Idėjos šeimos namų vakaro pamokoms
Tema: Tarnavimas kitiems
Daina: „Ar šiandieną ką gero kam padariau?“ (Giesmės, 125)

Veikla
Vaizdo siužetas (anglų k.): Progos daryti gerus darbus
Paklauskite:
•

Kas yra epitafija? (Tai užrašas apie mirusiojo gyvenimą. Dažnai epitafija nurodo, ką
žmogus nuveikė arba koks jis buvo, kai gyveno.)

Perskaitykite tokias dviejų žmonių epitafijas:
1. „Čia ilsisi šykštuolis, gyvenęs dėl savęs

Ir nesirūpinęs niekuo, tik kaip naudos išpešt.
Kur jis dabar ir kaip jam sekas,
Nežino ir žinot nenori niekas.“
2. „Šventai atminkime generolą Čarlzą Gordoną, visada ir visur savo jėgas skyrusį

silpniesiems, turtus – vargšams, užuojautą – kenčiantiems, o savo širdį – Dievui.“

Paklauskite:
•

Kas labiausiai skyrėsi šių dviejų žmonių gyvenimuose?

Parodykite paveikslėlį „Jėzus plauna mokiniams kojas“. Paprašykite, kad kas nors
perskaitytų Jono 13:14–15. Paaiškinkite, kad visas Kristaus gyvenimas buvo tobulas
tarnystės pavyzdys. Tarnavimo principo savo mokinius jis mokė pavyzdžiais. Paklauskite:
•

Kodėl, jūsų manymu, Viešpats norėjo, kad Jo mokiniai tarnautų kitiems?

Perskaitykite šią buvusio Bažnyčios prezidento Deivido O. Makėjaus išsakytą mintį:
„Tik pamanykite! Vienintelė priežastis, dėl kurios pasaulis žino kažką apie [Jėzaus
apaštalus], yra ta, kad, sutikę Gelbėtoją, jie padarė Jį savo gyvenimo pavyzdžiu. Jei jie
nebūtų to padarę, niekas nežinotų, kad šie vyrai kada nors gyveno. Jie būtų gyvenę ir
numirę ir būtų pamiršti, kaip ir tūkstančiai kitų vyrų, kurie gyveno ir mirė, ir niekas nieko
nežino apie juos, ir niekam nerūpi, kaip ir tūkstančių tūkstančiai gyvenančiųjų dabar…
Baigiantis kiekvienai dienai tie vyrai savo kelią palieka tokį pat tuščią, kokį rado – jie
nepasodina nei medžių, kurie teiktų kitiems pavėsį, nei rožių krūmų, kad kelias praeiviams
taptų šviesesnis ir gražesnis, nei gerų darbų, nei kilnios tarnystės – palieka vien tuščią,
neproduktyvų ar net erškėčiais ir usnimis apaugusį kelią per dykumą.
Tačiau mokinių, kurie pasirenka sekti Kristaus pavyzdžiu, gyvenimai visai kitokie. Jie tarsi
rožių sodai, kuriuose pasaulis amžinai gali skinti nuostabias gėles.
Pats vertingiausias pašaukimas gyvenime […] yra tas, kuriame žmogus gali geriausiai
tarnauti savo artimui … Kilniausias gyvenimo tikslas – siekti gyventi taip, kad kitų gyvenimai
taptų geresni ir laimingesni“ (Teachings of Presidents of the Church: David O. McKay,
Ch.19, “The Divine Nature of Service”).
Paprašykite šeimos narius išvardyti kelis būdus tarnauti kitiems.
Užduokite tokius klausimus:
•
•
•

Ką jaučiate padėdami kitiems?
Ką jaučiate, kai kiti jums padeda?
Kaip tarnaudami kitiems tarnaujate Dievui? (Žr. Mozijo 2:17.)

Įpareigokite kiekvieną šią savaitę ieškoti būdų tarnauti kitiems.
Papildomas patarimas:
Naudokite kukurūzų sėklas pademonstruoti, kokie mes galime būti kieti, kai netarnaujame
kitiems, tačiau kaip ir „išsprogusi“ pakepta sėkla galime tapti malonūs.

Vaišės

Nuplaukite dubenį vynuogių. Dantų krapštukais sujunkite vynuoges į skirtingas figūrėles.
Pakvieskite šeimos narius kartu kurti statinius ir ornamentus. Tada valgykite jas ir
mėgaukitės.

