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Ne duhet të mbajmë një ekuilibër midis
temave doktrinore dhe ngjarjeve historike
dhe biblike. Si tregimet historike ashtu dhe
doktrina që shpjegohet prej tyre janë shumë
të rëndësishme. Nëse tregimet trajtohen si
paraqitje e historisë nga ana e Perëndisë, ato
do të bëhen një zbulesë e gjallë, lëvizëse e
doktrinave që ato përmbajnë, edhe pse dokt-
rina nuk parashtrohet në mënyrë specifike.

Kjo nuk do të thotë që ne t’i tregojmë his-
toritë pa i interpretuar, duke shpresuar se

studentët tanë do t’i kuptojnë nga teksti bib-
lik që është kaq i qartë për ne. Si bashkë-
shërbëtorë me Perëndinë ne na është dhënë
përgjegjësia për ta paraqitur dhe zbuluar
tekstin hyjnor dhe historinë e regjistruar.
Ashtu si eunuku etiopian, njerëzit kanë
nevojë për “Filipin” të komanduar nga Fryma
për ta bërë të qartë interpretimin biblik.

Mbaj një ekuilibër midis tregimit të his-
torisë dhe ekspozimit në mënyrë që asnjëra
të mos errësojë tjetrën.

Mbajtja e një ekuilibri

Bibla është “historia e Tij”
Kur Bibla tregohet si një histori e vërtetë,

ajo duhet të paraqitet e gjallë tek studentët.
Për fat të keq, shumë histori të Biblës janë
bërë shumë të njohura pavarësisht nga kon-
teksti historik dhe rëndësia e tyre shpirtërore.

Për shumë njerëz, ato janë “tregime” dhe asgjë
më shumë. Këto mësime paraqesim Biblën si
histori e vërtetë, me Perëndinë si autor. Ai
është Krijuesi i të gjitha gjërave dhe figura
qëndrore e të gjithë historisë.

Duke bërë pyetje
Lidhe çdo segment të ri të historisë me

ato që janë mësuar më parë në mënyrë që
studentët tuaj ta shohin Biblën si një histori
të tërë të pashkëputur.

Ju do ta vini re se në fillim të çdo mësimi
janë vënë fjalët, “PËRSËRIT pyetjet nga
Mësimi....” Kjo përsëritje do t’u kujtojë stu-
dentëve tuaj tregimin e mëparshëm dhe të
vërtetat doktrinore të shpjeguara nëpërmjet
tyre, duke siguruar një bazë për tregimin që
vjen më vonë. Gjithashtu kjo krijon mundës-
inë për të sqaruar çdo keqkuptim për ato që
janë shpjeguar deri tani.

Krahas përsëritjes së pyetjeve, pyetjet
që bëhen gjatë gjithë mësimit ndihmojnë që
t’i mbajnë studentët të vëmendshëm dhe e
lënë mësuesin të kuptojë se si janë komu-
nikuar në të vërtetë çështjet mësimore.
Bërja e pyetjeve gjithashtu u jep studentëve
rast për të shprehur pikëpamjet e tyre  dhe i
jep mësuesit rast të shohë se çfarë besojnë
në të vërtetë studentët.

Ngandonjëherë në mësime, bëhen pyetje
retorike, dhe këto specifikohen si të tilla në
shënimet e mësuesit. (Këto nuk janë të për-
shtatshme për grupet shumë të vogla, sepse

njerëzit mund të ndjehen të detyruar të
përgjigjen.)

Sapo të keni përcaktuar natyrën dhe
karakterin e secilit aktor nëpërmjet inter-
pretimit të qartë të kapitujve të mëparshëm
të Biblës, ju mund të mbështeteni gjithmonë
e më shumë në përjen e pyetjeve si një
metodë për të theksuar doktrinat dhe
karakteristikat individuale të çdo personi
dhe rëndësinë e çdo ngjarjeje.

Mbasi të jepni një paraqitje të qartë të
një incidenti të veçantë, ndaluni dhe bëni
pyetje që kanë për qëllim t’i bëjnë studentët të
mendojnë për doktrinën që po theksohet. Ju
mund të pyesni, “Përse mendoni se e bëri këtë
Perëndia?” “Si e dini Perëndia se çfarë po
mendonin ata?” “Si kishte mundësi Perëndia
ta bënte këtë gjë?” “A mendoni ju se Perëndia
kishte harruar?” “Si kishte mundësi Jezusi të
bënte një mrekulli të tillë kaq të madhe?”

Nëpërmjet pyetjeve, ju po i mësoni stu-
dentët tuaj ta vështrojnë me kujdes ngjarjen
dhe karakteret për të kuptuar ato që
Perëndia kërkon prej tyre që të dinë për Të,
për veten e tyre, Satanin dhe për Zotin
Jezus.



83

Udhëzime për Mësuesit

Udhëzime për të bërë pyetje:

1. Lejoji studentët që të përgjigjen me
fjalët e tyre.

2. Bëji disa pyetje të gjithë grupit dhe pye-
jte të tjera drejtpërdrejt individëve të
veçantë. Përpiqu të përfshish çdo stu-
dent.

3. Trego respekt duke dëgjuar çfarëdo që
thotë studenti.

4. Kur dikush përgjigjet, mos thuaj men-
jëherë që je dakort ose nuk je dakort
me ato që thotë ai. Pyet edhe një ose dy
studentë të tjerë ose pyet gjithë grupin
nëse janë dakort me përgjigjen e stu-
dentit.

5. Mos i korrigjo menjëherë nëse ata e
kanë gabim.

6 Jepu kohë të mendojnë dhe të diskutojnë
çështje të rëndësishme.

7 Nëse nuk janë në gjendje të përgjigjen
ose nëse përgjigjet e tyre nuk janë të
sakta bëj pyetje të tjera të cilat mund t’u
kujtojnë atyre përgjigjen e saktë.

