në lutje).

3 Sa shpesh duhet të mësojmë nga Bibla dhe të lutemi? (Çdo ditë).
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Mësimi 5
Jezusi fillon punën e Tij

Shkrimi për mësuesit Lluka 3:21-22
Lluka 4:14-15
Lluka 5:1-11

E vërteta qendrore Perëndia dëshiron që t’i besosh Jezusit dhe ta ndjekësh Atë

Zbatimi Të pa shpëtuar:  Beso në Jezusin si Shpëtimtarin tënd dhe ndiqe Atë
Të shpëtuar: Ndiqe Jezusin duke iu bindur Atij

Vargu përmendësh “… Unë besoj se ti je Krishti, Biri i Perëndisë …” (Gjoni  11:27)

Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Mirëseardhja w CD me muzikë
w Etiketa emrash (faqe 

85), një për çdo fëmijë
w Peshk (faqe 85) me një 

kapëse letrash dhe një 
mesazh (faqe 92) të 
ngjitur në të

w Kallam peshkimi (fije 
me një magnet në fund 
të tij të ngjitur tek një 
shufër ose kunj)

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

Aktivitet “Kap një peshk”
 Fëmijët me radhë të përdorin kallamin e 

peshkimit. Lexoni mesazhin tek çdo peshk 
që është kapur. Vazhdoni derisa çdo fëmijë 
të ketë peshkuar një herë duke e hedhur 
peshkun përsëri brenda.

Adhurim w Muzikë (faqe 15-16)
w Këngë e vizualizuar
w Shportë ofrimesh

Këngë Këngë
Lutje Drejtojini fëmijët në lutje: “Perëndi i 

dashur, faleminderit që dërgove Jezusin në 
tokë. Faleminderit që Ai zgjodhi ndihmës 
që e ndoqën. Na ndihmo që të jemi edhe 
ne ndihmës të Jezusit. Në emrin e Jezusit. 
Amen.”

Këngë “Lexo Biblën” (vargu 1)
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-R13, Piktura 
-R14, Piktura -R15 dhe 
Piktura -R16 (faqe  84)

w Udhëzime (faqe 62)

Vargu Gjoni  11:27
Përsëritje “Peshko një varg”
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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  66)

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

w “Unë besoj tek Bibla” 
Këngë e vizualizuar

w Muzikë 
w Mollë
w Figurë pëllumbi  

(faqe 93)

Mësimi “Jezusi fillon punën e Tij”
 Jepeni mësimin të gjithë një herësh ose një 

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

? Përsëritje w Peshk (faqe 85), një për 
fëmijë

w Lesh blu
w Pyetje (faqe 68-69)

Lojë “Peshku në det”
 Vendosni një copë leshi blu përgjatë tabelës 

së flanelografit si ujë. Pasi një fëmijë t’i 
përgjigjet pyetjes, ai mund të vendos një 
peshk në ujë. Vazhdoni derisa çdo fëmijë ta 
ketë bërë një herë, përsëritja e pyetjeve është 
e domosdoshme.

Ungjilli në 
vëmendje

w Udhëzime (faqe 64)
w Piktura -n, Piktura-o, 

Piktura -p, Piktura -q, 
Piktura -r, Piktura -s, 
Piktura -t dhe  
Piktura -u

	Ose Piktura -R1, 
Piktura -R2, Piktura 
-R3, Piktura -R4, 
Piktura -R5, Piktura 
-R6, Piktura -R7 dhe 
Piktura -R8  
(faqe 81-82)

w Mikrofon (opsionale)

Në vëmendje “Gjoni 3:16”

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 banjë dhe të lajnë duart.

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

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

Aktivitet krijues

(zgjidh një)

w Figurat në rrathë (faqe 
94), një set për çdo 
fëmijë

w Letër punëdoreje, një 
për çdo fëmijë

w Lapsa me ngjyra
w Ngjitës
w Gërshërë
w Fletë aktiviteti për 

studentët një për fëmijë
w Patatina në formë 

peshku
w Brumë për të luajtur ose 

plastelinë (faqe 8)

Punëdore “Ku t’i tregojmë të tjerëve për Jezusin”
 Vizatoni këpucën e çdo fëmije në mes të fletës 

së tij. Pastaj ai të ngjyrosë dhe të presë figurat 
në rreth (me ose pa fjalët). Le t’i ngjisë figurat 
rreth këpucës së vizatuar.

Fletë aktiviteti * “Jezusi zgjodhi dishepuj”
 Fëmijët le të ngjisin patatinat në formë peshku 

në rrjetë.
Brumë për të luajtur, plastelinë “Peshk për peshkatarët”
 Fëmijët le të bëjnë peshq ndërsa përsërisni 

ngjarjet e mësimit.

Aktivitet

(zgjidh një)

w Letër e rrudhosur, lodra 
të ndryshme, pjata 
dhe gjëra të tjera të 
nevojshme.

Aktivitet “Punë dashurie”
 Ndajini fëmijët në skuadra të cilat do të 

demonstrojnë disa punë të mira dashurie 
ndërsa pjesa tjetër e grupit gjen se çfarë janë 
duke bërë ata. Më poshtë janë disa shembuj.

 w Përqafim i një miku.
 w Mbledhje plehrash duke i futur në kosh.
 w Vënia në vend e lodrave ose pjatave.
 w Duke i treguar dikujt për Jezusin.
 w Hapja e derës duke lëndë dikë tjetër të 

kalojë më parë.
 w Shtrimi i tavolinës.
 w Duke i dhënë lodrat edhe tjetrit për të 

luajtur.
 w Ngushëllimi i një fëmije që po qan.
Aktivitet “Çfarë mund të bëjmë?”
 Fëmijët le të vendosin se çfarë duhet të bëjnë 

në situata të ndryshme (shikoni më lart për 
ide). Për çdo situatë kini një fëmijë që t’ju 
ndihmojë në demonstrim dhe pastaj klasa 
të përgjigjet. (Për shembull thoni, “(Emri 
i fëmijës) është i trishtuar; çfarë mund të 
bëjmë?” dhe klasa le të përgjigjet).

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

“…Unë besoj se Ti je Krishti, Biri i Perëndisë …” (Gjoni 11:27)

Hyrje

Kam një pyetje dhe shpresoj që të gjej një përgjigje. Kush është 
Jezus Krishti?

Bëni sikur jeni reporter ndërsa pyesni shpejt shumë fëmijë, duke 
përdorur një mikrofon nëse është e mundur. Pranojeni çdo përgjigje 
vetëm me pohim me kokë.

Prezantimi

Bibla i jep një përgjigje të mrekullueshme pyetjes tek Gjoni 11:27. 
Thoni adresën në Bibël duke mbuluar njërin sy.

Përsëriteni duke mbuluar syrin tjetër, pastaj të dy sytë.

