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BENDRI NURODYMAI

Kaip deròt˜ naudoti Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kursà?

·is kursas skirtas padòti BaÏnyãios nariams stiprinti santuokà ir ‰eimà bei rasti
dÏiaugsmà savo ‰eimos santykiuose. Vyskupija ar skyriaus prezidentra atsakinga,
kad kursas bt˜ dòstomas efektyviai.

Kadangi BaÏnyãios nari˜ ‰eimyninòs aplinkybòs ir j˜ poreikiai yra skirtingi, kursas
suskirstytas ∞ dvi dalis. A dalis „Santuokos stiprinimas“ ypaã naudinga sutuoktini˜
poroms ir tuoktis besiruo‰iantiems BaÏnyãios nariams. B dalis „Gimdytoj˜ pareigos
stiprinant ‰eimà“ padeda tòvams ir seneliams „auklòti [vaikus], drausminant ir
mokant Vie‰paties vardu“ (Efezieãiams 6:4). Kursà lankantys nariai turòt˜ suprasti,
kad gali lankyti pamokas pagal savo individualius poreikius. PavyzdÏiui, neturinti
vaik˜ sutuoktini˜ pora gali pasirinkti lankyti A dalies pamokas, bet nebelankyti B
dalies. Vieni‰as gimdytojas gali pasirinkti lankytis tik B dalies pamokose.

Apylinkòs ir skyriaus vadovai gali lanksãiai naudoti ‰∞ kursà, pagal Dvasios nuro-
dymus ir atskir˜ nari˜ poreikius. Jiems vertòt˜ apgalvoti ‰ias idòjas:

• Vyskupija ir skyriaus prezidentra gali ‰∞ kursà suplanuoti kaip atskirà Sekma-
dieninòs mokyklos klas´. Dvasios vedami, vadovai gali pakviesti tam tikrus
narius lankyti ‰ià klas´.

• Auk‰t˜j˜ kunig˜ grupòs vadovai, vyresni˜j˜ kvorumo prezidentra ir Paramos
bendrijos prezidentra gali panaudoti atskiras ‰io vadovòlio pamokas mokyti
savo organizacij˜ narius kiekvieno mònesio pirmàj∞ sekmadien∞. Jie gali nau-
doti tas pamokas tinkamoms dvasinòms vakaronòms ir kitiems mokymo ren-
giniams, vykstantiems darbo dien˜ vakarais ar ‰e‰tadieniais.

• Vyskupija ir skyriaus prezidentra gali atskiras vadovòlio pamokas panaudoti
bendruose Melchizedeko kunigystòs ir Paramos bendrijos susirinkimuose
penktàj∞ mònesio sekmadien∞. ·ias pamokas jie gali panaudoti ir per vaikin˜
ir mergin˜ vakarones.

• Aarono kunigystòs bei Mergin˜ organizacij˜ pataròjai gali naudoti ‰∞ vadovòl∞
kaip mokymo priemon´ per t˜ organizacij˜ bendrosios veiklos vakarus. Jie
gali naudoti vadovòlio pamokas mokydami vaikinus ir merginas kartu arba
atitinkamose j˜ organizacijose.

• Atskiri asmenys ir sutuoktini˜ poros gali studijuoti ‰∞ kursà savaranki‰kai.

Kas turòt˜ gauti ‰io kurso medÏiagà?

Kiekvienas ãia i‰vardytas apylinkòs ar skyriaus narys turòt˜ gauti po vienà San-
tuokos ir ‰eimos santyki˜ mokytojo vadovòlio ir Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso
klausytojo vadovòlio egzempliori˜. Tai:
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Vaikin˜ organizacijos prezidentas
Paramos bendrijos prezidentò
Mergin˜ organizacijos prezidentò

Vyskupas arba skyriaus prezidentas
Auk‰t˜j˜ kunig˜ grupòs vadovas
Vyresni˜j˜ kvorumo prezidentas

Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso mokytojas
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ØVADAS

·io kurso tikslas Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kursas skirtas padòti BaÏnyãios nariams stiprinti
santuokà ir ‰eimà bei rasti dÏiaugsmà savo ‰eimos santykiuose. Jis suskirstytas
∞ dvi dalis. A dalis „Santuokos stiprinimas“ ypaã naudinga sutuoktini˜ poroms
ir tuoktis besiruo‰iantiems BaÏnyãios nariams. B dalis „Gimdytoj˜ pareigos stipri-
nant ‰eimà“ padeda gimdytojams ir seneliams „auklòti [vaikus], drausminant ir
mokant Vie‰paties vardu“ (Efezieãiams 6:4).

Kursas pagr∞stas doktrinomis ir principais, kuri˜ moko Ra‰tai bei pastar˜j˜ dien˜
prana‰ai ir apa‰talai. Jame ypatingai pabròÏiamas dokumentas „·eima. Parei‰ki-
mas pasauliui“, kuris pridòtas viii ‰io vadovòlio puslapyje.

Js˜, kaip mokytojo,
pareigos Màstydamas (-a) apie amÏinàjà santuokos bei ‰eimos svarbà ir apie didel´ bti-

nyb´ stiprinti santuokà ir ‰eimà, pradòsite suvokti gilià js˜ pa‰aukimo dòstyti ‰∞
kursà svarbà. Js˜ atsidavimas ir pamaldus pasiruo‰imas pamokoms laimins jus
bei js˜ ‰eimà, taip pat ir ‰io kurso klausytojus. Stengdamasis (-i) i‰auk‰tinti savo
pa‰aukimà, atminkite principus, i‰dòstytus ‰iame bei x–xi puslapiuose.

Pasiruo‰kite mokyti

Js˜, kaip ‰io kurso mokytojo (-s), atsakomybò – mokyti evangelijos doktrin˜
·ventosios Dvasios galia. Jums nebtina turòti special˜ i‰silavinimà ‰eimos kon-
sultavimo srityje; taip pat neprivalote bti pajògus (-i) i‰spr´sti visas ‰eimose
galinãias i‰kilti problemas. Bendros diskusijos turòt˜ skatinti klausytojus apmàs-
tyti ir melstis savo gyvenimo klausimais, ir stengtis pagerinti savo ‰eimas.