8. Mos i mundo studentët. Koha e pyetjeve
nuk duhet të krijojë siklet për studentët.

9. Bëj komente për përgjigjet e tyre të
sakta, për pjesën që ata mbajtën mend,
ose për çfarëdo që ata thanë dhe që ishte
e dobishme.

10. Jep përgjigjet e duhura (të shkruara në
mësime).

11. Shpjegoje përgjigjen me hollësi të mëdha
sa herë që të jetë nevoja.

Trajtimi i pyetjeve të studentëve
Shumë nga studentët tuaj mund të sjellin

në klasë edhe keqkuptimet e tyre në lidhje me
Shkrimet e Shenjta, në lidhje
me kush është Perëndia, etj.
Mos u përpiq t’i korrigjosh men-
jëherë! Shpjegoju me besnikëri
Fjalën e Perëndisë. Njohuritë e
tyre mbi Perëndinë do të zgjero-
hen duke shpalosur dramën
historike sepse kjo është rruga
që ka zgjedhur Perëndia për të
zbuluar veten e Tij.

Vazhdo të shpjegosh Fjalën
e Perëndisë me kujdes dhe
duke u lutur, dhe duke i besuar
Zotit që Ai ta zbulojë veten e Tij
në gjithë lavdinë e Tij gjatë
gjithë Shkrimeve të Shenjta.

Përgjigju vetëm atyre pyetjeve që lidhen
me temën në fjalë. Nëse ndonjë student iu
bën një pyetje përgjigjia e së cilës do të jepet
në mësimet e ardhshme, ia thuaj atij dhe
lëre përgjigjen për atë kohë. Nëse ato që po
shpjegon ti i bën studentët të bëjnë pyetje,
kjo është një gjë e mirë! Ata do të jenë
dëgjues më të mirë gjatë shpjegimit të
mësimit.

Trajtimi i pyetjeve të vështira.
Njerëzit në shoqërinë tonë janë bom-

barduar me pasionin e mjeteve të propa-
gandës për të bërë “pyetje të vështira”.
Bërja e pyetjeve të vështira që ta bësh
drejtuesit të djersisë është kthyer në një
sport kulturor.

Mos e lejo veten tënde që të vihesh nën
presion e t’u përgjigjesh pyetjeve që nuk lid-

hen me temën në fjalë. Mos
mendo se ti duhet t’i përgjig-
jesh çdo pyetje. Disa përgjigje
vërtet nuk kanë asnjë përgjigje;
disa janë të papërshtatshme;
disa kanë përgjigje, por përgjig-
jet janë shumë larg nesh dhe i
përkasin vetëm Perëndisë.

Kur ndeshesh me një pyetje
të vështirë që ia vlen t’i përgjig-
jesh por të duket që nuk mund
të gjendet përgjigje, gjithmonë
drejtoji studentët tek ato janë
shpjeguar deri në atë kohë për
karakterin dhe natyrën e
Perëndisë si dhe për të vërtetën

e Fjalës së Perëndisë. Këto të vërteta nuk
ndryshojnë kurrë, megjithëse ne nuk jemi në
gjendje të kuptojmë gjithçka që ndodh.

Lejohet të thuash, “Unë nuk e di këtë.”
Studentët tuaj do të respektojnë për ndersh-
mërinë tënde kundrejt tyre. Po të jetë e
mundur ti mund të shtosh, “por do të për-
piqem ta gjej përgjigjen.”

Materialet e referimit që renditen në
disa nga mësimet mund të jenë të dobishme
për për ju dhe për studentët tuaj. Siç e kemi
përmendur edhe më parë, sigurohu që të
kesh dijeni që më përpara për materialet e
sugjeruara në Mësimin 1, 4 dhe 14, meqë
këto mësime mbulojnë tema që mund të
ngrejnë pyetje në mendjet e studentëve.

Gjithmonë
drejtoji

studentët për
ato që janë

shpjeguar deri
tani për

karakterin e
Perëndisë.
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Evito daljet nga tema
Një nga detyrat më të rëndësishme për

mësuesin është që ta mbajë klasën brenda
temës së mësimit. Kjo është e vërtetë për
kulturën tonë sidomos, ku njerëzit kanë disa
njohuri (sado të gabuara që të jenë) për
Biblën dhe një prirje kulturore për disktu-
tim. Është detyra juaj të ecësh përpara me
mësimin dhe t’i shmangesh daljes nga tema.

Ka shumë materiale të rëndësishme për
të trajtuar në çdo mësim, dhe qëllimi juaj
është ta përqendroni vëmendjen e studen-
tëve në temat dhe ngjarjet kryesore të his-
torisë që ju po paraqesni nga Fjala e
Perëndisë. Një farë diskutimi është i
dobishëm. Mos u përpiq të jesh autoritativ
në atë mënyrë saqë studentët të kenë frikë

të flasin! Por sigurohu që klasa të ecë dhe të
përparojë sipas skicës së mësimit.

Tre ndihmesat pamore të paraqitura në
Mësimin 1 janë mjete të shkëlqyeshme për
t’iu përmbajtur temës; “teli i rrobave”,
grafiku i pikave të larta të hollësive, dhe
ilustrimet e blloqeve themelore mund të
përdoren herë pas herë si një mjet për ta
mbajtur diskutimin brenda temës. Përdori
këto ndihmesa pamore me zgjuarësi, dhe do
ta shihni që do t’i kurseni vetes shumë
mundime dhe bile edhe studentët nuk do të
vihen në siklet. Thjesht drejtoje studentin
në ndihmesën pamore të përshtatshme për
ta kthyer diskutimin në temën kryesore që
po trajtohet.