Një fëmijë t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke e hapur Biblën tek një 
shënues i vënë tek Gjoni 11:27. Lexoni vargun dhe pastaj tregoni 
Pikturat-R13, Pikturat -R14, Pikturat -R15 dhe Pikturat -R16.

Shpjegimi

Unë besoj - “Të besosh” do të thotë të jesh kaq i sigurt se diçka është 
e vërtetë sa të bësh diçka për të.

Tregoni një karrige.

Nëse them se besoj se kjo karrige do të më mbajë por nuk ulem në 
të, unë nuk e besoj vërtetë këtë. Nëse vërtetë e besoj që kjo karrige 
do të më mbajë, do të ulem menjëherë.

Demonstroni.

“Të besosh” do të thotë të jesh kaq i sigurt se diçka është e vërtetë, 
sa të bësh diçka për të.

se ti je Krishti, Biri i Perëndisë - Perëndia dëshiron që ti të besosh 
se Jezus Krishti, i Cili vdiq në kryq si ndëshkim për mëkatin tënd, 
është Biri i Perëndisë.

Zbatimi

Të pa shpëtuar:  Perëndia dëshiron që ti të pranosh që ke mëkatuar 
duke bërë gjëra që nuk e kënaqin Perëndinë. Perëndia 
dëshiron që ti të besosh në Jezus Krishtin si Biri i 
Perëndisë, i Cili vdiq në kryq për të marrë ndëshkimin 
që Perëndia i dha Atij për mëkatin tënd dhe u ringjall.

Të shpëtuar:  Nëse tashmë ke besuar në Jezus Krishtin, Perëndia 
dëshiron që ti ta ndjekësh Atë dhe të bësh punën e Tij. 
Një mënyrë për të bërë punën e Tij është t’i tregosh të 
tjerëve për Jezusin. Ndoshta mund t’i tregosh dikujt sot!
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Përsëritje

“Varg në marshim”

Marshoni në dhomë ndërsa “lexoni” simbolet e vargut. Çdo herë 
që përfundoni marshimin duartrokisni. Përsëriteni përsëri duke 
ndryshuar drejtuesin.
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Ungjilli në vëmendje
Tregoni Pikturën-n dhe Pikturën -o (ose Pikturën -R1 dhe Pikturën -R2).

A e mbani mend se cila adresë dhe cilat fjalë shkojnë me këto piktura? 
(Gjoni 3:16). Këto rrathë të artë na sjellin në mend Perëndinë, Krijuesin 
tonë të madh dhe shtëpinë e Tij në Qiell. Bibla thotë, “Perëndia që 
bëri botën dhe të gjitha gjërat që janë në të” (Veprat 17:24). A mund 
të më tregoni diçka që Perëndia ka krijuar?
Diskutoni shkurtimisht.

Tregoni  Piktura-p (ose Piktura -R3).

Perëndia u gëzua me gjithçka që krijoi por, veçanërisht, Ai i donte 
njerëzit. Perëndia të do ty dhe mua. Perëndia të ka bërë ashtu si je 
dhe të do  ashtu si të ka bërë! Por Perëndia nuk do gjithçka që ti bën. 
Ndonjëherë ti mëkaton. Ti mendon, thua dhe bën gjëra që nuk e 
kënaqin Perëndinë.
Ndani për shembujt e mëposhtëm të mëkatit, ose diskutoni Pikturat-a, Pikturat -b, 
Pikturat -c dhe Pikturat -d.

Ndoshta kur je i zemëruar sepse nuk e more lodrën që doje atje tek 
dyqani, ti mendon, “Mami është e keqe që nuk ma blen atë lodrën.” 
Ndoshta ti thua, “Ti je e keqe! Nuk të pëlqej!” mamit tënd. Ndoshta ti 
fillon të qash, të bërtasësh e te ulërish, “E dua atë! E dua atë!” Këto gjëra 
nuk e kënaqin Perëndinë. Kur bën këto gjëra, ti mëkaton. Perëndia duhet 
të ndëshkojë mëkatin. Gjoni 3:16 e quan ndëshkimin “të humbasësh” 
(të jesh larg Perëndisë përgjithmonë). Por Perëndia të do ty kaq shumë, 
sa bëri një rrugëdalje që mëkati yt të falet, që ti të mos ndëshkohesh.
Tregoni Pikturën-q (ose Pikturën -R4).

Perëndia dha Birin e Tij të përsosur, Jezus Krishtin. Jezusi lindi si një 
bebe dhe u rrit e u bë një djalë, pastaj u bë burrë. Por Ai ishte ndryshe 
nga cilido fëmijë apo i rritur. Jezusi gjithmonë bëri atë që ishte e drejtë. 
Ai kurrë nuk mëkatoi. Ai nuk kishte mëkat të Tijin, por ishte i gatshëm 
që të ndëshkohej për mëkatet e njerëzve të tjerë.
Tregoni Pikturën -r (ose Pikturën -R5).

Bibla thotë, “se Krishti vdiq për mëkatet tona … u varros dhe u ringjall 
të tretën ditë … dhe … iu shfaq (u pa)” (1 Korintasve 15:3-5). Jezusi 
u gjakos dhe vdiq në kryq për t’u ndëshkuar për mëkatet e të gjithë 
njerëzve në botë. Pasi Jezusi vdiq, Ai u varros në një varr por Ai nuk 
mbeti i vdekur. Ditën e tretë Ai u ringjall! Ai eci në tokë dhe bisedoi 
me njerëz. Jezusi ishte i gjallë vërtetë! Pastaj Ai u kthye në Qiell.
Tregoni Pikturën -s (ose Pikturën -R6).

Perëndia thotë se nëse beson në Jezusin si Shpëtimtarin tënd, ti do të 
falesh për shkak se Ai u ndëshkua për ty.
Tregoni Pikturën -t (ose Pikturën -R7).

Ti nuk duhet të ndëshkohesh për mëkatin tënd  larg Perëndisë dhe 
Qiellit.
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Tregoni Pikturën -u (ose Pikturën -R8).

Në vend të kësaj do të kesh jetë të përjetshme (jetë që do të zgjasë 
përgjithmonë) si fëmijë në familjen e përjetshme të Perëndisë, duke 
filluar nga momenti që beson. Do të jesh në gjendje që t’i bindesh 
Perëndisë dhe të jetosh si fëmijë i Tij. Një ditë do të shkosh të jetosh 
me Të në Qiell. A beson se Jezusi vdiq për mëkatet e tua? Do të të 
ndihmoja me kënaqësi që t’i flisje Atij për këtë (përcaktoni vendin se ku 
mund të këshillohen fëmijët).
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Mësimi - pjesa 1
A e ke menduar se çfarë do të bëhesh kur të rritesh? Ndoshta do të 
bësh të njëjtën punë që bën mami ose babi yt.
Fëmijët le të japin ide. Ndoshta mund t’i tregoni se çfarë dëshiroje të bëheshe kur kishe 
moshën e tyre.

