Idėjos šeimos namų vakaro pamokoms
Tema: Žmonių žvejai
Giesmė: „Aš eisiu tenai, kur norėsi Tu“ (Giesmės, 152)

Veikla
Vaizdo siužetas (anglų k.): Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais
Prieš veiklą pasiruoškite šiuos daiktus:
Atspausdinkite arba ant popieriaus surašykite žemiau pateiktas instrukcijas, popierių
sukarpykite į juosteles su tekstu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visada melskitės (žr. 2 Nefio 32:9).
Įgykite liudijimą apie Raštus (žr. Moronio 10:3–5).
Sekite Dvasia (žr. 1 Nefio 4:6).
Mokykitės atmintinai Raštų ištraukas, Tikėjimo Teiginius, giesmes arba pranašų
žodžius.
Būkite geras pavyzdys (žr. Mato 5:14–16).
Gyvenkite švarų gyvenimą savo mintimis, kalba ir darbais (Žr. Almos 5:57).
Turėkite noro tarnauti Viešpačiui (žr. DS 4:1–6).
Sėkite tikėjimo sėklą kituose (žr. Almos 32:28).
Dalinkitės Evangelija ir liudijimu su kitais (žr. DS 100:5–8).
Pakvieskite draugą į Bažnyčios susirinkimą arba veiklą.
Melskitės, kad rastumėte žmogų, pasiruošusį išgirsti apie Evangeliją.

Pamokos pradžioje papasakokite istoriją apie tai, kaip Jėzus pašaukė kelis mokinius (žr.
Luko 5:1–11). Galite parodyti paveikslą, kuriame pavaizduota, kaip Jėzus pašaukia
mokinius.
Paruoštus lapelius su žodžiais padalinkite pamokos dalyviams ir paprašykite paeiliui
perskaityti tuose lapeliuose esančius nurodymus ir atsakyti į šį klausimą: „Kaip šis principas
gali kažkam padėti atvesti žmones pas Kristų?“
Paprašykite kiekvieno šeimos nario išsirinkti po idėją, kurią norėtų taikyti šią savaitę.
Paliudykite, kad, būdami pamaldūs ir stropūs, galime tapti „žmonių žvejais“.

Vaišės: Sūrus žvejo užkandis
•
•
•

Jums reikės:
žydrų servetėlių,
mažų stiklinaičių,

•
•
•

sūrių sausainių lazdelių,
žuvelių formos krekerių,
šokoladinio kremo.

Išlankstykite kiekvieną servetėlę ir viduryje padėkite „žuvelių“ (servetėlė simbolizuoja jūrą).
Kiekvieno žmogaus stiklinaitėn įdėkite šiek tiek šokoladinio kremo (tai masalas). Sūrias
lazdeles naudokite kaip meškeres. Meškerės galą įmerkite į masalą (šokoladinį kremą) ir tuo
lipniu galu sugaukite „žuvį“. Suvalgykite meškerę, „žuvis“ ir masalą!

Idėjos pamokai mažesniems vaikams
Giesmė: „Spindžiu lyg žvaigždutė skaisčioji“
(Vaikiškų dainelių knyga, p. 84)

Veikla
Vaizdo siužetas (anglų k.): Jėzus pašaukia apaštalus
Sustatykite domino kauliukus į eilę. Sustatykite juos taip, kad virsdamas kiekvienas
kauliukas nuverstų kitą kauliuką. Paprašykite šeimos narius stebėti grandininę reakciją, kai
nuversite pirmą domino kauliuką. Paprašykite atkreipti dėmesį, kaip vienas domino kauliukas
paveikia kitus. Paaiškinkite, kad mes taip pat grandininės reakcijos pavyzdžiu galime
paveikti kitų – šeimos narių ir draugų – gyvenimus.
Parodykite paveikslą, kuriame pavaizduota, kaip Jėzus pašaukia mokinius. Papasakokite
istoriją, kaip Jėzus pašaukė keletą mokinių (žr. Luko 5:1–11). Padėkite šeimos nariams
suprasti, ką omenyje turėjo Jėzus, kai pasakė jiems, kad išmokys „žvejoti žmones.“
Paaiškinkite, kad „žmonių žvejojime“ visi mes galime padėti Gelbėtojui.
Aptarkite:
•

Kaip teigiamai paveikti kitus?