Pagalbos esminiais evangelijos mokymo klausimais, tokiais kaip asmeninis
pasiruo‰imas, meilò tiems, kuriuos mokote, ir mokymas Dvasia, ie‰kokite ‰iuose
‰altiniuose:

• „Gospel Teaching and Leadership“, 16 skyrius i‰ Church Handbook of Instruc-
tions, Book 2: Priesthood and Auxiliary Leaders (35209 arba 35903).

• Teaching, No Greater Call (36123).

• Mokytoj˜ vadovòlis (34595 156).

Prisiminkite plat˜ kurso kontekstà

Prie‰ dòstydamas (-a) pirmàjà vadovòlio pamokà, perÏvelkite visà kursà. Tai padòs
jums pamatyti, kaip pamokos papildo viena kità, kad stiprint˜ santuokà bei
‰eimà.

Ruo‰iantis kiekvienai pamokai, pravartu perÏvelgti turin∞ (v–vii p.), kuris pateikia
kurso apÏvalgà. PerÏvelkite, ko jau mokòte ir i‰mokote, bei apmàstykite, kaip
kiekvienos pamokos doktrinos ir principai palaiko ‰io kurso visumà.

ix



Pradòkite ruo‰tis pamokai i‰ anksto

Pasiruo‰ite geriau, jei kiekvienai pamokai pradòsite ruo‰tis gerokai i‰ anksto.
I‰dòst´s (-ãiusi) vienà pamokà, i‰ karto perÏiròkite kità. Îinodamas (-a) ko
mokysite, per savait´ galòsite apgalvoti pamokà. Tai gali padòti jums geriau
suprasti, kokius principus turòtumòte akcentuoti, kokius metodus galite panau-
doti ir kokius patyrimus verta papasakoti.

Atrinkite tà pamokos medÏiagà, kuri geriausiai tenkina klausytoj˜ poreikius

AtidÏiai i‰studijuokite kiekvienos pamokos doktrinas ir principus, siekdamas (-a)
Dvasios nurodym˜, kad padòt˜ jums atrinkti tà pamokos medÏiagà, kuri geriau-
siai tenkina klausytoj˜ poreikius. Atminkite, kad pamokos sòkmò matuojama
pagal tai, kokià ∞takà ji padarò js˜ mokiniams (Teaching, No Greater Call [1999],
103).

Nuspr´skite, kaip dòstysite pamokas

Apsisprendus, ko ketinate mokyti per pamokà, taip pat svarbu nusp´sti, kaip to
mokysite. Visuomet turòtumòte stengtis mokyti taip, kad paskatintumòte klausy-
tojus pritaikyti i‰moktas doktrinas ir principus.

·io kurso pamokos turòt˜ bti vedamos kaip diskusijos, o ne kaip paskaitos. Padò-
kite nariams prasmingai dalyvauti aptariant js˜ dòstomas doktrinas ir principus.
Vie‰paties patarimas dòl klasòs diskusij˜ yra uÏra‰ytas Doktrinos ir Sandor˜ 88:122:
„Paskirkite tarp sav´s mokytojà; ir tegul ne visi kalba vienu metu; bet tegul vienu
metu kalba vienas, ir tegul visi klausosi jo ÏodÏi˜, kad visiems pasisakius, visi vis˜
bt˜ ugdomi, ir kad kiekvienas Ïmogus turòt˜ vienodà privilegijà.“ Patarim˜, kaip
vesti diskusijas, rasite knygos Teaching, No Greater Call 63–70 p.

Kad padòtumòte klausytojams i‰mokti ir suprasti pamokose aptariamus princi-
pus, naudokite ∞vairius tinkamus mokymo metodus. PavyzdÏiui, stenkitòs
svarbius dalykus uÏra‰yti lentoje, naudokite vaizdines priemones, rodykite
paveikslòlius. Kaip naudoti ‰iuos ir kitus metodus, apra‰yta knygos Teaching,
No Greater Call 159–184 p.

Kvieskite klausytojus pritaikyti tai, ko i‰moko

Kaip evangelijos mokytojas (-a), neturite pasitenkinti vien informacijos skel-
bimu, net jeigu tai darote originaliai ir patraukliai. Js˜ tikslas – padòti kitiems
gyventi pagal j˜ i‰moktas doktrinas ir principus. Prezidentas Haroldas B. Li,
11-asis BaÏnyãios prezidentas, patarò:

„Visi evangelijos principai ir apeigos tam tikra prasme yra tik kvietimai mokytis
evangelijos, prakti‰kai pritaikant jos mokymus. Joks Ïmogus nei‰mano de‰imti-
nòs principo, kol nemoka de‰imtinòs. Niekas nei‰mano I‰minties ÎodÏio prin-
cipo, kol nesilaiko I‰minties ÎodÏio. Vaikas ar net suaug´s Ïmogus neatsiverãia
de‰imtinòs, I‰minties ÎodÏio, ‰abo dienos ‰ventimo ar maldos atÏvilgiu tik girdò-
damas kok∞ Ïmog˜ kalbant apie ‰iuos principus. Evangelijos i‰mokstame gyven-
dami pagal jà...

...Mes niekada nieko tikrai neÏinome apie evangelijos mokymus, kol nesame
patyr´ palaim˜, i‰liejam˜ gyvenant pagal kiekvienà principà.“ (Stand Ye in Holy
Places [1974], 215.)

x
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BaÏnyãios Ïurnaluose daÏnai yra ∞kvepianãi˜ pasakojim˜, iliustruojanãi˜, kaip
BaÏnyãios nariai laiminami, kai gyvena pagal evangelijà. Galite susirasti pasako-
jim˜, mokanãi˜ tam tikr˜ doktrin˜ ir princip˜, ie‰kodami pagal Ïurnal˜ indek-
sus. Apgalvokite, kurias istorijas vertòt˜ papasakoti klasòje.

Kiekvienos pamokos pabaigoje kvieskite kurso klausytojus pritaikyti tai, ko
i‰moko. Palikite pakankamai laiko kvietimui, kuris ∞kvòpt˜ juos imtis veiksm˜.
Planuokite, kaip pakviesite narius tai daryti. PavyzdÏiui, po 9-ios pamokos, kuri
vadinasi „Vaikai – Vie‰paties dovana“, galòtumòte apÏvelgti pagrindinius pamo-
kos principus ir tada pakviesti kurso klausytojus ∞sipareigoti praleisti tam tikrà
laikà atskirai su kiekvienu savo vaiku.