Jezusi kishte një punë të veçantë për të bërë kur u rrit. Ishte diçka që 
askush nuk mund ta bënte. Ai ishte dërguar nga Qielli prej Perëndisë 
për të bërë këtë detyrë të veçantë dhe të rëndësishme.

Në kohën e historisë sonë Jezusi ishte tridhjetë vjeç. Shumë i madh 
apo jo! Ai shkoi në lumin Jordan. Një burrë i quajtur  Gjon ishte atje, 
duke i dhënë mësim njerëzve mbi Perëndinë dhe duke i pagëzuar ata 
me ujë. Gjoni u tha njerëzve se duhet të kërkonin falje për gabimet e 
tyre. Njerëzit që kërkonin falje u pagëzuan. Ata hynin në ujë, zhyteshin 
nën të dhe ngriheshin prapë menjëherë. Ata e bënin këtë për t’i kërkuar 
Perëndisë falje për gabimet që kishin bërë.

Ti dhe unë gjithashtu kemi bërë gabime dhe duhet t’i kërkojmë falje 
Perëndisë. Kur i kërkojmë falje Atij, duhet ta bëjmë me të vërtetë.
Bëni një dramë të shkurtër për të kërkuarit falje. Ju edhe një ndihmës mund të luani një 

skenë të vogël ku njëri prej jush ia merr mollën tjetrit nga dora, thotë “më fal” 
në një mënyrë të shpejtë dhe e ha mollën.

Pyetini fëmijët nëse personi që mori mollën kërkoi vërtetë të falur dhe i erdhi 
keq. Flisni për atë se çfarë mund të kishte ndodhur nëse ai person do të kërkonte 
falje me të vërtetë (d.m.th. ta kthente mollën para se ta kafshonte).

Kur i thoni “më fal” Perëndisë për mëkatin tuaj, kjo i pëlqen 
Perëndisë kur e thoni me të vërtetë.

Pjesa 2
Edhe Jezusi erdhi për t’u pagëzuar. Edhe pse Ai nuk kishte bërë asnjë 
gabim, Ai donte t’i tregonte të gjithëve se po e bënte që të kënaqte 
Perëndinë Atin. Ndërsa Jezusi po dilte nga uji Ai po i lutej Perëndisë. 
Pastaj ndodhi diçka e mahnitshme. Bibla na tregon se Qielli u hap dhe 
Perëndia Frymë e Shenjtë erdhi dhe qëndroi mbi Jezusin në formën 
e një pëllumbi.
Tregoni figurën e një pëllumbi.

Dhe Ati Perëndia foli nga Qielli. “Ti je Biri im i dashur, në ty unë jam 
kënaqur!” (nga Lluka 3:22).

Jezusi ishte njeri dhe Ai ishte Perëndia Bir. Ai ishte tërësisht pa mëkat. 
Jezusi kurrë nuk kishte menduar, thënë ose bërë ndonjë gjë që ishte 
kundër ligjit të Perëndisë dhe Perëndia ishte i kënaqur me Të.

Tani filloi puna e Jezusit. A e mbani mend se sa vjeç ishte Ai? Ai ishte 
tridhjetë vjeç. Jezusi filloi të shkonte nga njëri qytet në tjetrin duke 
u dhënë mësim njerëzve për Perëndinë. Të shtunave Ai shkonte në 
sinagogat lokale (një vend që i ngjan një kishe). Në sinagogë lexohej 
një pjesë e Biblës dhe shpjegohej. Jezusi lexonte nga Bibla dhe pastaj 
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ua shpjegonte njerëzve në sinagogë kuptimin që kishte pjesa e lexuar.

Ende është e rëndësishme që të mësojmë mbi Perëndinë nga Bibla. 
Bibla na tregon të vërtetën mbi Perëndinë.

Këndoni “Unë besoj tek Bibla”.

Pjesa 3
Jezusi po bëhej i famshëm. Kudo që shkonte rreth Tij mblidheshin 
turma njerëzish për të dëgjuar atë që Ai kishte për të thënë.

Një ditë Ai po qëndronte afër liqenit të Galilesë me shumë njerëz 
të grumbulluar rreth Tij ndërsa Ai u jepte mësim mbi Perëndinë. A 
mund të imagjinoni një turmë njerëzish të gjithë duke u shtyrë që të 
afroheshin sa më shumë tek Jezusi? Ndoshta disa nga ata po qëndronin 
në majë të gishtave.

Fëmijët të qëndrojnë në majë të gishtave sikur të jenë duke parë dhe dëgjuar 
Jezusin që po flet.

Pastaj Jezusi kishte një ide. Ai pa dy barka që nuk kishin njerëz në breg 
të liqenit. Peshkatarët i kishin lënë ato aty ndërsa po lanin rrjetat. Jezusi 
hipi mbi njërën nga barkat. I përkiste një burri me emrin Simon. Jezusi 
i kërkoi atij që ta shtynte pak brenda liqenit.

PIKTURA 5-3
Pastaj Jezusi u ul në barkë dhe vazhdoi t’u jepte mësim njerëzve.

Kur Jezusi mbaroi së foluri turmës Ai u kthye nga Simoni (të cilit i 
përkiste barka) dhe i tha,  “Shko në të thella, dhe hidhni rrjetat tuaja 
për të zënë peshk” (nga Lluka 5:4).

Simoni u përgjigj, “Mësues, u munduam gjithë natën dhe nuk zumë 
asgjë; por, për fjalën tënde, do ta hedh rrjetën” (nga Lluka 5:5).

Kështu Simoni dhe vëllai i tij, Andrea, hipën në barkë dhe shkuan në 
ujërat e thella të liqenit.

PIKTURA 5-4
Ata hodhën rrjetat e tyre në njërën anë të barkës dhe kapën një numër 
të madh peshqish – aq shumë sa rrjetat e tyre filluan të çaheshin.

Fëmijët le të bëjnë sikur po nxjerrin rrjetat.

Atyre iu desh të thërrisnin shokët e tyre me një barkë tjetër që të vinin 
e t’i ndihmonin.

Fëmijët le të bëjnë me shenjë që të vijnë të tjerët.

Të dyja barkat u mbushën kaq shumë me peshq sa po fundoseshin.

Kur Simoni e pa se sa shumë peshq ishin ai e kuptoi që Jezusi nuk ishte 
një njeri i zakonshëm. Ai e dinte se ai, Simoni, ishte mëkatar.

Jezusi i tha, “Mos ki frikë; tash e tutje ti do të jesh peshkatar njerëzish” 
(nga Lluka 5:10).
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PIKTURA 5-5
Simoni dhe miqtë e tij (Andrea, Jakobi dhe Gjoni) lanë gjithçka dhe 
ndoqën Jezusin. Le t’i themi së bashku emrat e tyre.
Ata nuk po ndiqnin një njeri të zakonshëm – ata po ndiqnin Perëndinë Bir.
Edhe ti, si ata, mund të jesh një ndjekës i Jezusit.