Mos i detyro ta pohojnë me fjalë që janë dakort.
Në fazat e para të mësimdhënies, mos

prit nga studentët tuaj që të bien dakort me
ato që po u mësin ti. Kur bën pyetje, mos i
formulo në atë mënyrë që ata të ndjehen të
detyruar që të pohojnë se janë dakort. Lëre
Frymën e Shenjtë të veprojë në zemrat dhe
mendjet e studentëve. Detyra e mësuesit
është të paraqesë në mënyrë të qartë dhe
me besnikëri Fjalën e Perëndisë. Lër kohë
që ato që ti shpjegon të zenë rrënjë dhe të
rriten nën drejtimin e Frymën e Shenjtë.

Shënim: Është më mirë të presësh
derisa të mësohet Ligji në mënyrë që stu-
dentët ta kuptojnë që janë mëkatarë.

Përpjekjet njerëzore për të përftuar
lindjen e re rezultojnë thjesht në pohime të
besimit pa e zotëruar në të vërtetë jetën e

Perëndisë. Vetëm Perëndia mund ta bëjë
shpirtin të kuptojë dhe të arrijë shpëtimin (I
Korintasit 3:7). Kjo nuk do të thotë që ne
nuk duhet t’i inkurajojmë njerëzit që të pra-
nojnë të vërtetën, të pendohen dhe të beso-
jnë Ungjillin. Edhe kjo është përgjegjësi e
shërbëtorit besnik të Krishtit.

Në shumicën e situatave, megjithatë, nuk
është mirë që t’i detyrosh njerëzit që t’i
përgjigjen një qenieje njerëzore. Përgjegjësia e
mësuesit është që t’i bëjë njerëzit të kuptojnë
se ata qëndrojnë para Perëndisë dhe duhet t’i
përgjigjen Perëndisë. Nëse studentët tuaj e
kundërshtojnë atë që po u mëson ti nga Fjala
e Perëndisë, atëherë pyeti se çfarë thotë
Perëndia për këtë temë. Çështja është midis
atyre dhe Perëndisë, dhe jo midis jush dhe
atyre.
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Bëje sa më interesante
Nuk mund t’i mësosh njerëzit në qoftë

se nuk i bën ata të vëmendshëm. Mbaje të
gjallë vëmendjen e studentëve duke për-
dorur ilustrime, pyetje dhe bile edhe humor
(për aq kohë sa nuk ulet vlera e Shkrimeve
të Shenjta). Përpiqu të sigurohesh, kurdo-
herë, se pjesa më e madhe e studentëve po
marrin pjesë aktivisht dhe po e vrasin
mendjen ndërsa ju po shpjegoni mësimin.
Përparo me saktësi të kalkuluar, duke e për-
caktuar mirë çdo çështje në mendjen e tyre.

Besimi vjen duke dëgjuar Fjalën e
Perëndisë (Romakët 10:7). “Të dëgjosh”,
sipas kuptimit biblik, do të thotë gjithashtu
edhe, “të kuptosh”. Si mësues, ne jemi
përgjegjës që të sigurohemi që studentët
tanë po i kuptojnë në mënyrë të qartë ato që

po iu mësojmë. Bërja e pyetjeve është rruga
më e mirë për të ditur nëse po e kuptojnë në
të vërtetë mesazhin e Biblës që po iu komu-
nikohet. Kështu që krahas përsëritjes së
pyetjeve dhe pyetjeve përfundimtare në çdo
mësim, kombinoje mësimin me pyetje që do
t’i bëjnë studentët të ndalen dhe të mendo-
jnë për ato që ti sapo the.

Përdor ndihmesat pamore të sugjeru-
ara. Disa prej tyre mund të përgatiten në
formën e tabllove të vogla që ju mund t’i për-
dorni vazhdimisht për të përforcuar çështjet
dhe temat kryesore. Nëse studentët tuaj i
dëgjojnë ato që po thoni ju, i shohin, dhe i
thonë vetë në përgjigjet e pyetjeve tuaja,
atëherë mundësia për t’i mbajtur mend ato
që po shpjegoni ju rritet shumë.

Disa njerëz, në zellin e tyre për të qenë
mësues të mirë, e ngjeshin mësimin me
shumë hollësi të panevojshme. Disa hollësi
interesante mund të futen në mësim për t’i
dhënë jetë dhe realitet ngjarjes, por

megjithatë hollësi të tilla nuk duhet të zenë
kurrë vendin kryesor dhe të errësojnë
aspektet më të rëndësishme të ngjarjes ose
mesazhit të saj shpirtëror.

Ndërto me durim
Disa mësues të Biblës e kanë të vështirë

të ndjekin parimet biblike të mësimdhënies
progresive. Duke dashur që njerëzit ta dinë
të gjithë të vërtetën, këta mësues harrojnë
domosdoshmërinë që më parë duhet të vënë
themelet dhe pastaj të ndërtojnë gradual-
isht. E kanë shumë të vështirë që të mos ua
thonë njerëzve përkohësisht disa mësime
shumë të rëndësishme, të cilat do të shpje-
gohen më vonë.

Mësimdhënia ngjason me ndërtimin—të
dyja porceset kërkojnë kohë. Ndërtesa ndër-

tohet me tulla, me kate, sipas planit të
arkitektit të ndërtimit. Duhet lënë kohë
për betonin që të forcohet, për dërrasat
dhe për bojën që të thahen, përpara se
ndërtuesi të vazhdojë me fazën tjetër të
ndërtimit.

Qëllimet imediate për çdo mësim duhet
të çojnë gradualisht në arritjen e objekti-
vave afat-gjata të mësimit. Çdo ngjarje
duhet t’i çojë studentët një hap përpara për
të kuptuar të gjithë historinë e Biblës si dhe
korpusin e së vërtetës doktrinore.

Shmangiu hollësive të panevojshme
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Duke zbuluar Shpëtimtarin njerëzve që e kanë
dëgjuar tashmë emrin e Tij

Sigurisht që studentët tuaj e kanë
dëgjuar emrin e Jezusit. Ata ndoshta mund
edhe të kenë studiuar përreth Tij. Por sa
shumë prej tyre mos të mos e dinë në të
vërtetë se kush është Ai ose ç’vend zë Ai në
gjithë Biblën.