Skatinkite klausytojus naudotis kurso klausytojo vadovòliu

Ruo‰damiesi kiekvienai pamokai, turòtumòte perÏvelgti atitinkamà Santuokos ir
‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio (36357 156) medÏiagà. Suplanuokite,
kaip skatinsite klausytojus 1) pasinaudoti bent vienu pasilymu, esanãiu „Pritai-
kymo idòj˜“ skyrelyje, ir 2) perskaityti kiekvienai pamokai skirtà straipsn∞ arba
straipsnius. PabròÏkite, kad sutuoktini˜ poroms gali bti labai naudinga bendrai
skaityti ir aptarti klausytojo vadovòlio straipsnius.

Kurso klausytojai turòt˜ atsine‰ti savo vadovòlius ∞ kiekvienà pamokà.

AtsiÏvelkite ∞ poreikius Ïmoni˜, esanãi˜ ne∞prastoje ‰eimyninòje padòtyje

AtsiÏvelkite ∞ tai, jog kai kurie kurso klausytojai gali neturòti ‰eimos, bti na‰liai
ar na‰lòs, i‰siskyr´ arba kitokiose sudòtingose ‰eimyninòse aplinkybòse. Prisimin-
kite tok∞ prezidento Spencerio V. Kimbolo, 12-ojo BaÏnyãios prezidento, teigin∞:

„Mes... ir toliau laikomòs Pastar˜j˜ dien˜ ‰vent˜j˜ ‰eimos idealo. Tai, kad kai
kurie neturi privilegijos ‰iuo metu gyventi tokioje ‰eimoje, nòra pakankama prie-
Ïastis nustoti apie tai kalbòti. Vis dòlto mes diskutuojame ‰eimyninio gyvenimo
tema, stengdamiesi i‰likti takti‰ki, kadangi suvokiame, kad daugelis... ‰iuo metu
neturi privilegijos priklausyti tokiai ‰eimai ar sukurti jos. Bet mes negalime
atmesti ‰ios normos, kadangi nuo jos priklauso tiek daug kit˜ dalyk˜.“ (The
Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], 294–295.)

Rimt˜ ‰eimynini˜
problem˜
sprendimas Skatindami diskusijà, ∞sitikinkite, kad kurso klausytojai supranta, jog nedera vie-

‰inti rimt˜ ‰eimynini˜ problem˜ smulkmen˜. Jei klausytojams reikia pasikonsul-
tuoti dòl rimt˜ sunkum˜, ‰velniai paskatinkite juos asmeni‰kai pasikalbòti su
vyskupu. Jis galòs jiems duoti nauding˜ patarim˜. Jis taip pat galòs rekomen-
duoti konsultantus i‰ Pastar˜j˜ dien˜ ‰vent˜j˜ ‰eimos tarnybos ar i‰ kit˜ visuo-
menini˜ organizacij˜, kurios teikia BaÏnyãios normas atitinkanãià pagalbà.

Kokia mokymo
medÏiaga turòtumòte
naudotis BaÏnyãia i‰leido pakankamai ‰altini˜, padòsianãi˜ Jums mokyti teising˜ doktrin˜

bei princip˜ apie santuokà ir ‰eimà. Kai ruo‰iatòs pamokoms ar mokymo metu,
pra‰ytume nesinaudoti komerciniais tikslais i‰leista medÏiaga. Pagrindiniai ‰alti-
niai ‰iam kursui dòstyti yra Ra‰tai, ‰is vadovòlis bei Santuokos ir ‰eimos santyki˜



xii

kurso klausytojo vadovòlis. ·io kurso medÏiagai paruo‰ti buvo skirta daug apmàs-
tym˜ ir mald˜.

Papildomi ‰altiniai Papildomos informacijos ‰iame kurse aptariamomis temomis rasite ‰iuose BaÏny-
ãios i‰leistuose leidiniuose. Juos galite ∞sigyti per BaÏnyãios paskirstymo centrus.
Silome skatinti kurso klausytojus naudoti ‰iuos leidinius savo ‰eimose (jie i‰var-
dinti Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio vi puslapyje).

• ·eimos vadovòlis (31180 156). ·is vadovòlis apra‰o ‰eimos organizacijà, pateikia
informacijos apie evangelijos mokymà namuose bei i‰dòsto kunigystòs apeig˜
ir palaiminim˜ procedras.

• Straipsniai apie santuokà ir ‰eimà BaÏnyãios Ïurnaluose.

• Family Home Evening Resource Book (31106). ·i knyga padeda tòvams ir vaikams
paruo‰ti pamokòles ‰eimos nam˜ vakarui (3–160; 173–232). Joje pateikti pata-
rimai, kaip sòkmingai surengti ‰eimos nam˜ vakarà (163–170) ir patarimai,
kaip vaikus mokyti kai kuri˜ princip˜ bei pareig˜ (235–262). Joje taip pat yra
idòj˜ ‰eimos veikloms organizuoti (265–340).

• Teaching, No Greater Call (36123). ·ioje knygoje pateikiami principai ir prak-
ti‰ki patarimai, padedantys BaÏnyãios nariams tobulinti evangelijos mokymo
∞gdÏius. Tòvams ypaã naudinga D dalis, pavadinta „Teaching in the Home“
(Mokymas namuose) (125–148 p.).

• Mokytoj˜ vadovòlis (34595 156). ·iame vadovòlyje pateikti patarimai, kaip page-
rinti evangelijos dòstymà bei mokymàsi.

• Jaunimo stiprybòs vardan (34285 156 arba 36550 156). ·ioje knygelòje i‰dòstytos
BaÏnyãios normos pasimatymams, rbams ir i‰vaizdai, draugystei, sàÏiningu-
mui, kalbai, informacijos priemoni˜ naudojimui, protinei ir fizinei sveikatai,
muzikai ir ‰okiams, seksualiniam tyrumui, sekmadieniniam elgesiui, atgailai,
vertumui bei tarnavimui kitiems.