Këngë.

Që të bëhesh ndjekës i Jezusit duhet të bësh diçka. Ashtu si 
Simoni në histori ti duhet të kuptosh që ke bërë gabime. Duhet të 
thuash “më fal” për mëkatin tënd dhe të besosh Jezusin si Shpëtimtarin 
tënd. Më pas mund të ndjekësh Jezusin. “Të ndjekësh Jezusin” do të 
thotë të jetosh në mënyrën që i pëlqen Perëndisë.

PIKTURA 5-6
Mund t’i tregosh të tjerëve për Të. Kërkoji Atij të të ndihmojë që ta 
ndjekësh Atë.

Pyetjet e përsëritjes
Vargu përmendësh

1 Kush është Jezus Krishti? (Biri i Perëndisë).

2 Çfarë do të thotë “të besosh”? (Të jesh kaq i sigurt se diçka është 
e vërtetë sa të bësh diçka për të).

3 Kush ka nevojë të dijë për Jezusin? (Të gjithë).

Mësimi (pjesa 1-3)

1 Sa vjeç ishte Jezusi në mësimin tonë biblik? (Tridhjetë vjeç).

2 Pse po pagëzoheshin njerëzit? (Ata po tregonin se kërkonin falje 
për mëkatet/gabimet që kishin bërë).

3 Ti dhe unë kemi bërë gabime. Kujt duhet t’i kërkojmë falje? 
(Perëndisë).

4 Edhe Jezusi u pagëzua. Çfarë gabimesh kishte bërë Ai? (Asgjë- Ai 
nuk mëkatoi kurrë).

5 Çfarë bënte Jezusi kur udhëtonte nga njëri vend në tjetrin? (Ai u 
tregonte njerëzve për Perëndinë).

6 Si mund të mësojmë për Perëndinë sot? (Përgjigjet mund të jenë 
të ndryshme – p.sh. në Klubin Lajmi i Mirë®, në kishë. Sigurohuni 
që të përmendni leximin e Biblës).

7 Ku u ul Jezusi për t’i dhënë mësim turmave? (Në një barkë).

8 Si mund të bëhesh ndjekës i Jezusit? (Duke kërkuar falje për 
mëkatin tënd dhe duke besuar në Jezusin si Shpëtimtarin tënd).

9 Cilët janë emrat e katër burrave në mësimin biblik të cilët ndoqën 
Jezusin? (Simoni, Andrea, Jakobi dhe Gjoni. Jini të gatshëm të 
pranoni dy emra në vend të të gjithë emrave).
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Ungjilli në vëmendje

1 1 Çfarë është mëkati? (Çdo gjë që mendon, thua ose bën që nuk 
e kënaq Perëndinë).

2 Kush vdiq në kryq për të marrë ndëshkimin për mëkatin tënd? 
(Jezusi).

3 Çfarë duhet të bësh që të jesh fëmijë në familjen e përjetshme të 
Perëndisë? (Beso në Jezusin si Shpëtimtarin tënd. Përdorni këtë 
pyetje për përsëritje - thuaji Perëndisë, “Unë e di që kam mëkatuar 
dhe më fal. Unë besoj se Jezusi vdiq për mëkatin tim dhe u ringjall. 
Të lutem më fal mëkatin tim dhe më bëj fëmijën tënd.”)
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Mësimi 6
Mateu dhe miqtë e tij takojnë Jezusin

Shkrimi për mësuesit Lluka 5:1-11
Lluka 5:27-32
Lluka 6:12-16

E vërteta qendrore Perëndia dëshiron që ti të jesh një ndjekës i Jezusit

Zbatimi Të pa shpëtuar:  Kërkoji Jezusit që të jetë Shpëtimtari yt dhe ndiqe Atë
Të shpëtuar:  Ndiqe Jezusin duke mësuar prej Biblës dhe duke u lutur

Vargu përmendësh Përsëritje  Gjoni  11:27

Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Mirëseardhja w CD me muzikë
w Etiketa emrash (faqe 85), 

një për çdo fëmijë
w Mbulesë tavoline
w Pjata kartoni, filxhan, 

peceta, lugë, pirunj, thikë

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

Aktivitet “Le të shtrojmë tavolinën”
 Mësojini fëmijëve mënyrën e duhur për të 

shtruar tavolinën dhe le të praktikojnë.

Adhurim w Muzikë CD
w Këngë e vizualizuar
w Shportë ofrimesh

Këngë Këngë
Lutje Drejtojini fëmijët në lutje: “Perëndi i 

dashur, faleminderit që dërgove Jezusin 
që të vdiste në kryq për mëkatet mia. 
Faleminderit që mund t’i tregoj të tjerëve 
për Jezusin. Në emrin e Jezusit. Amen.”

Këngë “Lexo Biblën”
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 -R13, Piktura 
-R14, Piktura -R15 dhe 
Piktura -R16 (faqe 84)

w Udhëzime (faqe 74)

Vargu Gjoni 11:27
Përsëritje “Varg në marshim”

Lëvizje Aktivitet “Shko dhe tregoji dikujt”
 Duke lëvizur në perimetrin e dhomës, 

fëmijët të veprojnë sikur po shkojnë tek 
dikush që ka nevojë të dijë se Jezusi vdiq në 
kryq dhe u ringjall( p.sh. duke ecur, duke 
vrapuar, duke u hedhur).
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Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Mësim Biblik w Teksti i mësimit (faqe 77)
w Piktura 6-1, Piktura 6-2, 

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

w Këngë e vizualizuar
w Muzikë
w Monedha (të vërteta ose 

plastike)
w Mbulesë tavoline dhe 

ushqim i vërtetë ose jo i 
vërtetë

Mësimi “Mateu dhe miqtë e tij takojnë Jezusin”
 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 Çantë e vogël prej cope 
mundësisht me një 
lidhëse që tërhiqet

w Monedha (të vërteta ose 
plastike)

w Pyetje (faqe 79-80)

Lojë “Mbusheni çantën e vogël prej cope me taksa”
 Pasi një fëmijë i përgjigjet një pyetje vendos 

në çantë një monedhë. Kur të mbarojë loja 
fëmijët le të tundin çantën e parave dhe të 
dëgjojnë tingullin e tyre.

Ungjilli në 
vëmendje

w Udhëzime (faqe  76)
w “Unë besoj tek Bibla” 

Këngë e vizualizuar
w Muzikë
w Piktura -a, Piktura -b, 

Piktura -c dhe Piktura -d 
(opsionale)

Në vëmendje “Unë besoj tek Bibla” 

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 banjë dhe të lajnë duart.

