Idėjos pamokai
Tema: Dangiškasis Tėvas atsako į mūsų maldas
Daina: „O, valanda maldos skaisti“ (Giesmės, 74)

Veikla
Vaizdo siužetas (anglų k.): Keliamoji galia
Pradėkite perskaitydami šį vyskupo H. Burkės Petersono teiginį:
„Noriu, jog žinotumėte, kad kai tik kuris nors iš Dangiškojo Tėvo vaikų atsiklaupia
ant kelių ir kalbasi su Juo, Jis klausosi. Žinau tai lygiai taip, kaip žinau bet ką kita
šiame pasaulyje – Dangiškasis tėvas klauso kiekvienos savo vaikų maldos. Žinau,
kad mūsų maldos kyla į dangų. Nesvarbu, ką blogo esame padarę, Jis klauso
mūsų… Aš taip pat tikiu, kad jis mums atsako. Netikiu, kad Jis ignoruoja su Juo
kalbančius vaikus.“ (“Prayer—Try Again,” Ensign, June 1981, p. 73.)
Paklauskite:
•
•
•

Ar manote, kad Dangiškasis Tėvas klauso kiekvieno žmogaus maldų?
Kodėl Jis turėtų klausyti net to, kuris klysta? (Nes Jis myli kiekvieną. Visi mes
esame Jo vaikai, ir Jis nori mums padėti.)
Ar manote, kad Dangiškasis Tėvas klauso jūsų maldų?

Šeimai papasakokite tokią istoriją ir paprašykite jos klausantis pagalvoti, kaip ją
galima palyginti su malda:
„Buvo šeštadienio rytas, tėvas buvo namie. Iš įstaigos jis parsinešė šiek tiek darbo ir
nuėjo į savo kambarėlį pabūti vienas.
Netrukus verkdama į kambarį įėjo jo dukrelė. Kažkas sulaužė jos naują lėlę. Tėvas
pasakė jai nesijaudinti – jis sutaisys lėlę. Ji padėkojo ir išbėgo linksma žaisti.
Po to užėjo jo sūnus. Jis paprašė tėvo pinigų, kad nusipirktų naują laivo modeliuką ir
galėtų jį plukdyti su draugais. Tėvas paaiškino, kad berniukas jau gavo savaitei
skirtą sumą prieš dvi dienas, leisdamas sūnui suprasti, kad pats turės pasirūpinti
tokiais pirkiniais.
Vėliau atėjo jo paauglė dukra. Artėjantiems šokiams jai reikėjo naujos suknelės.
Tėvas jai pasakė, kad teks palaukti. Jis paaiškino jai, kad jei ji sutaupys tiek, kiek
pajėgia, jis padės jai įsigyti naują suknelę.
Vėliau tėvui sutrukdė paauglys sūnus. Jis ruošė namų darbus ir jam reikėjo
pagalbos išspręsti užduotį. Tėvas davė jam kelis patarimus, bet neišsprendė
užduoties už jį. Po kelių minučių sūnus sugrįžo pasakyti: „Ačiū už patarimą, kurį man
davei. Jis padėjo!“
Galiausiai atėjo jauniausias vaikas. Tėvas pažvelgė į mažylį ir meiliai paklausė: „Ko
nori, sūneli?“
„Nenoriu nieko, – atsakė berniukas, apsikabino ir pabučiavo jį. – Tik norėjau pabūti
su tavim“.
Paklauskite:
•
•
•

Kaip manote, kodėl vaikai kreipėsi pagalbos į tėvą?
Kas rodo, kad tas tėvas myli savo vaikus?
Kaip šią istoriją galima palyginti su malda?

Paaiškinkite, kad ne visi tėvai taip lengvai pasiekiami, kaip tas tėvas papasakotoje
istorijoje, bet mūsų Dangiškasis Tėvas visada klauso. Paaiškinkite šeimos nariams,
kad jie visada gali melstis Dangiškajam Tėvui, nesvarbu, kur jie bebūtų ir kokiu tikslu
melsis. Jis jiems atsakys.
Jei suprantate angliškai, pažiūrėkite ir aptarkite vaizdo siužetą Keliamoji galia.
Vaišės: Šokoladinis pyragas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150 g tirpinto sviesto,
300 g cukraus,
1,5 šaukštelio vanilės,
3 kiaušiniai,
100 g miltų,
60 g kakavos miltelių,
½ šaukštelio kepimo miltelių,
½ šaukštelio druskos,
150 g šokolado gabalėlių (arba susmulkinta šokolado plytelė),
110 g smulkintų riešutų.