• A Parent’s Guide (31125). ·iame vadovòlyje pateikiami pasilymai, padedantys
tòvams mokyti savo vaikus apie fizin∞ artumà.

• Cornerstones of a Happy Home (33108). ·ioje bro‰iroje pateikta Prezidento
Gordono B. Hinklio kalba, pasakyta jam tarnaujant antruoju pataròju
Pirmojoje prezidentroje.

• „·eimos finans˜ vadovas“, 2000 m. balandÏio mòn. Liahona. ·iame straips-
nyje vyresnysis Marvinas DÏ. E‰tonas i‰ Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo pateikò
praktini˜ patarim˜, kaip tvarkyti ‰eimos finansus.
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1
PAMOKA

„·EIMA YRA KÌRñJO
PLANO ·ERDIS“

Tikslas PabròÏti amÏinàjà ‰eimos svarbà ir padòti kurso klausytojams suÏinoti, kà jiems
reikia daryti, kad gaut˜ didÏiausià Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso teikiamà
naudà.

Pasiruo‰imas 1. PerÏvelkite principus, esanãius skyrelyje „Js˜, kaip mokytojo, pareigos“ (Ïr.
‰io vadovòlio ix–xi p.). Apgalvokite, kaip galòtumòte ‰iuos principus pritaikyti
ruo‰damasis (-i) mokyti.

2. Perskaitykite pary‰kintus pamokos skyreli˜ pavadinimus, kurie nusako pamo-
koje aptariamus doktrinas ir principus. Ruo‰damasis (-i) pamokai, per savait´
apmàstykite ‰ias doktrinas ir principus, siekdamas (-a) Dvasios nurodym˜
sprendÏiant, kà pabròÏti, kad patenkintumòte klausytoj˜ poreikius.

3. Su malda i‰studijuokite dokumentà „·eima. Parei‰kimas pasauliui“, esant∞
‰io vadovòlio viii p. ir Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio iv p.

4. Gaukite po vienà Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio (36357
156) egzempliori˜ kiekvienam kurso klausytojui. J∞ galòtumòte gauti i‰ Sekma-
dieninòs mokyklos prezidentros, apylinkòs ra‰tininko ar apylinkòs ra‰tininko
padòjòjo, atsakingo uÏ mokomàjà medÏiagà.

5. I‰ anksto papra‰ykite vieno ar dviej˜ klausytoj˜ pasiruo‰ti trumpai papasakoti
apie tai, kaip jie (ar jos) jautòsi tuokdamiesi ‰ventykloje. Taip pat papra‰ykite
j˜, kad pakalbòt˜ apie ‰iame gyvenime patirtus dÏiaugsmà ir palaimas, atòju-
sius dòl to, kad jie (ar jos) buvo uÏantspauduoti (-os) su savo sutuoktinòmis
(-iais) amÏinybei. Spr´sdamas (-a), kuri˜ klausytoj˜ turòtumòte papra‰yti atlikti
‰ià uÏduot∞, siekite Dvasios vadovavimo.

6. Prie‰ pamokà ant lentos uÏra‰ykite ‰ià citatà (i‰ Stand Ye in Holy Places [1974],
255):

Pats svarbiausias Vie‰paties darbas, kok∞ tik js ar a‰ bet kada atliksime, bus tarp
ms˜ paãi˜ nam˜ sien˜.

Prezidentas Haroldas B. Li
11-asis BaÏnyãios Prezidentas

Siloma
pamokos eiga Pastar˜j˜ dien˜ prana‰ai skelbia amÏinàjà santuokos ir ‰eimos svarbà

Papasakokite ‰∞ tikrai ∞vykusi atsitikimà:

Vienas Ïmogus per praÏtingà potvyn∞ prarado, atrodo, viskà. Jis raudojo, bet
ne dòl savo Ïemi‰k˜ gòrybi˜ netekties, o dòl to, kad negalòjo rasti savo mylimos
Ïmonos ir keturi˜ vaik˜. Galòjo bti, kad jie nuskendo. Taãiau netrukus atòjo
Ïinia, kad jie gyvi ir laukia jo prie netoliese esanãio greitosios pagalbos punkto.
Kokia tai buvo dÏiaugsminga akimirka, kai ‰eima vòl susitiko! Jiems besidÏiau-
giant vyras tarò: „A‰ vòl turiu savo ‰eimà, ir nors likau be jokio Ïemi‰ko turto,
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jauãiuosi kaip milijonierius.“ (Quoted by Robert L. Simpson, Ïr. Conference
Report, Oct. 1980, 11–12; ar Ensign, Nov. 1980, 11.)

Trumpai i‰sakykite savo ∞sitikinimus ir liudijimà apie santuokà ir ‰eimà. Jei tai
atrodo tinkama proga, i‰sakykite jausmus, kuriuos jauãiate savo ‰eimai. Tada per-
skaitykite ‰∞ vyresniojo Boido K. Pakerio i‰ Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo teigin∞:

„BaÏnyãios ‰erdis yra ne kuolo [centras], ne maldos namai... ·venãiausia vieta
Ïemòje nebtinai turi bti ‰ventykla. Maldos namai, kuolo [centras] ir ‰ventykla
yra ‰venti, kai tarnauja ‰venãiausios BaÏnyãios organizacijos – nam˜ – krimui
ir ‰venãiausi˜ santyki˜ BaÏnyãioje – ‰eimos – laiminimui.“ (“That All May Be
Edified” [1982], 234–35.)

Kiekvienam kurso klausytojui duokite po vienà Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso
klausytojo vadovòlio egzempliori˜. Tegul visi atsiverãia iv puslap∞. Paai‰kinkite, kad
1995 metais Pirmoji prezidentra ir Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumas i‰leido parei‰-
kimà visam pasauliui dòl santuokos ir ‰eimos. ·iame kurse bus aptarta daugelis
tame parei‰kime i‰dòstyt˜ doktrin˜ ir princip˜. Kartu su klausytojais perskaity-
kite parei‰kimà, kviesdamas (-a) klausytojus balsu perskaityti po pastraipà.

• Koki˜ doktrin˜ ir princip˜ mokoma ‰iame parei‰kime apie ‰eimà? (Pagalvo-
kite, ar nevertòt˜ klausytoj˜ atsakymus uÏra‰yti lentoje). Kodòl pasauliui reikia
‰io patarimo ir ∞spòjimo?