Këto mësime kanë për qëllim që të zbu-
lojnë në mënyrë progresive natyrën e

Perëndisë dhe planin e Tij të shpëtimit. Mos
u nxito që të zbulosh para kohe historinë e
Krishtit. Ndiq skicat e mësimit dhe trajtoje
sfondin historik në mënyrë graduale.

Ju po ndërtoni themelin mbi të cilin më
vonë do të paraqitet në mënyrë të qartë
Ungjilli, në dritën e zbulesës së Testamentit
të Vjetër.

Kur duhet ta paraqes Ungjillin
Gjithmonë ka studentë zemra e të cilëve

është e përgatitur për të dëgjuar Ungjillin!
Nuk ka rregull se kur duhet ta paraqesësh
Ungjillin.

Këto mësime ndjekin zbulesën progre-
sive të së vërtetës biblike, dhe është mirë që
gjatë klasës të ndjekësh këtë plan deri në
përfundimin e kursit.

Por studentë individualë mund të jenë
gati në çdo kohë për ta dëgjuar Ungjillin. Ti
nuk e di sa shumë mund të kenë mësuar
ose ditur më parë për Biblën, as nuk e di sa
çfarë ka bërë Fryma e Shenjtë në zemrën e
tyre. Vetëm Zoti i di këto përgjigje, dhe Ai
na tregon me besnikëri sa çfarë duhet të
dimë nuk e pyesin Atë në lutje, duke
besuar.

Gjithmonë të jesh gati t’ia tregosh
Ungjillin gjithkujt dhe gjithkund. Të kesh
kujdes që t’i japësh studentit rast që të tre-
gojë se ai e ka kuptuar nevojën e tij për
Shpëtimtarin, dhe që ai e ka kuptuar se
vetëm Jezusi e ka përmbushur këtë me atë
që bëri në Kryq për të.

Mos u nxito të tregosh Ungjillin para
kohe. Por në të njëjtën kohë të jesh gati për
të plotësuar të gjitha nevojat individuale të
studentëve.

Shënim: Shiko “Ç’është Ungjilli?” në
faqen 12.

Shmangiu terminologjisë dhe zhargonit
fetar. Ne shpeshherë i dëgjojmë fjalët,
“kërkoji Jezusit që të vijë në zemrën tënde”,
“prano Krishtin”, “shpëtohem”, ose bile edhe
“shko përpara”.

Njeriu që i thotë këto gjëra mund ta di
ose mund të mos e dijë me saktësi se çfarë
do të thotë me këto fjalë. Është më mirë të
përdorësh terminologji biblike dhe të sig-
urohesh që studenti po i kupton kuptimet e
fjalëve.

Sa shumë e qartë është po t’u thuash
studentëve tuaj, “Beso që Jezusi derdhi
gjakun e Tij dhe vdiq në Kryq për të shlyer
mëkatet tuaja. Ai mori përsipër dënimin që
meritoni ju. Prandaj, besoji vetëm Atij si
Shpëtimtarin tuaj”.
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Formati i përgjithshëm

Hidhi një sy Mësimit 1. Fillon me një
kuadrat me shënimin “PËRGATIJA E
MËSIMIT”. Kuadrati përshkruan funk-
sionin e shënimeve të kolonës anësore—ato
janë për studimin që do të vëhet nga
mësuesi, dhe nuk kanë për qëllim të shpje-
gohen, mbasi përmbajnë koncepte që do të
shpjegohen në mësimet e mëvonshme. Për
t’u përdorur edhe nga mësuesi zëvendësues,
ky shënim i Përgatitjes së Mësimit është
dhënë që në fillim të mësimit.

Referimet nga Shkrimet e Shenjta
Në secilën faqe, në kolonën anësore

pranë lidhjes së librit janë dhënë referimet
nga Shkrimet e Shenjta për t’u përdorur
vetëm nga mësuesi.

Kur Shkrimet e Shenjta renditen në
këtë kolonë në fillim të mësimit, krahas
kuadratit të Përgatitjes së Mësimit, ato
zakonisht janë pasazhe shtesë që e ndihmo-
jnë mësuesit për të kuptuar dhe për të për-
gatitur mësuesin që të shpjegojë mësimin.

Kur Shkrimet e Shenjta renditen në
vende të tjera, në anën tjetër të Perspektivë
për Mësuesit si dhe gjatë vetë mësimit, ato
zakonisht janë “tekste provë” për ato që

sapo janë thënë. Përsëri, ato nuk janë për t’u
përdorur në këtë mësim, meqë ato mund të
jenë në kontekst dhe mund ta ngatërrojnë
studentin.

Këto Shkrimet e Shenjta janë të rëndë-
sishme. Sa më shumë që të thellohesh në
Fjalën e Perëndisë gjatë përgatitjes së
mësimit, aq më i efektshëm do të bëhet shp-
jegimi juaj, sepse Fryma e Shenjtë do të
veprojë nëpërmjet Fjalës së Perëndisë për
t’ju ndihmuar që të kuptoni ato që po për-
piqeni t’u mësoni të tjerëve.

Lutju Zotit që ta zbatojë Fjalën në zem-
rën tënde në mënyrë që të jesh në gjendje
t’ia mësosh edhe të tjerëve.

Shënimet e Mësuesit
Në kolonën anësore të jashtme në çdo

faqe janë dhënë shënimet e mësuesit. Disa
shënime janë dhënë gati për ju dhe për
shënimet që mund të shtoni ju është lënë
vendi bosh. Ju mund ta vini re në paqen e
parë të Mësimit 1 se shënimi në fund të
faqes ka një numër që i korrespondon num-
rit në tekst. Gjithashtu, ekziston një
kuadrat bosh i vogël në fund të shënimit.
Numrat dhe kuadratet janë vënë aty për t’ju

Këto mësime janë përpiluar që të për-
doren nga mësuesi, krahas Biblës suaj.
Studentët do të përdorin vetëm Biblat e
tyre; nuk ka mësim për studentët.