Idėjos pamokai mažesniems vaikams
Daina: „O koks džiaugsmas padėti“ (Vaikiškų dainelių knyga, 108)

Veikla
Jums prireiks sunkaus daikto, pavyzdžiui, lygintuvo, kiekvienam šeimos nariui po du metrus
siūlo (jei šeima maža, atkirpkite siūlą keliems tolimesniems giminaičiams, net jei jų ir nėra su
jumis).

Paaiškinkite, kad vienas žmogus turi prisirišti siūlą prie lygintuvo ir, jį pakėlęs, pernešti iš
vieno kambario galo į kitą. Tegu kas nors vienas pririša siūlą prie lygintuvo ir pamėgina jį
pakelti. Kas atsitiks? (Siūlas nutrūks.)
Tada nurodykite visiems kartu pririšti savo siūlus prie lygintuvo. Nutraukusiam savo siūlą
duokite naują. (Jei šeima maža, pririškite ir tolimesnių šeimos narių siūlus.) Dabar visi
pakelkite ir perneškite lygintuvą.
Paklauskite:
•

Kartu dirbdami galime darbą padaryti lengviau. Kodėl?

Paprašykite šeimos narius prisiminti, kaip su šeima darėte kažką kartu ir jums buvo lengviau
ir smagiau, nes visi padėjo. Paprašykite šeimos narius išvardyti kelis būdus tarnauti kitiems
šeimos nariams.
Užduokite tokius klausimus:
•
•
•

Ką jaučiate padėdami kitiems?
Ką jaučiate, kai kiti jums padeda?
Kaip tarnaudami kitiems tarnaujate Dievui? (Žr. Mozijo 2:17.)

Įpareigokite kiekvieną šią savaitę ieškoti būdų tarnauti kitiems.

Idėjos pamokai vyresniems vaikams
Daina: „Ar šiandieną ką gero kam padariau?“ (Giesmės, 125)

Veikla
Prieš pamoką pasiruoškite du arba tris įrankius (arba įrankių paveikslėlius), pavyzdžiui, plaktuką,
pjūklą, grėblį, kastuvą ir atsuktuvą. Parodykite paruoštus įrankius arba paveikslėlius.
Paaiškinkite: Kiekvienas, kai tarnauja, gali būti įrankis Dievo rankose. Paklauskite:
•

Kas priverčia tuos įrankius dirbti?

Paaiškinkite, kad kokia bebūtų šių įrankių paskirtis, ji atliekama tik žmogaus rankomis.
Paprašykite kurį nors šeimos narį perskaityti vyresniojo Mariono D. Henkso teiginį.
Paaiškinkite, kad jis kalba apie įrankius, kuriais dirba Dangiškasis Tėvas:
„Kalbėdamas apie Savo tarnus, Viešpats pasakė: „jų ranka bus mano ranka.“ [DS 35:14.] Ar
kada nors pagalvojote apie tai? Man tai pats švenčiausias ir reikšmingiausias asmeninis
pakvietimas, kokį tik galiu rasti bet kur Raštuose. Viešpats sako, kad ši mano ranka yra Jo
ranka. Mano žiniomis, šis protas, šis liežuvis, šios rankos, šios kojos, ši piniginė – tai
vieninteliai įrankiai, kuriais jis gali naudotis. […] Taigi, kalbant apie jus, jūsų rankos, jūsų
ištekliai, jūsų sąmonė, jūsų liežuvis, jūsų energija – tai vieninteliai įrankiai, kuriais Viešpats

gali naudotis“ (Service, Brigham Young University Speeches of the Year [Provo, 15 Oct.
1958], p. 3.)
Paklauskite:
•

Kokius jausmus jums sukėlė šis teiginys apie tarnavimą kitiems?

Įpareigokite kiekvieną šią savaitę ieškoti būdų tarnauti kitiems.
„Tarnavimo aukcionas“
Tegu jūsų šeimos nariai išvardija darbus, kuriais jie norėtų patarnauti kitiems šeimos
nariams. Pavyzdžiui: „Aš padėsiu tau atlikti matematikos namų darbus“, „aš išlyginsiu tavo
bažnytinius drabužius“, „aš tau prieš mokyklą padarysiu pusryčius“ ir pan.
Tegu šeimos vakaro metu kiekvienas atsako į klausimus ir uždirba taškų. Pavyzdžiui, taškų
galite skirti visiems, atlikusiems namų darbus, tą dieną skaičiusiems Raštus, kiekvienam,
dėvinčiam mėlyną drabužį ir pan. Kai susumuosite kiekvieno nario taškus, surenkite
tarnavimo aukcioną, kuriame pirkti galima už taškus.
Kiekvienam nurodykite datą, iki kada turi būti atliktas tarnavimas.