Sumaišykite ingredientus ir supilkite į riebalais suteptą 22x33 cm dydžio skardą. 20–
25 minutes kepkite iki 200°C įkaitintoje orkaitėje.

Idėjos pamokai mažesniems vaikams
Daina: „Kai baigias pasaulio kraštuos diena“ (Vaikiškų dainelių knyga, p. 4)
Veikla
Prieš pamoką pasiruoškite penkis ar šešis panašius daiktus, kurie skleidžia
atpažįstamus garsus (švilpukas, armonikėlė, segtuvas, varpelis, barškutis ir pan.).
Visus juos sudėkite į didelį maišą.

Pradėkite pamoką užduodami tokį klausimą:
•
•

Su kuo kalbamės melsdamiesi? (Su mūsų Dangiškuoju Tėvu.)
Kaip Dangiškasis Tėvas atpažįsta, kuris iš mūsų meldžiasi?

Sužaiskite žaidimą „Atspėk garsą“
Tegu šeimos nariai užsimerkia. Imkite iš maišo po vieną daiktą ir pademonstruokite
jo skleidžiamą garsą. (Galite nusisukti ir slėpti naudojamą daiktą, kad vaikai, kurie
bandys slapta pažiūrėti, jo vis vien nepamatytų.) Pademonstravę garsą, daiktą
padėkite atgal į maišą ir leiskite visiems atsimerkti. Tada paklauskite jų, ar jie
atpažino garsą skleidusį daiktą. Prieš pereidami prie kito daikto, pasakykite, ar jie
buvo teisūs.
Paaiškinkite:
Kartais galime atpažinti daiktus pagal jų skleidžiamą garsą. Melsdamiesi neturime
rūpintis, kaip skamba mūsų balsas ir ar Dievas mus girdi. Jis mus atpažins, nes
pažįsta ir myli mus. Jis pažįsta mūsų balsus ir visada mums atsakys.
Paliudykite, kad mūsų Dangiškasis tėvas girdi mūsų maldas ir atpažįsta mus, kai
mes Jam meldžiamės. Skatinkite šeimos narius kalbėtis su Dangiškuoju Tėvu taip
dažnai, kaip tik įmanoma.

Idėjos pamokai vyresniems vaikams
Daina: „Vaiko malda“ (Vaikiškų dainelių knyga, p. 6)

Veikla
Prieš pamoką paruoškite tokius paveikslėlius:
1.
2.
3.
4.

Pirmasis regėjimas (Evangelijos paveikslų knyga [sutrumpintai, EPK], nr. 90),
Enosas meldžiasi (EPK, nr. 72),
Jėzus laimina nefitų vaikus (EPK, nr. 84),
Moronis paslepia plokšteles Kumoros kalvoje (EPK, nr. 86).

Ant popierėlių užrašykite šias raštų ištraukas: DS 31:12; Luko 6:28; DS 5:24; 1 Nefio
7:21; Almos 37:37; 1 Tesalonikiečiams 5:18; 2 Nefio 32:9; 3 Nefio 18:21.
Parodykite visus keturis paveikslėlius. Paprašykite šeimos narius drauge prisiminti ir
aptarti, ką jie žino apie kiekvieną istoriją. Papildykite, jei jie ką nors pamirš.
Paklauskite visų, kas sieja visas šias istorijas. (Malda). Pasakykite, kad tai ir yra
pamokos tema.

Kartu su šeima peržiūrėkite raštų ištraukas ir paeiliui jas garsiai perskaitykite. Ant
lapo surašykite, ką jie sužinojo iš kiekvienos eilutės, arba pasidarykite plakatą.
Turėtumėte įtraukti tokius principus:
•
•
•
•
•
•
•
•

Melskitės, kad įveiktumėte pagundą.
Melskitės už savo priešus.
Melskitės pagarbiai ir nusižeminę.
Melskite atleidimo.
Melskitės ryte, vakare ir visuose savo darbuose.
Maldose reikškite padėką.
Melskitės Jėzaus Kristaus vardu.
Melskitės drauge su šeima.

Tegu kiekvienas vaikas pasigamina apie maldą primenantį daiktą, pavyzdžiui,
maldos akmenį (nudažyti akmenį, ant jo užrašyti „MALDA“ ir pakišti po pagalve),
maldos kilimėlį (kilimo atraižą, kad, pasidėjus prie lovos, ant jos būtų galima
atsiklaupti) arba maldos pagalvę (pagalvės užvalkalą išpaišyti tamsoje šviečiančiais
dažais).
Pakvieskite šeimos narius priimti iššūkį melstis reguliariai, tikint, kad Dangiškasis
Tėvas atsakys į maldas.