Çdo mësim ndahet në dy pjesë kryesore:
“Përgatitja e Mësimit” dhe “Për t’iu Mësuar
Studentëve”.

Materiali në pjesën e përgatitjes së
Mësimit është shtypur me shkronja si këto që
shikoni në këtë fjali.

Pjesa e përgatitjes së mësimit
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ndihmuar që të mbajtur parasysh se kujt i
referohet shënimi dhe ku mbaron ky
shënim.

Shënimet janë vënë për t’u për-
dorur vetëm nga mësuesi, jo për stu-
dentët. Disa nga këto shënime janë
praktike; disa janë doktrinore; disa i refero-
hen materialeve të referimit. Shumë nga
shënimet janë vënë për të trajtuar pyetjet e
studentëve. Disa shënime janë parala-
jmërime për evituar ndonjë “dalje jashtë
temës” që mund të ndodhë.

Të gjitha shënimet duhet të lexohen nga
mësuesi përpara se të fillojë mësimi.

Shënimet janë përfshirë duke shpresuar
se do ta lehtësojnë punën e mësuesit. Ato
janë një përpilim i komenteve të shumë
mësuesve që kanë pasur përvoja duke për-
dorur këtë material.

Pamje e përgjithshme
Në qoshen e sipërme të djathtë të faqes

së parë të çdo mësimi në kolonën e
Shënimeve të Mësuesit mund të shikoni atë
që e kemi quajtur Pamje e Përgjithshme, në
të cilën përshkruhet shkurtimisht thelbi i
mësimit, zakonisht duke renditur disa nga
çështjet kryesore. Mendimi kryesor është
shtypur me shkronja të zeza.

Këto pamje të përgjithshme janë shumë
praktike për të përsëritur të gjithë kursin
brenda pak minutave. Ju mund t’u hidhni
një sy pamjeve të përgjithshme dhe të kri-
joni një ide mbi drejtimin e përgjithshëm të
të gjithë kursit.

Nëse ke nevojë t’i kërkosh dikujt që të të
zëvendësojë, sugjeroji që të lexojë pamjet e
përgjithshme të mësimeve që e rrethojnë
mësimin që po shpjegon në mënyrë që ata të
jenë në gjendje ta vënë mësimin aktual në
kontekstin e duhur.

Përdor pamjet e përgjithshme për ta
mbajtur mësimin gjithmonë sipas drejtimit
të kursit. Mos harroni se po i ngrini parimet
themelore njëri mbi tjetrin. Mos lini bosh-
llëqe në themelet që po ndërtoni. Pamjet e
përgjithshme do t’ju ndihmojnë që t’i kon-
trolloni themelet në punë e sipër.

Shkrimet e Shenjta
Po të ktheheni tek Mësimi 2, do të

shikoni që Shkrimet e Shenjta janë e para

gjë që renditet në kuadratin e përgatitjes së
mësimit. Shkrimet e Shenjta të renditura
janë referimet kryesore biblike që përdoren
në atë mësim të veçantë. Shkrimet e
Shenjta shtesë të përdorura në skicën e
mësimit nuk janë përfshirë në këtë renditje.
(Mësimi 1 dhe 3 nuk e kanë fare këtë ren-
ditje, sepse kanë një natyrë më të
përgjithshme dhe nuk përqendrohen në
ndonjë pasazh të veçantë). (Shiko gjithashtu
LEXO nën Skicën e Mësimit.)

Qëllimet e Mësimit;
Ky mësim duhet t’i ndihmojë studentët

Këto dy pjesë duhet të përdoren për t’ju
ndihmuar që të kuptoni objektivin kryesor
të mësimit dhe t’i përmbaheni temës së
mësimit.

Përspektiva për mësuesin
Ç’vend zë ky mësim në mënyrën e sotme

të të menduarit? Si mund ta bëj këtë mësim
të kuptohet nga studentët e mi? Çfarë po
ndodh në të vërtetë në këtë pasazh të
Shkrimeve të Shenjta?

Këto “perspektiva” të shkurtra kanë për
qëllim ta inkurajojnë mësuesin që të men-
dojë në lidhje me Shkrimet e Shenjta që po
trajtohen, të përqendrohet në objektivat e
mësimit, dhe të jetë vigjilent ndaj nevojave
të studentëve. Një mësues e quan këtë lloj
materiali “parangrohës” për mendjen.

Perspektiva është vetëm për mësuesin,
dhe nuk ka për qëllim të disktutohet me
studentët.

Materiali i referimit
Disa nga mësimet përmbajnë në listë

me materiale referimi të sugjeruara. Këto
materiale janë përzgjedhur në mënyrë të
kujdesshme dhe duhet të jenë të dobishme
për mësuesin dhe studentin.

Ju lutemi vini re: Lexoni më parë listën e
materialeve referencë të sugjeruara në
Mësimin 1, 4 dhe 14. Këto mësime mbulojnë
tema që mund të ngrejnë shumë pyetje tek
studentët. Ju mund t’i mbani disa nga këto
materiale referimi me vete kur të shpjegoni
këto mësime të veçanta, në mënyrë që të jeni
në gjendje t’i referoni studentët në këto mate-
riale ose t’i përdorni gjatë përgatitjes suaj.

Ndihmesat pamore
Shumë nga mësimet përmbajnë

ndihmesa pamore të sugjeruara brenda tek-
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stit të mësimit. Këto ndihmesa pamore janë
renditur në pjesën e Përgatitjes së Mësimit
në mënyrë që mësuesi t’i montojë që më për-
para sa herë që të jetë nevoja.

Përdorimi i këtyre ndihmesave pamore
është optimal por rekomandohet në mënyrë
të theksuar, meqë shumë ilustrime ndihmo-
jnë përsa i përket vëmendjes së studentëve
dhe i ndihmojnë studentët që të kuptojnë
dhe mbajnë mend ato që po shpjegoni ju.