Štai keletas galimų atsakymų:
•
•
•
•
•
•
•
•

Visada melstis
Mokytis Raštų istorijų
Siekti Šventosios Dvasios pojūčių
Mokytis mintinai dainas ir giesmes arba Raštų ištraukas
Būti geru pavyzdžiu
Pasakoti draugams apie Jėzų Kristų
Būti stropiam
Padėti kitiems

•
•
•
•

Melstis dėl kitų
Būti maloniam
Atleisti kitiems
Būti mandagiam

Paprašykite kiekvieno šeimos nario išsirinkti po būdą teigiamai veikti kitus, kurį jie norėtų
taikyti šią savaitę.
Paliudykite, kad, melsdamiesi ir stengdamiesi iš visų jėgų, galime tapti „žmonių žvejais“.
Žaidimas
Prieš tapdami Jėzaus Kristaus apaštalais, Petras, Jokūbas ir Jonas buvo žvejai. Ar galite
atrinkti, kokias žuvis sugavo Petras, Jokūbas ir Jonas (pradedant nuo kairės)?

Idėjos pamokai vyresniems vaikams
Giesmė: „Visi išgirs tiesą Jo“ (Vaikiškų dainelių knyga, p. 92)

Veikla
Vaizdo siužetas (anglų k.): Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais
Prieš veiklą pasiruoškite šiuos daiktus:
Pasigaminkite paprastą meškerę. Vieną siūlo galą pririškite ant rankdarbiams skirto
pagaliuko (tinka ir kitokie), o kitą pririškite prie nedidelio magneto. Iškarpykite dešimt žuvies
formos popieriaus lapelių (7–8 cm ilgio) ir prie kiekvieno prisekite po sąvaržėlę.
Ant kiekvienos „žuvies“ užrašykite po vieną iš šių teiginių:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visada melskis (žr. 2 Nefio 32:9).
Įgyk liudijimą apie Raštus (žr. Moronio 10:3–5).
Sek Dvasia (žr. 1 Nefio 4:6).
Mokykis atmintinai Raštų ištraukas, Tikėjimo Teiginius, giesmes arba pranašo
žodžius.
Būk geras pavyzdys (žr. Mato 5:14–16).
Gyvenk švarų gyvenimą savo mintimis, kalba ir darbais (Žr. Almos 5:57).
Turėk noro tarnauti Viešpačiui (žr. DS 4:1–6).
Sėk tikėjimo sėklą kituose (žr. Almos 32:28).
Dalinkitės Evangelija ir liudijimu su kitais (žr. DS 100:5-8).
Melskis, kad rastum žmogų, pasiruošusį išgirsti apie Evangeliją.

Pamokos pradžioje papasakokite istoriją apie tai, kaip Jėzus pašaukė kelis mokinius (žr.
Luko 5:1–11). Šeimai parodykite paveikslą, kuriame pavaizduota, kaip Jėzus pašaukia
mokinius.

Džeredo Bekstrando iliustracija

Padėkite šeimos nariams suprasti, ką omenyje turėjo Jėzus, kai pasakė jiems, kad išmokys
„žvejoti žmones.“ Paaiškinkite, kad „žmonių žvejojime“ visi mes galime padėti Gelbėtojui.
Tada paaiškinkite, kad vienoje kiekvienos „žuvelės“ pusėje yra po pasiūlymą, kaip būti
„žmonių žveju“ atvedant juos pas Kristų.
Išdėliokite „žuvis“ kita puse į viršų ir leiskite vaikams pasigauti po vieną jų, siūlą su magnetu
priartinant prie sąvaržėlių. Padėkite jiems suprasti, kas užrašyta kitose jų sugautų „žuvelių“
pusėse.

Paprašykite kiekvieno šeimos nario išsirinkti po idėją, kurią norėtų taikyti šią savaitę.
Paliudykite, kad, būdami pamaldūs ir stropūs, galime tapti „žmonių žvejais“.