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

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

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

Aktivitet krijues

(zgjidh një)

w “Unë besoj tek Bibla” 
Vizuale që mund të 
merren në shtëpi (faqe 
95-96), një set për fëmijë

w Lapsa me ngjyra
w Gërshërë
w Shkopinj për punëdore, 

gjashtë për fëmijë
w Ngjitës
w Fletë aktiviteti për 

studentët një për fëmijë
w Esencë ushqimore për 

shije (p.sh. portokall, 
bajame, mente)

w Brumë për të luajtur ose 
plastelinë (faqe 8)

w Forma prerëse brumi 
rrethore

Punëdore Vizuale për t’u marrë në shtëpi “Unë Besoj 
tek Bibla”

 Jepuni fëmijëve secilit një set vizualesh. 
Fëmijët le të ngjyrosin dhe t’i vënë ato në 
shkopinjtë për punëdore. Mësojuani se si 
t’i përdorin vizualet për të kënduar këngën, 
si dhe si një mjet për të dëshmuar.

Fletë aktiviteti * “Mateu dhe miqtë e tij takojnë Jezusin”
 Vendosni nga një pikë esence ushqimore në 

gishtin e secilit fëmijë dhe fëmija të përdorë 
atë gisht për të prekur ushqimin në figurë.

Brumë për të luajtur, plastelinë “Monedhat e taksave”
 Sipas dëshirës mund të keni forma rrethore 

për prerjen e brumit që fëmijët mund t’i 
përdorin për të bërë  monedha. Pësërisni 
mësimin ndërsa ata bëjnë monedhat e tyre. 
Ndërsa pastrojnë fëmijët le të bëjnë sikur 
paguajnë një taksë me monedhat e tyre.
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Orari i mësimit Çfarë ju duhet Çfarë të bëni

Aktivitet

(zgjidh një)

w Gjurmët (faqe 97), tetë
w Ngjitës
w Muzikë
w “Unë besoj tek Bibla” 

këngë e vizualizuar

Aktivitet “Shko dhe trego”
 Ngjitini gjurmët në dysheme si sekuencë 

hapash, katër në njërën anë dhe katër 
në tjetrën, përballë njëra tjetrës. Ndajini 
fëmijët në dy grupe, njëri në njërën anë 
të gjurmëve dhe tjetri në anën tjetër të 
gjurmëve. Një fëmijë nga  secili grup të eci 
deri në qendër dhe të takojë fëmijën tjetër 
dhe të thotë një nga të vërtetat e  Ungjillit 
si më poshtë. Vazhdoni derisa ta kenë bërë 
të gjithë fëmijët nga një herë.

 w Perëndia të do ty.
 w Jezusi vdiq për ty.
 w Jezusi u ringjall.
Aktivitet “Unë besoj”
 Gjashtë fëmijë të mbajnë vizualet e këngës 

“Unë besoj tek Bibla” Këndojeni këngën 
duke ndaluar pas çdo vargu për të pyetur 
fëmijët se çfarë besojnë (p.sh. Çfarë besoni 
për Biblën?”).Inkurajojini fëmijët që t’i 
tregojnë dikujt tjetër për atë që besojnë.

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

““…Unë besoj se ti je Krishti, Biri i Perëndisë …” (Gjoni 11:27)

Hyrje

Çfarë punësh bëjnë babi dhe mamaja jote? A ke dëshirë që të bësh 
atë lloj pune kur të rritesh?

Diskutoni shkurtimisht.

Në kohën e Biblës shumë djem rriteshin duke mësuar punën që 
bënin baballarët e tyre. Kështu ishte edhe për Jezusin! I Biri i kujt 
është Jezus Krishti? (I Perëndisë).

Prezantimi

E gjejmë përgjigjen tek një adresë e Biblës - Gjoni 11:27. Bëni 
sikur po punoni dhe pastaj ngrini në një pozicion kur unë t’ju 
them “ngrij.”

Ecni nëpër dhomë dhe pastaj thërrisni “ngrij”.

Bëni pyetjen se në cilën adresë të Biblës do të shkoni dhe fëmijët le të 
thonë, “Gjoni 11:27.”  Përsëriteni duke ecur dhe duke vrapuar. Një 
fëmijë t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke e hapur Biblën tek një shënues 
i vënë tek Gjoni 11:27. Lexoni vargun dhe pastaj tregoni Pikturat 
-R13, Pikturat -R14, Pikturat -R15 dhe Pikturat-16.

Shpjegimi

Unë besoj - “Të besosh” do të thotë të jesh kaq i sigurt se diçka është 
e vërtetë sa të bësh diçka për të. Kam diçka të mirë për të ngrënë 
për ju; a më besoni?

Kini një çantë me ëmbëlsira të vogla të fshehur afër.

Më provoni që më besoni duke mbyllur sytë dhe duke hapur dorën.

Vendosni një ëmbëlsirë në dorën e fëmijëve që reagojnë.

Disa prej jush besojnë. Të besosh do të thotë të jesh kaq i sigurt se 
diçka është e vërtetë sa të bësh diçka për të.

Jepuni edhe një mundësi tjetër atyre që nuk reaguan.

Perëndia dëshiron që ti të besosh në Jezus Krishtin, që lindi si bebe 
në një grazhd, që është Biri i përsosur i Perëndisë. Ai u rrit që të 
vdiste në kryq si ndëshkim për mëkatin dhe u ringjall.

Zbatimi

Të pa shpëtuar:  A e beson që Jezus Krishti është Biri i Perëndisë? 
A e beson që Ai vdiq në kryq për të marrë ndëshkimin 
që Perëndia i dha Atij për mëkatin tënd (gjërat e këqija 
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që ti mendon, thua ose bën) dhe u ringjall? Perëndia 
dëshiron që ti të pranosh Jezusin që të mund të falesh 
dhe të bëhesh fëmijë i Perëndisë.

Të shpëtuar:  Nëse tashmë e ke pranuar Jezusin, jeto si fëmijë i 
Perëndisë, duke i treguar të tjerëve se Kush është Jezusi 
dhe se çfarë bëri Ai për ty.

Përsëritje

“Varg në marshim”

Marshoni në dhomë ndërsa “lexoni” simbolet e vargut. Çdo herë 
që përfundoni marshimin duartrokisni. Përsëriteni përsëri duke 
ndryshuar drejtuesin.
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Ungjilli në vëmendje
“Unë besoj tek Bibla” 
Këndoni së bashku ndërsa tregoni këngën e vizualizuar. Ndaloni pas çdo vargu për të 
dhënë shpjegimet e mëposhtme.

Vargu 1 Bibla është Fjala e Perëndisë për ty. Perëndia dëshiron që ti 
ta dish se Ai të bëri ty dhe të do ty (1 Gjonit 4:10). Perëndia 
dëshiron që ti të jesh në familjen e Tij të përjetshme dhe 
të jetosh me të në qiell një ditë.

Vargu 2 Jezusi është Biri i Perëndisë, i Cili erdhi në tokë. Ai lindi 
si bebe dhe u rrit e u bë burrë.  Ai gjithmonë bëri çdo gjë  
që ishte e drejtë. Ai ishte i përsosur në çdo anë. Ai nuk 
mëkatoi – as edhe një herë të vetme.