Prezidentas Gordonas B. Hinklis, 15-asis BaÏnyãios Prezidentas, paai‰kino:
„Kodòl ‰is parei‰kimas apie ‰eimà atsirado dabar? Todòl, kad ‰eima patiria
puolimà. Visame pasaulyje ‰eimos griva. Vieta, kur galime pradòti tobulinti
visuomen´, yra namai. Vaikai daÏniausiai daro tai, ko buvo mokomi. Mes
stengiamòs pagerinti pasaul∞ stiprindami ‰eimas.“ (“Inspirational Thoughts,”
Ensign, Aug. 1997, 5.)

• Kaip jus ir js˜ ‰eimà sustiprino ‰io parei‰kimo patarim˜ vykdymas?

AmÏinoji santuoka gali teikti dÏiaugsmo ir didÏias palaimas ‰iame gyvenime
ir visà amÏinyb´

PabròÏkite, kad amÏinoji santuoka yra Dangi‰kojo Tòvo didÏiojo laimòs plano
‰erdis. Ji ∞galina ‰eimas rasti tikràj∞ dÏiaugsmà ‰iame gyvenime ir i‰likti bei vys-
tytis visà amÏinyb´.

• Kokias palaimas galime gauti ‰iame gyvenime, bdami susituok´ amÏinybei?

Pakvieskite i‰ anksto paskirtus klausytojus trumpai papasakoti, kaip jie jautòsi
tuokdamiesi ‰ventykloje, bei apie dÏiaugsmà ir palaimas, kuriuos jie pajuto
‰iame gyvenime dòl to, kad buvo uÏantspauduoti su savo sutuoktine (-iu)
amÏinybei (Ïr. „Pasiruo‰imas“, 5 punktas).

Apgalvokite galimyb´ perskaityti vienà ar daugiau i‰ ‰i˜ teigini˜:

Prezidentas DÏeimsas E. Faustas i‰ Pirmosios prezidentros mokò: „Yra daug
sandor˜, kurios btinos laimei ãia ir po ‰io gyvenimo. Tarp svarbiausi˜j˜ yra
santuokos sandoros, sudaromos tarp vyro ir Ïmonos. I‰ ‰i˜ sandor˜ liejasi
didÏiausi gyvenimo dÏiaugsmai.“ (Îr. Conference Report, Apr. 1998, 19; ar
Ensign, May 1998, 17.)
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Vyresnysis Boidas K. Pakeris sakò, kad „romanti‰ki jausmai, meilò, santuoka ir
tòvystò“ yra „tyriausi, nuostabiausi ir Ïaviausi gyvenimo patyrimai.“ (Îr. Con-
ference Report, Oct. 1993, 28; ar Ensign, Nov. 1993, 21.)

Vyresnysis DÏozefas B. Virtlinas i‰ Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo taip kalbòjo:
„Malonus bendradarbiavimas amÏinojoje santuokoje yra viena didÏiausi˜
Dievo suteikt˜ savo vaikams palaim˜. Tikrai, ta daugybò met˜, kuriuos pragy-
venau kartu su savo nuostabia bendraÏyge, atne‰ò man stipriausius gyvenimo
dÏiaugsmus. Nuo pat laiko pradÏios santuoka, pagr∞sta vyro ir Ïmonos partne-
ryste, buvo ms˜ Dangi‰kojo Tòvo didÏiojo laimòs plano pagrindas. Ms˜
gyvenimai keiãiasi ∞ gerà, abu esame ugdomi ir daromòs kilnesni, mògauda-
miesi bendrystòs su brangiais ‰eimos nariais palaimomis.“ (Îr. Conference
Report, Oct. 1997, 42; ar Ensign, Nov. 1997, 32.)

Pirmà kartà kreipdamasis, kaip BaÏnyãios prezidentas, ∞ visus BaÏnyãios narius,
prezidentas Gordonas B. Hinklis sakò: „Savo mylimai Ïmonai, kuriai ‰∞ mònes∞
sukaks penkiasde‰imt a‰tuoneri, a‰ rei‰kiu dòkingumà... Koks esu dòkingas uÏ
‰ià brangià moter∞, kuri òjo ‰alia man´s ir saulòtomis dienomis, ir per audras.
Mes jau nebe tokie auk‰ti kaip kadaise. Bet ms˜ meilò vienas kitam nò kiek
nesumaÏòjo.“ (Îr. Conference Report, Apr. 1995, 93; ar Ensign, May 1995, 70.)

Paai‰kinkite, kad daug Ïmoni˜ tiki, jog santuoka ir ‰eimyninis gyvenimas yra tik
mirtingumo i‰gyvenimai. Bet bdami BaÏnyãios nariai, mes Ïinome, kad verta
pora gali ∞Ïengti ∞ ‰ventyklà ir, per ‰ventas kunigystòs apeigas, bti amÏinybei
uÏantspauduota drauge kaip vyras ir Ïmona. Kai vyras ir moteris susituokia tokiu
bdu, prasideda amÏina ‰eima.

• Kokios amÏinosios palaimos paÏadòtos susituokusioms poroms, kurios yra
uÏantspauduotos kunigystòs galia ir po to i‰lieka i‰tikimos savo sandoroms?
(Kartu su klausytojais perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 131:1–4; 132:19–24,
30–31. Pateiktame sàra‰e yra kai kurie galimi atsakymai, kuriuos galòtumòte
uÏra‰yti lentoje.)

a) Jie bus i‰auk‰tinti auk‰ãiausioje celestialinòs karalystòs srityje kartu su Dan-
gi‰kuoju Tòvu ir Jòzumi Kristumi (DS 131:1–3; 132:20–24).

b) Jie bus drauge „laike ir visoje amÏinybòje“ (DS 132:19). J˜ vaikai taip pat
gali bti j˜ amÏinos ‰eimos dalis. (Paai‰kinkite, kad paÏado ·ventoji Dvasia,
paminòta DS 132:19, yra ·ventoji Dvasia. Priklausomai nuo ms˜ i‰tikimy-
bòs, ·ventoji Dvasia patvirtina, kad ms˜ priimtos kunigystòs apeigos ir
sudarytos sandoros yra priimtinos Dievui.)

c) Jie „paveldòs sostus, karalystes, kunigaik‰tystes ir galias.“ (DS 132:19.)
d) Jie ir toliau, visà amÏinyb´, turòs sòklà, arba dvasinius vaikus (DS 132:19,

30–31; taip pat Ïr. DS 131:4).