Shiko faqen 72 për të porositur Tabllotë
Kronologjike.

Tabllotë e vogla, skemat e tjera si dhe
grafiqet nuk mund të gjendet në formë të
shtypur, por janë menduar që të përgatiten
nga vetë mësuesi. Të gjitha ato janë shumë
të thjeshta dhe mund të përgatiten në dër-
rasën e zezë ose në ndonjë sipërfaqe tjetër të
dukshme.

Disa nga ndihmesat pamore përdoren
në më shumë se në një mësim dhe mund të
përgatiten në tabela prej dërrase që të mos
prishen nga përdorimi i shumtë. Siç vihet re
në mësimet, disa nga ndihmesat pamore
mund shfaqen në klasë po të jesh në një
dhomë mbledhjeje (siç mund të jetë klasa e
shkollës të së djelës) ku ju mund t’i mbani
tabelat në mur nga java në javë.

Por edhe në shtëpi, ju mund të bëni
tabela të vogla që mund të mbahen në dorë
dhe të ripërdoren vazhdimisht.

Skema kronologjike
Skema tre-pjesëshe është përpiluar

sidomos që të përdoret me këto mësime.
Nuk është ndërtuar për t’u përdorur si kro-
nologji shteruese (bile as mësimet nuk kanë
atë qëllim.) Për më tepër ajo thekson karak-
teret dhe ngjarjet që mbulohen në këtë kurs.
Këtu shfaqen gjithashtu edhe listat shtesë
siç janë mbretërit, gjykatësit dhe profetët.
Megjithëse ju nuk do t’i përmendni të gjitha

këto në mënyrë individuale, kjo gjë do t’u
japë studentëve një ide më të mirë për
hapësirën e kohës dhe thellësinë e ngjarjeve
që ju po mbuloni në këtë mësim.

Linja e Shpëtimtarit tregohet në skicën
në kuadrat me ngjyrë të kuqe. Shënim: gje-
nealogjitë janë të komplikuara; shmangiu
ndonjë diskutimi që mund t’i ngatërrojë stu-
dentët. Shënimi në anën e djathtë është i
mjaftueshëm. Nëse ndonjë studentë dëshi-
ron të studiojë më tej, kjo varet nga ai vetë.
Siç është vënë re, gjenealogjia tek Luka
është ndoshta e Maries, dhe ajo tek Mateu
është ndoshta e Jozefit. Mateu gjurmon lin-
jën mbretërore të Davidit; Luka ndoshta
gjurmon linjën me lidhje gjaku nëpërmjet
një djali tjetër të Davidit.

Skema është përpiluar në mënyrë që ju
të shpjegoni nga Pjesa 1 deri sa të mbërrini
në historinë e Abrahamit. Pastaj ngjisni
Pjesën 2 në Pjesën 1. Pjesa 3 mund të shto-
hen kur të mbërrini tek mbretërit i Izraelit
dhe Judesë. Duke vepruar në këtë mënyrë,
ju do t’u jepni studentëve rast që të mësojnë
çdo pjesë të skemës ashtu siç shpjegohet pa
i ngatërruar me ato që vijnë më vonë.
Gjithashtu, ju do të evitoni çdo tundim për
të diskutuar ngjarjet që nuk i keni arritur
akoma në renditjen kronologjike.

Hartat kronologjike
Tre hartat kronologjike përfshijnë

vendet e veçanta që përmenden në këto
mësime.

Ju mund t’i ngjisni këto harta në karton
të trashë dhe t’i vini në ndonjë tabelë.

Shënime specifike
Shënimet specifike përfshihen në disa

nga këto mësime në fund të pjesës së
Përgatitjes së Mësimit. Këto shënime mbu-
lojnë lloje të ndryshme temash që mund të
ndihmojnë në përgatitjen tuaj të këtyre
mësimeve.
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Mësimi
Materiali që është për t’iu shpjeguar stu-

dentëve është shënuar në mënyrë të qartë me
shënimin, “PËR T’U SHPJEGUAR
STUDENTËVE” (Vetëm Kolona Qëndrore).

Mbi këtë shënim ndodhet një shirit gri
dhe një shënim tjetër që shfaqet në çdo
mësim, “MBI MËSIMDHËNIEN E KËTIJ
MËSIMI”. Shënimi përsëritet vazhdimisht
për t’u lexuar edhe nga
mësuesi zëvendësues. Ky
shënim është shumë i
rëndësishëm. Nëse po i
kërkoni dikujt që t’ju
zëvendësojë, pra të shpje-
gojë në vendin tuaj, sig-
urohu që ata e lexojnë dhe
e kuptojnë këtë shënim.

Skica e Mësimit
Mësimi ndjek këtë ren-

ditje.

Formati
Skica është më shumë

një format teksi, sesa një
mënyrë standarde e pajisur
me numra.

Shënim: Mësuesi nuk ka
përse t’ua lexojë studentëve
titujt me shkronja të zeza, që kanë shkronja
kapitale në fillim. Mendimet që ato përmba-
jnë janë përfshirë në tekstin e mësimit që
vijon.

Teksti i skicuar nuk ndjek metodën e
sistemuar të skicës, sepse materiali është
më tepër narrativ sesa teknik. Vetë Bibla
tregohet sipas stilit oriental të shpalosjes së
ngjarjes, dhe jo sipas metodës së “vijës së
drejtë” të logjikës së drejtpërdrejtë. Kur
tregimi shpaloset, atëherë hollësitë ndërto-
jnë një sekuencë jetësore dhe jo një metodë
të sistemuar artificiale.