 Por ti dhe unë kemi mëkatuar. Ne mendojmë, themi dhe 
bëjmë gjëra që Perëndia i quan mëkat.
Flisni për shembujt e mëposhtëm të mëkatit ose diskutoni për Pikturat-a, 
Pikturat -b, Pikturat -c dhe Pikturat-d.

 Ndoshta kur babi thotë, “Vendosi në vend lodrat e tua, 
erdhi koha të flesh tani,” ndoshta ti mendon, “Nuk dua 
të ndaloj lojën dhe nuk duhet ta ndaloj.” Ndoshta ti thua, 
“Jo, nuk dua!” Ndoshta përplas këmbën dhe egërsohesh në 
fytyrë. Kur bën këto gjëra bën mëkat sepse mosbindja ndaj 
prindërve të tu është mosbindje ndaj Perëndisë. Perëndia 
thotë, “Të gjithë mëkatuan” (Romakëve 3:23).

Vargu 3 Mëkati duhet ndëshkuar. Jezusi të deshi ty kaq shumë sa 
vdiq në kryq si ndëshkim për mëkatin tënd. Perëndia thotë 
gjaku i Jezusit do të të pastrojë nga mëkati yt.  Duhet të 
besosh që Ai mori ndëshkimin tënd dhe të pranosh Atë si 
Shpëtimtarin tënd. (1 Gjonit 1:7).

Vargu 4 Jezusi u ringjall ditën e tretë (1 Korintasve 15:3-5). 
Ringjallja tregoi se Jezusi e kishte përfunduar marrjen e 
ndëshkimit që Perëndia i dha Atij për të gjithë mëkatin 
tonë. Ai eci, foli dhe hëngri ushqim dhe e panë shumë 
njerëz. Pastaj Ai u kthye në Qiell për të bërë gati shtëpi të 
veçanta për ata që e pranojnë Atë.

 Kur pranon Jezusin si shpëtimtarin tënd, do të falesh. 
Do të marrësh jetë të përjetshme si fëmijë në familjen e 
përjetshme të Perëndisë (Gjoni 1:12). Perëndia Frymë e 
Shenjtë do të jetojë në ty për të të ndihmuar që t’i bindesh 
Perëndisë. Do të shpëtosh nga ndëshkimi i mëkatit sepse 
Jezusi u ndëshkua në vendin tënd! A do ta pranosh Jezusin 
si shpëtimtarin tënd dhe të bëhesh fëmijë i Perëndisë? Nëse 
ke dëshirë që të të ndihmoj më tako (përcaktoni vendin se ku 
mund të këshillohen fëmijët).
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Mësimi - pjesa 1
A keni luajtur ndonjëherë “Ndiq drejtuesin”?

Luajeni lojën me fëmijët. Demonstroni një veprim dhe fëmijët le të bëjnë atë që 
bëni ju. Nëse keni një grup të vogël mund ta bëni këtë duke i vënë fëmijët në 
rresht pas jush dhe ata t’ju ndjekin në dhomë. Nëse nuk ka vend le të kopjojnë 
veprimet tuaja aty ku janë. Përfundojeni lojën dhe sigurohuni që fëmijët të 
qetësohen para se të filloni mësimin.

Tani keni mësuar si të bëheni ndjekës të mirë. Ndjekës janë njerëzit 
që bëjnë atë që dikush tjetër ka bërë ose që ndjekin udhëzimet e tyre, 
pikërisht ashtu si bëtë ju!

Jezusi zgjodhi njerëz që ta ndiqnin Atë dhe të mësonin prej Tij. Katër 
prej tyre ishin peshkatarë. A i mbani mend emrat e tyre? (Simoni, 
Andrea, Jakobi dhe Gjoni). Jezusi kishte përdorur njërën prej barkave 
të tyre për t’u ulur ndërsa u jepte mësim turmave mbi Perëndinë. Ai 
i kishte thënë Simonit që të shkonte në ujërat e thella të Liqenit të 
Galilesë dhe atje kishin zënë një numër shumë të madh  peshqish. A 
e mbani mend se çfarë ndodhi më pas? Jezusi i tha të katër burrave që 
ta ndiqnin Atë dhe ata e ndoqën.

PIKTURA 6-1
Simoni, Andrea, Jakobi dhe Gjoni  mund ta ndiqnin Jezusin duke 
qenë me Të, duke ecur me Të dhe duke folur me Të.

Ne nuk mund të ecim në rrugë me Jezusin ashtu si bënë ata. Por përsëri 
mund ta ndjekim Atë. Por pse duhet ta ndjekim Jezusin? Duhet ta 
ndjekim Atë sepse Ai është Perëndia Bir.  Si fillon ta ndjekësh Atë? Fillon 
ta ndjekësh Atë duke besuar në të si Shpëtimtarin tënd. Ke nevojë që 
Ai të të shpëtojë sepse ke thyer ligjin e Perëndisë. Ke bërë gjëra të cilat 
Perëndia i quan mëkat.
Jepni disa shembuj.

Duhet t’i kërkosh Jezusit që të bëhet Shpëtimtari yt.  Më pas mund ta 
ndjekësh Atë duke bërë gjëra që e kënaqin Atë. Jezusit kënaqet kur ti i 
flet Perëndisë me lutje. Atij i pëlqen kur ti je i mirë dhe i kujdesshëm. 
Atij i pëlqen kur ti i tregon të tjerëve për Të. Edhe pse ne nuk mund 
ta shohim Jezusin me sytë tanë, ne mund ta ndjekim Atë.

Pjesa 2
PIKTURA 6-2
Një ditë Jezusi pa një burrë të quajtur Mateu të ulur në zyrën e tij të 
taksave. Mateu ishte tagrambledhës. Puna e tij ishte që të mblidhte 
para nga njerëzit. Pastaj ai duhet t’ia jepte këto para qeverisë romake 
që ishte në atë kohë. Romakët i përdornin këto para për të paguar 
për ndërtimin e rrugëve dhe për të paguar ushtarët. Tagrambledhësi i 
tregonte njerëzve se sa duhet të paguanin.

Mund të bëni si Mateu duke u ulur në vendin e taksave, duke marrë para nga 
njerëzit. Jepuni monedha fëmijëve që ata t’ia japin Mateut.

Mund të përdorni vizualet 
nga mësimi katër për 
t’ia rikujtuar fëmijëve 
historinë.
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A mendoni se njerëzit e pëlqenin Mateun dhe tagrambledhësit e tjerë? 
Ata nuk i pëlqenin shumë. Shumë njerëz mendonin  se Mateu dhe 
tagrambledhësit e tjerë ishin njerëz shumë të këqij sepse ata punonin 
për romakët dhe ndonjëherë merrnin më shumë para sesa duhej dhe 
pastaj mbanin një pjesë për vete.