• Kaip jums padeda Ïinojimas, kad ‰eimos gali bti amÏinos?

Nurodykite, kad yra daug i‰tikim˜ pastar˜j˜ dien˜ ‰vent˜j˜, kurie, ne dòl savo
kaltòs, neturi galimybòs gauti amÏinosios santuokos palaiminim˜ ‰iame gyve-
nime. PabròÏkite, kad Vie‰pats paÏadòjo, jog visi i‰tikimi ‰ventieji galiausiai gaus
‰iuos palaiminimus. Jeigu jauãiate, kad btina padòti klausytojams suprasti ‰∞
principà, perskaitykite ‰∞ vyresniojo Dalino H. Oukso i‰ Dvylikos Apa‰tal˜
Kvorumo teigin∞:

„Mes Ïinome, kad daug vert˜ ir nuostabi˜ pastar˜j˜ dien˜ ‰vent˜j˜ ‰iuo metu
neturi ideali˜ galimybi˜ ir btin˜ sàlyg˜ tobulòti. Vienatvò, vaik˜ neturòjimas,
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mirtis ir skyrybos griauna idealus ir atitolina paÏadòt˜ palaiminim˜ i‰sipildymà.
Be to, moterys, kurios trok‰ta visà laikà skirti motinystei ir priÏiròti namus, buvo
tiesiog priverstos dirbti visà darbo dienà. Taãiau ‰ie trukdÏiai tik laikini. Vie‰pats
paÏadòjo, kad amÏinybòse Jo sns ir dukterys, kurie laikosi ∞sakym˜, i‰lieka i‰ti-
kimi savo sandoroms ir trok‰ta to, kas teisu, nepraras nò vienos palaimos.

Daugelis svarbiausi˜ mirtingojo pasaulio netekãi˜ bus atitaisytos Tkstantmetyje,
kuris bus skirtas tam, kad bt˜ galima atlikti viskà, kas dar nebaigta pagal did∞j∞
laimòs planà visiems vertiems ms˜ Tòvo vaikams. Îinome, kad taip bus su ‰ven-
tyklos apeigomis. A‰ tikiu, kad taip bus ir su ‰eimos santykiais bei patyrimais.“
(Îr. Conference Report, Oct. 1993, 101; ar Ensign, Nov. 1993, 75.)

AtsiÏvelgdamas (-a) ∞ atskir˜ kurso klausytoj˜ ‰eimynines aplinkybes, galite per-
skaityti vienà ar abu teiginius, esanãius „Papildom˜ medÏiagos“ skyrelyje 8 p.

Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kursas skirtas padòti mums rasti dÏiaugsmà
savo ‰eimos santykiuose

Pakvieskite kur∞ nors klausytojà balsu perskaityti ‰iuos ÏodÏius:

Prezidentas Haroldas B. Li, 11-asis BaÏnyãios prezidentas, sakò: „Pats svarbiausias
Vie‰paties darbas, kok∞ tik js ar a‰ bet kada atliksime, bus tarp ms˜ paãi˜ nam˜
sien˜.“ (Stand Ye in Holy Places, 255.)

• Kuo skirt˜si ‰is pasaulis, jeigu kiekvienas gyvent˜ pagal ‰∞ paprastà parei‰kimà?

Paai‰kinkite, kad ‰is kursas skirtas padòti mums stiprinti santuokà ir ‰eimà bei
rasti dÏiaugsmà savo ‰eimos santykiuose. Pamokos pagr∞stos doktrinomis ir prin-
cipais, kuri˜ moko Ra‰tai bei pastar˜j˜ dien˜ prana‰ai.

PaÏymòkite, kad pasirinkdami ir lankydami ‰∞ kursà, nariai parodò norà stiprinti
savo ‰eimas. Yra trys dalykai, kuriuos jie turi daryti, kad ‰is kursas bt˜ jiems
visapusi‰kai naudingas.

1. Dalyvauti klasòs diskusijose.

PaÏymòkite, kad visi kurso klausytojai gali pasimokyti vieni i‰ kit˜, nepriklau-
somai nuo j˜ vedybinòs ar vaik˜ auginimo patirties. Pakvieskite klausytojus
liudyti apie aptartas tiesas ir dalintis su pamokos tema glaudÏiai susijusiais
i‰gyvenimais.

2. Naudotis Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòliu.

Tegul klausytojai atsiverãia savo Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo
vadovòlio egzempliorius. Nurodykite, kad ‰iame vadovòlyje kiekvienai pamokai
yra skirtos „Pritaikymo idòjos“. Tai pasilymai, padedantys klausytojams
i‰moktas doktrinas ir principus pritaikyti gyvenime. Be to, kiekvienai pamokai
yra skirti vienas ar du BaÏnyãios visuotini˜ ∞galiotini˜ straipsniai. Po kiekvie-
nos pamokos kurso klausytojai turòt˜ ∞gyvendinti bent vienà i‰ pasilyt˜ idòj˜
ir i‰nagrinòti tai pamokai skirtà straipsn∞ ar straipsnius. Sutuoktini˜ poroms
gali bti labai naudinga skaityti ir aptarti ‰iuos straipsnius kartu.

Nurodykite kurso klausytojo vadovòlio 3–7 puslapius. Paskatinkite klausytojus
perÏvelgti ‰ios pamokos doktrinas ir principus ir 1) ∞vykdyti bent vienà „Idòj˜
pritaikymo“ skyrelio pasilymà bei 2) i‰nagrinòti vyresniojo Boido K. Pakerio
straipsn∞ „Laikui ir visai amÏinybei“.
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Paskatinkite klausytojus ∞ kiekvienà pamokà atsine‰ti savàj∞ kurso klausytojo
vadovòl∞.