Hyrja dhe Përfundimi
Çdo mësim fillon me “Hyrjen” dhe për-

fundon me “Përfundim”. Këto pjesë duhet të
merren parasysh me shumë kujdes në rast
se mësuesit i duhet t’i risktrukturojë për t’ia
përshtatur studentëve të veçantë dhe for-
matit të klasës. Shmangiu zbatimeve per-
sonale me grupe shumë të vogla, sepse ato i
vënë studentët në siklet.

Temat

^ Tema:

Këto tema t’i trajtosh me shumë kujdes!
Siç shpjegohet në pjesën e mëparshme, këto
tema janë shumë të rëndësishme. Megjithëse
ju nuk do t’i shprehni temat me fjalë në çdo

herë, ato janë shkruar që të
tregojnë se çfarë qëndron nën
tekstit që po shpjegoni. Gjatë
shpjegimit, mbaji parasysh
temat dhe vetëm atëherë ju do
t’i përmbaheni drejtimit të
kursit.

LEXO
Lexo

$ LEXO tregon
Shkrimet e Shenjta kryesore të
përdorura si bazë për këtë
mësim.

$ Lexo tregon
Shkrimet e Shenjta shtesë që
duhet të lexohen por janë sht-
esë për tekstin kryesor.

Sa herë që të shikoni secilin nga dy
shënime, këto Shkrimet e Shenjta duhet të
lexohen me zë të lartë. Ti, mësuesi, mund t’i
lexosh vetë këto vargje, ose mund t’ia japësh
ndonjë studenti tjetër t’i lexojë me zë. Mos u
nxito dhe lëri kohë studentëve që t’i gjejnë
këto pasazhe në Bibël dhe sigurohu që ata
po i lexojnë në qetësi krahas atij që po i
lexon me zë të lartë. Fjala e Perëndisë është
zemra e këtij studimi.

Në ndonjë rast, një varg nga Shkrimet
e Shenjta është vënë krahas udhëzimit
LEXO, dhe një pjesë e Shkrimeve të
Shenjta është në shkronja të zeza. Kjo
është bërë për të treguar se cila pjesë e
vargut duhet theksuar. Zakonisht, ju do të
vini re një shënim, që ju paralajmëron që
të mos dilni jashtë temës duke lexuar
pjesën tjetër të vargut. Përmbaju temës së
mësimit!

Lër kohën e
duhur për t’u
siguruar që

studentët tuaj i
gjejnë pasazhet
nga Shkrimet e
Shenjta. Fjala e

Perëndisë
është zemra e
këtij studimi.
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Duke i përmbledhur të gjitha bashkë
Pali i shkroi Timoteut, “Mundohu që të

dalësh para Perëndisë i sprovuar, si punëtor
që nuk ka pse të turpërohet, që e thotë drejt
fjalën e së vërtetës.” (II Timoteu 2:15). Ky
është një udhëzim i qartë!

Ju ndoshta nuk do të jeni në gjendje të
përmbushni listën që vijon në çdo orë
mësimi. Por po ta përdorni si udhëzues, dhe
ta bësh shprehi pune, ti nuk ke pse të tur-
përohesh për mësimdhënien tënde.

1. Lutu. Kërkoji Perëndisë që të ndihmojë
për të kuptuar Fjalën e Tij dhe këto
mësime.

2. Lexo pamjen e përgjithshme të mësimit.

3. Lexo pasazhet nga Shkrimet e Shenjta
që janë renditur në kolonën “Referime
nga Shkrimet e Shenjta” në anën e
majtë të faqes së parë të mësimit (gjatë
Objektivave të mësimit, etj.)

4. Lexo Shkrimet e Shenjta të mësimit dhe

lexo pjesën e përgatitjes së mësimit. Vë
re dhe përgatit çdo material referimi ose
ndihmesë pamore që të nevojitet.

5. Lexoje të gjithë mësimin, duke i për-
punuar në mendje temat, duke lexuar
Shkrimet e Shenjta ashtu siç paraqiten
në mësim, dhe gjithashtu lexo Shkrimet
e Shenjta që sugjerohen për mësuesin
sidhe shënimet për mësuesin, që janë
dhënë krahas tekstit të mësimit. Po të
kesh ndonjë pyetje, shënoji me kalem në
kolonën e shënimeve për mësuesin.

6. Lexoje mësimin përsëri, ndoshta çdo
herë në natë ose sa herë që të jetë e
mundur. Në çdo herë, lexo Shkrimet e
Shenjta që janë pjesë e tekstit të
mësimit. Merr parasysh temat që ren-
diten për çdo pasazh. Kjo është ajo që ti
do të theksosh gjatë shpjegimit të
mësimit. Përqendroji mendimet në
Fjalën, dhe kërkoji Perëndisë që të ta
bëjë mesazhin e Tij të qartë për t’ua
mësuar edhe studentëve.

Ngaqë studentët kanë Biblat e tyre,
shumë pyetje mund të bëhen në lidhje me
kontekstin përreth vargut nga Shkrimet e
Shenjta që po lexoni. Përdor tre tabelat e
vogla të treguara në mësimin 1, të cilat do
t’ju ndihmojnë që të shpjegoni përse ju do
t’i përmbaheni temës qëndrore dhe nuk do
të merreni me vargjet e tjera. Gjithmonë të
jesh bujar me studentët dhe trego vlerësim
për vëmendjen dhe interesin e tyre, edhe
pse ti nuk ke kohë të prekësh fusha të
tjera disktutimi.

Pyetjet
Ju ndoshta mund të doni t’i përdorni

këto pyetje si në fund të mësimit që sapo
keni shpjeguar dhe si përsëritje në fillim të
mësimit tjetër.

Ju mund të preferoni të mos i përdorni
në fund të mësimit; por mos e kalo
përsëritjen në fillim të mësimit tjetër
të ri. Ju do të shikoni që studentët tuaj
kanë nevojë që t’i rifreskojnë hollësitë e
mësimit të mëparshëm dhe përsëritja do
t’u japë atyre rast që të sqarojnë ndonjë

keqkuptim përpara se të përparoni me
mësimin e ri.