Por Jezusi u interesua për Mateun dhe i foli atij. Jezusi tha, “Më ndiq” 
(Lluka 5:27).

Si mendoni, çfarë bëri Mateu? Bibla na thotë se Mateu u ngrit, la 
gjithçka dhe ndoqi Jezusin.

PIKTURA 6-3
Mateu bëri një banket të madh për Jezusin në shtëpinë e tij. Një banket 
është një vakt i veçantë. Mateu ftoi miqtë e tij. Shumë prej tyre ishin, 
gjithashtu, tagrambledhës.

Kini një mbulesë tavoline në dysheme. Përdorni ose ushqime të vërteta ose jo të 
vërteta për të bërë së bashku një banket. Shpjegojini fëmijëve se kjo ishte ajo që 
bëri Jezusi në shtëpinë e Mateut.

Pjesa 3
A ishte i kënaqur Mateu që Jezusi ishte në shtëpinë e tij për një vakt 
të veçantë? Duhet të ketë qenë vërtetë e mrekullueshme.

PIKTURA 6-5
Por disa njerëz nuk ishin fare të kënaqur me këtë. Ata quheshin farisenj.
Fëmijët le të përsërisin emrin.

Farisenjtë besonin se vetëm njerëzit e mirë kishin rëndësi për Perëndinë. 
Ata erdhën për të folur me ndjekësit e Jezusit.

“Pse hani e pini me tagrambledhësit dhe mëkatarët?” u ankuan ata 
(nga Lluka 5:30).

Farisenjtë mendonin se nëse Jezusi ishte Biri i Perëndisë Ai nuk duhet 
të rrinte fare me njerëz si Mateu. Por Jezusi e donte Mateun dhe 
interesohej për të.

Jezusi i tha farisenjve, “Nuk janë të shëndetshmit ata që kanë nevojë për 
një mjek por të sëmurët. Kam ardhur të thërras mëkatarët të kërkojnë 
falje për mëkatet e tyre” (nga Lluka 5:31-32).

Mateu ishte një mëkatar që kishte nevojë të ndiqte Jezusin. Jezusi e 
fali mëkatin e Mateut. Ti dhe unë jemi mëkatarë dhe kemi nevojë të 
ndjekim Jezusin gjithashtu. Kjo fillon duke e besuar Atë si Shpëtimtarin 
tënd.  Jezusi vdiq në kryq për të marrë ndëshkimin që meriton ti. Ai 
erdhi në tokë për të shpëtuar mëkatarët si ti dhe unë. Ai është i Vetmi 
që mund të na shpëtojë prej ndëshkimit që meritojmë. Duhet t’i lutesh 
Perëndisë dhe t’i thuash “më fal” për mëkatin tënd dhe t’i kërkosh 
Jezusit që të të shpëtojë.
Piktura 6-4 mund të përdoret si ndihmë për të shpjeguar këto të vërteta të Ungjillit.
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Deri tani kemi mësuar për pesë ndjekës të Jezusit  - Simoni, Andrea, 
Jakobi, Gjoni dhe Mateu. Kishte edhe të tjerë.

Një ditë Jezusi shkoi në një mal për t’u lutur. Ai kaloi gjithë natën duke 
iu lutur Perëndisë. Ai zgjodhi njerëz që do të ishin ndjekësit e Tij të 
veçantë. Ai zgjodhi gjithsej dymbëdhjetë. Ata do të ishin në gjendje t’i 
tregonin të tjerëve për Të dhe madje të shkruanin gjërat që Jezusi tha 
dhe bëri, që njerëzit si ne të mund të lexojmë për Jezusin nga Bibla.
Lexoni listën e emrave nga Lluka 6:14-16.

Këta dymbëdhjetë burra ndoqën Jezusin. Si ata, edhe ju mund ta ndiqni 
Atë kur të besoni në Të si Shpëtimtarin tuaj.

Përfundoni me një këngë.

Pyetjet e përsëritjes
Vargu përmendësh

1 Kush është Biri i Perëndisë? (Jezus Krishti).
2 Çfarë do të thotë “të besosh”? (Të jesh kaq i sigurt se diçka është 

e vërtetë sa të bësh diçka për të).
3 Pse mund të merrte Jezusi ndëshkimin për mëkatet e njerëzve të 

tjerë? (Ai nuk kishte mëkat të vetin; Ai ishte i përsosur).

Mësimi (pjesa 1-3)

1 Pse duhet ta ndjekim Jezusin? (Ai është Perëndia Bir).
2 Si fillojmë të ndjekim Jezusin? (Duke besuar në Të si Shpëtimtarin 

tonë).
3 Pse kemi nevojë që Jezusi të jetë Shpëtimtari ynë? (Ne kemi thyer 

ligjin e Perëndisë dhe meritojmë të ndëshkohemi).
4 Cili ishte emri i tagrambledhësit? (Mateu).
5 Çfarë mendonte Jezusi për Mateun? (Ai u interesua për Mateun).
6 Çfarë bëri Mateu në shtëpinë e tij? (Një banket për Jezusin).
7 Çfarë ishte ajo gjë që vetëm Jezusi mund ta bënte për Mateun? 

(Të falte mëkatet e tij).
8 Sa ndjekës/dishepuj ishin gjithsej? (Dymbëdhjetë).
9 Si mund të jemi si dymbëdhjetë ndjekësit/dishepujt e Jezusit? (Ne 

mund ta ndjekim Atë).

Ungjilli në vëmendje

1 Si mund të mëkatojnë fëmijët e moshës suaj? (Përgjigjet mund të 
jenë të ndryshme. Shembujt mund të përfshijnë mosbindjen, të 
thënit “jo” prindërve, etj).

2 Pse mund të shpëtoheshe prej ndëshkimit nga mëkati yt? (Jezusi 
u ndëshkua për mëkatin tënd).
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3 Çfarë duhet të bësh që të bëhesh një fëmijë në familjen e përjetshme 
të Perëndisë? (Të pranosh Jezusin si Shpëtimtarin tënd. Përdoreni 
këtë pyetje për të përsëritur - thuaji Perëndisë, “Unë e di që kam 
mëkatuar dhe më fal. Unë besoj se Jezusi vdiq për mëkatin tim dhe 
u ringjall. Të lutem më fal mëkatin tim dhe më bëj fëmijën Tënd.”)
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Simbole të vargut përmendësh
Mësimi 1-3
Fotokopjoni, ngjyrosni dhe prisni simbolet e vargut. Për sugjerimet e përdorimit shikoni udhëzimet në 
“Përdorni një shumllojshmëri vizualesh” (faqe 5).