3. Stenkitòs gyventi pagal pamokose dòstomas doktrinas ir principus.

PabròÏkite, kad neuÏtenka vien tik mokytis evangelijos. Kad evangelija duot˜
vaisi˜ ms˜ gyvenime, privalome gyventi pagal tai, ko mokomòs. Prezidentas
Haroldas B. Li teigò: „Mes niekada nieko tikrai neÏinome apie evangelijos
mokymus, kol nesame patyr´ palaim˜, i‰liejam˜ gyvenant pagal kiekvienà
principà.“ (Stand Ye in Holy Places, 215.)

Ms˜ namai gali bti „truputis dangaus“, jei statome „ant ms˜ I‰pirkòjo
uolos“

PabròÏkite, kad ‰i˜ dien˜ pasaulyje namai yra viena i‰ nedaugelio viet˜, kur
galime rasti ramyb´. Tada perskaitykite prezidento Tomo S. Monsono i‰
Pirmosios prezidentros teigin∞:

„Jei tikrai pasistengsime, ms˜ namai gali bti truputis dangaus Ïemòje. Ms˜
puoselòjamos mintys, daromi darbai, tai, kaip mes gyvename, ∞takoja ne tik tai,
kiek sòkminga bus ms˜ Ïemi‰koji kelionò, – tai Ïymi kelià link ms˜ amÏin˜j˜
tiksl˜.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1988, 80–81; ar Ensign, Nov. 1988, 69.)

• Kaip namai gali bti „truputis dangaus“?

Klausytojams atsakius ∞ ‰∞ klausimà, i‰sakykite savo ∞sitikinimus apie tai, kaip
namai gali bti truputòlis dangaus. Jei manote, kad tai tinkama proga, papasako-
kite apie vienà ar du asmeninius i‰gyvenimus, i‰sakydami savo liudijimà.

Perskaitykite tok∞ prezidento Spenserio V. Kimbolo, 12-ojo BaÏnyãios prezidento,
teigin∞:

„Daugelis socialini˜ apribojim˜, kurie praeityje padòjo stiprinti ir tvirtinti ‰eimà,
silpsta bei nyksta. Ateis laikas, kada tiktai tie, kurie giliai ir aktyviai tikòs ‰eima,
bus pajògs apsaugoti savo ‰eimas nuo aplink mus besitelkianãio blogio.“ (Îr.
Conference Report, Oct. 1980, 3; ar Ensign, Nov. 1980, 4.)

Drauge su klausytojais perskaitykite Helamano 5:12. Tada perskaitykite ‰∞ vyres-
niojo DÏozefo B. Virtlino i‰ Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo teigin∞:

„Jeigu savo namus statote ant pamatinòs ms˜ I‰pirkòjo ir evangelijos uolos,
namai gali bti ‰ventovòmis, kur js˜ ‰eimos gali bti apsaugotos nuo ‰òlstanãi˜
gyvenimo audr˜.“ (Îr. Conference Report, Apr. 1993, 88; ar Ensign, May 1993, 71.)

• Kà jums rei‰kia statyti savo namus „ant pamatinòs ms˜ I‰pirkòjo uolos“?
Kokius galite i‰vardyti konkreãius dalykus, kuriuos daro ‰eimos, turinãios Kris-
tumi pagr∞stus namus?

PabròÏkite, kad ‰iame kurse bus aptariami principai, padedantys stiprinti san-
tuokà ir ‰eimà. Kad galòtume artintis prie Dangi‰kojo Tòvo ir Jòzaus Kristaus,
turòtume pritaikyti ‰iuos principus savo namuose. Privalome niekada nepamir‰ti
Gelbòtojo beribio Apmokòjimo, suteikianãio mums galimyb´ amÏinai gyventi su
savo ‰eimomis.

Pabaiga

I‰reik‰kite savo entuziazmà dòl ‰io kurso ir pasakykite klausytojams, ko jie gali tikò-
tis i‰ js˜, kaip i‰ mokytojo (-s). PavyzdÏiui, galite juos uÏtikrinti, kad kiekvienai
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pamokai ruo‰itòs dvasi‰kai ir kad kartu su jais savo gyvenime taikysite ‰iose pamo-
kose dòstomus principus bei naudositòs Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo
vadovòliu. Paskatinkite savo mokinius ∞sipareigoti dalyvauti klasòje, naudotis kurso
klausytojo vadovòliu ir i‰moktas doktrinas bei principus taikyti gyvenime.

Jei Dvasia skatina, paliudykite apie didel´ ‰eimos svarbà. I‰sakykite dòkingumà
uÏ tai, kad Ïinote, jog js˜ ‰eima gali bti amÏina.

Papildoma
medÏiaga Teiginiai, skirti esantiems ne∞prastoje ‰eimyninòje padòtyje

AtsiÏvelgdamas (-a) ∞ klausytoj˜, kurie yra ne∞prastoje ‰eimyninòje padòtyje,
aplinkybes, perskaitykite vienà ar abu ‰iuos teiginius:

Prezidentas Ezra Taftas Bensonas, 13-asis BaÏnyãios prezidentas, vieni‰oms BaÏ-
nyãios seserims sakò: „Mes laikome jus gyvybi‰kai svarbia pagrindinio BaÏnyãios
kno dalimi. MeldÏiamòs, kad tas dòmesys, kur∞ natraliai skiriame ‰eimoms,
nepriverst˜ js˜ jaustis maÏiau reikalingomis ar vertingomis Vie‰paãiui ar Jo BaÏ-
nyãiai. ·venti BaÏnyãios narystòs ry‰iai siekia kur kas toliau vedybinòs padòties,
amÏiaus ar dabartini˜ sàlyg˜. Js˜, kaip Dievo dukter˜, asmeninò vertò vir‰ija
viskà.“ (“To the Single Adult Sisters of the Church,” Ensign, Nov. 1988, 96.)