Pyetjet kanë si qëllim që ta ndihmojnë
mësuesin dhe studentin të sigurohen që
mesazhi i mësimit është komunikuar siç
duhet. Në pjesën më të madhe, këto nuk
janë çështje diskutimi. Ato janë shumë
objektive. Ideja është që mesazhi të bëhet
lëmsh e të ngatërrohet dhe sigurohu që
çështjet kryesore të mësimit janë dëgjuar
dhe kuptuar mirë nga studentët.

Studenti nuk ka pse të jetë dakort me
ato që po shpjegon ti. Por ai ka nevojë që ta
dëgjojë mesazhin qartë, dhe pyetjet e ndih-
mojnë mësuesin të vlerësojë se sa mirë
është transmetuar mesazhi dhe sa qartë
është kuptuar nga studentët.

Ka edhe disa pyetje për diskutim në disa
mësime. Këto nuk janë përpiluar për t’u për-
dorur në grupe të vogla, sepse tema mund të
shkaktojë diskutimin e reagimeve dhe
mendimeve të forta. Po të keni një grup të
madh dhe të keni kohë, ju mund të shtoni më
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Inkurajim për të ngulur këmbë
“...Perëndia...na dha shërbimin e paj-

timit...Tani pra ne jemi ambasadorë të
Krishtit...” (II Korintasit 5:18,20).

“Prandaj o vëllezërit e mi të dashur, qën-
droni të fortë e të patundur, duke tepruar
përherë në veprën e Zotit, duke e ditur se
mundi juaj nuk është i kotë në Zotin.”
(I Korintasit 15:58).

“Ashtu si shiu dhe bora zbresin nga
qielli dhe nuk kthehen prapa pa vaditur
tokën, pa e bërë pjellore, pa bërë që të mbijë
në mënyrë që ai që dotë mbjellë të marrë
farën dhe të sigurojë bukën për të ngrënë.

Kështu do të jetë edhe fjala ime e dalë nga
goja ime; ajo nuk do të më kthehet bosh mua,
po kryer atë që dëshiroj dhe pa realizuar
plotësisht atë për të cilën e dërgova.” (Isaia
55:10,11).

“Sepse unë nuk kam turp nga Ungjilli i
Krishtit: sepse ai është fuqia e Perëndisë për
shpëtimin për këdo që beson” (Romakët
1:16).

“Sepse Perëndia e deshi kaq shumë
botën, saqë i dha Birin e Tij të vetëm, që
kushdo që beson në të nuk do të zhduket, por
do të ketë jetën e amshuar” (Gjoni 3:16).

Mendo për përgjigjet e studentëve tuaj,
dhe kërkoji Zotit që të ndihmojë për t’i
trajtuar sa më mirë komentet dhe pyet-
jet e studentëve. Shënoji përgjigjet që
jepen për pyetjet e tuaja siç e tregon Zoti
në Fjalën e Tij.

Rendit edhe vargje të tjera nga
Shkrimet e Shenjta që ju ndihmojnë të
përforconi mësimin. Ju nuk keni pse t’i
diskutoni këto me studentët tuaj, por
këto do t’ju ndihmojë që ta bluani
mësimin dhe ta përgatisni shpjegimin
duke u mbështetur në bindjen e plotë të
së vërtetës së Fjalës së Perëndisë.

7. Mbasi ta kesh lexuar të gjithë mësimin
disa herë, shëno fjalët dhe frazat që ju
mbeten në mendje. (Është mirë që këtë
gjë ta bësh mbasi ta kesh lexuar
mësimin disa herë, sepse vetëm atëherë
do të arrish të kuptosh se cilat janë
frazat dhe fjalët kyçe për t’u theksuar.
Po ta bësh këtë para kohe, mund të
shënosh shumë fjalë ose gjëra të
gabuara, dhe shënimet tuaja nuk do të
kenë dobi.)

8. Lutu përditë për studentët tuaj. Dhe
lutu që Zoti t’ju ndihmojë që ta kuptoni
qartë dhe të jeni në gjendje ta shpjegoni
siç duhet Fjalën e Tij.

9. Shpjego “me mbirrjedhje”. Kur ta keni
lexuar, rilexuar, bluar në mendje këtë

mësim deri në pikën kur e shikoni që po
jeni në gjendje të shpjegoni me bindje të
plotë, atëherë ju do të jeni gati të shpje-
goni me “mbirrjedhje” ato që Perëndia
ka futur në mendjen dhe zemrën tuaj.
Asnjë lexim sipërfaqësor i Fjalës nuk
mund të krahasohet me gëzimin e thellë
që vjen nga studimi. Studentët tuaj
mund të mos jenë dakort me Fjalën e
Perëndisë, por do ta shohin që ju e
besoni atë. Kjo ka një rëndësi të madhe.

Shkurt, sigurohu që ti e kupton dhe e
beson mesazhin përpara se të fillosh t’ua
mësosh të tjerëve! Përdor skicën dhe
shënimet tuaja për t’iu përmbajtur temës së
mësimit.

Nëse jeni përgatitur sipas metodës të
përmedur më lart, ju nuk do josheni me
“vetëm sa ta lexosh mësimin”. Ju do të keni
diçka për të diskutuar të cilën ju e besoni,
dhe kjo do të dalë sipas mënyrës tënde dhe
me bindjen tuaj. Ju nuk do të keni kurrë një
mësim të thatë nëse shpjegoni “me mbir-
rjedhje”.

Duket sikur ka shumë punë? Po ka
shumë punë. Por ia vlen. Ju kurrë nuk do
harroni kohën që jeni përgatitur për
mësimet. Do të shpërblehesh në jetën tënde,
në klasë, dhe në jetën e studentëve tuaj—
për gjithë përjetësinë. A jeni mësues?
Studioni! Pastaj shko dhe mëso të tjerët—
“me mbirrjedhje!”