Piktura Piktura

PikturaPiktura

“Gjoni 3:16” “Sepse Perëndia e deshi aq”

“botën” “sa dha”

Gjoni  
3:16

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet Birit të Tij. © 2001, 2011 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 rezevuara.
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Simbole të vargut përmendësh 
(vazhdim)
Mësimi 1-3

Piktura Piktura

PikturaPiktura

“dha Birin e tij të vetëmlindurin,” “që, kushdo që beson në Të”

“të mos humbasë” “por të ketë jetë të përjetshme.”

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet Birit të Tij. © 2001, 2011 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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Simbole të vargut përmendësh
Mësimi 4
Fotokopjoni, ngjyrosni dhe prisni simbolet e vargut. Për sugjerimet e përdorimit shikoni udhëzimet në 
“Përdorni një shumëllojshmëri vizualesh” (page 5).

Piktura Piktura

PikturaPiktura

“1 Gjonit ” ““…Ati e dërgoi Birin”

“për të qënë Shpëtimtar” “i botës”

1 Gjonit 
4:14

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet Birit të Tij. © 2001, 2011 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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Simbole të vargut përmendësh
Mësimi 5-6
Fotokopjoni, ngjyrosni dhe prisni simbolet e vargut. Për sugjerimet e përdorimit shikoni udhëzimet në 
“Përdorni një shumëllojshmëri vizualesh” (page 5 ).

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet Birit të Tij. © 2001, 2011 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.

Piktura Piktura

PikturaPiktura

“Gjoni 11:27” “…unë besoj”

“se Ti je Krishti,” “Biri i Perëndisë  …”

Gjoni 
11:27
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Grazhdi (mësimet  1-3)

Peshk (mësimet 5 dhe 6)
Përgatitini sipas udhëzimit të mësipërm.

Për Mësimin 5 “Kap një peshk” fotokopjoni 
dhe prisni të paktën dhjetë copë nga letra për 
punëdore.

Për Mësimin 5 “Peshku në det” krijoni peshkun 
me shajak ose letër për punëdore me ngjitëse 
flanelografi nga pas.

Fytyra e qeshur 
(mësimi 4)
Shkruajeni emrin e fëmijës 
përgjatë vijës së harkuar të 
buzëqeshjes.

Modelet e etiketave të emrave
Mësimi 1-6
Fotokopjoni modelet e mëposhtme dhe pritni aq etiketa sa të marrin të gjithë fëmijët, secili nga një dhe të 
ketë 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.
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Figurat e skenës së lindjes së Jezusit
Mësimi 1 dhe2

Për mësimin 1 fotokopjoni të dyja faqet e figurave në 
karton, dhe ngjyrosini dhe pritini ato.  Shtoni ngjitës 
për flanelograf, ose letër zumpara mbrapa për ta përdorur 
në tabelën e flanelografit; ose shtoni ngjitës që mund të 
përdoret shumë herë për ta ngjitur në tabelën e bardhë; 
ose përdorini ato në një tabelë që ngjit. Sipas dëshirës 
krijoni një skicë stalle me lesh për tabelën e flanelografit, 
me një shkrues për tabelën e bardhë ose me shirita letre 
për një tabelë që ngjit. (Shihni diagramin).

Për mësimin dy bëni kopje të mjaftueshme të faqes  87 
që të ketë një kopje për fëmijë.
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Figurat e skenës së lindjes së 
Jezusit (vazhdim)
Mësimi 1 dhe 2

18 cm 
(7”)

25 cm (10”)

Skica e stallës
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Dele
Mësimi 2
Fotokopjoni dhe prisni delen.
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Engjëjt prej pjatash kartoni
Mësimi 2
Fotokopjoni dhe prisni modelin e mëposhtëm. Vendoseni në 
mes të në pjate kartoni me përmasat e pjatave të zakonshme. 
Vijëzoni me laps vetëm pjesën e brendshme të vijave të 
modelit, duke i zgjatur vijat e prerjeve dhe vijat e brendshme 
të krahëve në të njëjtën masë siç tregohet në figurë. (Mos e 
prisni pjatën duke e zvogëluar në përmasat e vijës së jashtme 
të modelit).

Prerja  A

Pjata

Modeli

Prerja  B
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Yje
Mësimi 3
Fotokopjoni dy sete yjesh në letër të verdhë ose blu dhe pritini ata.
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Yll
Mësimi 3
Fotokopjoni yllin në letër blu ose të verdhë 
dhe priteni. Nëse dëshironi vendoseni mbi 
një kunj ose mbi një shkop për punëdore.

Gamile me kapëse rrobash
Mësimi 3
Fotokopjojeni modelin në letër të bardhë, një për çdo 
fëmijë. Vendosni dy kapëse rrobash si tregohet më poshtë.
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Shigjetat djalë dhe vajzë
Mësimi 4
Fotokopjojeni shigjetën në një letër me 
ngjyrë dhe priteni. Fiksojeni shigjetën në një 
tabelë rritjeje si tregohet më poshtë.

Mesazhe
Mësimi 5
Fotokopjoni mesazhet, pritini ato dhe ngjitini tek një peshk për t’u prerë.

Perëndia i mban premtimet e Tij. Perëndia është i shenjtë  
(i përsosur).

Perëndia thotë gjithmonë të 
vërtetën. Perëndia të do ty.

Perëndia meriton adhurimin tonë. Ti ke mëkatuar.

Jezusi erdhi që të bënte  
punën e Perëndisë në tokë.

Jezusi vdiq për mëkatin tënd 
dhe u ringjall.

  Perëndia planifikoi që njerëzit ta 
ndjekin Atë dhe të bëjnë punën e Tij.

Mund t’i besosh Jezusit si 
Shpëtimtarit tënd.
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Pëllumbi
Mësimi 5
Fotokopjojeni dhe priteni pëllumbin.

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet Birit të Tij. © 2001, 2011 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.

Vizuali nga Stephen Bates© 2009  2011 Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve  Tnc. E përdorur me leje.
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Figurat në rrathë
Mësimi 5
Fotokopjoni një set rrathësh për fëmijë.

Unë mund t’i tregoj familjes time për 
Jezusin.

Unë mund t’i tregoj shokëve të mi tek lodrat 
për Jezusin.

Unë mund t’i tregoj shokëve të mi në kopsht 
për Jezusin.

Unë mund t’i tregoj shokëve të mi për 
Jezusin kur luaj me ata.
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Unë besoj tek Bibla
Vizuale që mund të merren në shtëpi - Mësimi 6
Fotokopjoni një set vizualesh për fëmijë.
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Të gjitha të drejtat e rezervuara.Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve.
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Gjurmë
Mësimi 6
Fotokopjoni gjurmën dhe priteni. Përdoreni për të vizatuar dhe prerë tetë gjurmë prej kartoni ose letre të 
trashë. Plastifikojini gjurmët nëse dëshironi. Vendosini gjurmët siç tregohet në diagramë dhe ngjitini ato 
në dysheme.

Fëmijët le të vihen në rresht 
me fytyrë nga qendra.

Fëmijët 
takohen këtu.
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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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