Prezidentas DÏozefas Fildingas Smitas, 10-asis BaÏnyãios prezidentas, mokò: „Jei
‰ventykloje laikui ir amÏinybei uÏantspauduotas vyras ar moteris nusidòt˜ ir pra-
rast˜ teis´ gauti i‰auk‰tinimà celestialinòje karalystòje, jis ar ji negalòt˜ sustab-
dyti savo nukentòjusio santuokos bendraÏygio, kuris i‰liko i‰tikimas, paÏangos.
Kiekvienas bus teisiamas pagal savo paties darbus, ir bt˜ neteisinga pasmerkti
nekaltàj∞ uÏ kaltojo nuodòmes.“ (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McCon-
kie, 3 vols. [1954–56], 2:177.)
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2
PAMOKA

VIENYBñS SANTUOKOJE
STIPRINIMAS

Tikslas Padòti sutuoktini˜ poroms tapti vieningesnòms ir padòti vieni‰iems nariams
pasiruo‰ti vieningam santuokiniam gyvenimui.

Pasiruo‰imas 1. Ruo‰damasis (-i) mokyti, pagalvokite, kaip galòtumòte laikytis princip˜, esan-
ãi˜ skyrelyje „Js˜, kaip mokytojo, pareigos“ (Ïr. ‰io vadovòlio ix–xi p.).

2. Perskaitykite pary‰kintus pamokos skyreli˜ pavadinimus. ·ie pavadinimai
nusako pamokoje aptariamus doktrinas ir principus. Ruo‰damasis (-i) pamokai
apmàstykite, kaip galòtumòte padòti klausytojams ‰ias doktrinas ir principus
pritaikyti gyvenime. Siekite Dvasios nurodym˜, spr´sdamas (-a), kà turite
pabròÏti, kad patenkintumòte klausytoj˜ poreikius.

3. Jei galite gauti Family Home Evening Resource Book (31106), i‰nagrinòkite
straipsn∞ „Achieving Oneness in Marriage“ (Siekiant vienybòs santuokoje)
239–240 p. Apgalvokite galimyb´ panaudoti ‰∞ straipsn∞ per pamokà.

4. Ø pamokà kiekvienam klausytojui atne‰kite po popieriaus lapà ir pie‰tukà.

Siloma
pamokos eiga Vie‰pats ∞sakò vyrams ir Ïmonoms bti viena

Pradòdami pamoka lentoje uÏra‰ykite 1+1=1.

• Kaip tai apibdina santuokà?

Klausytojams aptarus ‰∞ klausimà, kartu su jais perskaitykite PradÏios 2:24.
PabròÏkite, kad Dievas ∞sakò vyrams ir Ïmonoms bti viena.

• Kà rei‰kia vyrui ir Ïmonai bti viena?

Tegul klausytojai perskaito ‰∞ vyresniojo Henrio B. Airingo i‰ Dvylikos Apa‰tal˜
Kvorumo teigin∞ (Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 7 pusla-
pyje):

„Vyro ir moters sukrimo metu vienybò santuokoje buvo duota ne kaip viltis;
tai buvo ∞sakymas! „Todòl vyras paliks tòvà ir motinà, glausis prie Ïmonos, ir
jie taps vienu knu.“ (Pr 2:24.) Ms˜ Dangi‰kasis Tòvas nori, kad ms˜ ‰irdys
bt˜ sujungtos drauge. Ta vienybò meilòje nòra tik idealas. Tai – btinybò.“
(Îr. Conference Report, Apr. 1998, 85; ar Ensign, May 1998, 66.)

Paai‰kinkite, kad ‰ioje pamokoje aptariama keletas bd˜, padedanãi˜ vyrams ir
Ïmonoms susivienyti.

Vyrai ir Ïmonos turi vertinti vienas kità kaip lygiaverãius partnerius

Paai‰kinkite, jog siekiant vienybòs santuokoje, yra svarbu, kad vyrai ir Ïmonos
vertint˜ vieni kitus kaip lygiaverãius partnerius. Tarnaudamas pirmuoju pataròju
Pirmojoje prezidentroje, prezidentas Gordonas B. Hinklis pasakò ‰tai kà:
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„Santuoka, savo teisingiausia prasme, yra lygi˜ ‰ali˜ partnerystò, kur partneriai
nenaudoja valdÏios vienas kitam, bet vienas kità padràsina ir padeda visose jo ar
jos pareigose bei  siekiuose.“ (“I Believe,” Ensign, Aug. 1992, 6.)

• Kodòl tam, kad bt˜ viena, vyrai ir Ïmonos turi vertinti vienas kità kaip lygius
partnerius?

• Kokius Ïinote poÏirius ar tradicijas, trukdanãius vyrams ir Ïmonoms santuo-
koje bti lygiaverãiams partneriams? Kà vyrai ir Ïmonos gali padaryti, kad
∞veikt˜ tokius sunkumus?

Vyresnysis Boidas K. Pakeris i‰ Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo mokò:

„Nebuvo numatyta taip, kad vien tik moteris turi prisiderinti prie savo vyro
ir sn˜ kunigystòs pareig˜. Îinoma, ji turi juos palaikyti, remti ir skatinti.

Kunigyst´ turintys vyrai, savo ruoÏtu, privalo derintys prie savo Ïmonos ir
motinos poreiki˜ ir pareig˜. Jos fizinò, emocinò, intelektualinò ir kultrinò
gerovò bei dvasinis vystymasis turi bti pirmoji i‰ [j˜] kunigystòs pareig˜.

Nòra tokio darbo, kad ir paãio juodÏiausio, susijusio su kdiki˜ prieÏira,
vaik˜ auklòjimu ar nam˜ tvarkymu, kuris nebt˜ taip pat ir [vyro] pareiga.“
(“A Tribute to Women,” Ensign, July 1989, 75.)

Vyresnysis Riãardas G. Skotas i‰ Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo taip patarò kuni-
gyst´ turintiems vyrams: „Kaip sutuoktinis ir vertas kunigyst´ turintis vyras, js
noròsite sekti Gelbòtojo, kurio kunigyst´ turite, pavyzdÏiu. Atsidavimà Ïmonai ir
vaikams padarysite svarbiausiu savo gyvenimo tikslu. Retkarãiais vyras stengiasi
kontroliuoti kiekvieno ‰eimos nario likimà. Viskà sprendÏia jis. Îmona bna pri-
versta tenkinti jo uÏgaidas. Ar tai paprotys ar ne – nesvarbu. Tai ne Vie‰paties
bdas. Pastar˜j˜ dien˜ ‰ventajam vyrui nedera taip elgtis su savo Ïmona ir
‰eima.“ (Îr. Conference Report, Apr. 1999, 32; ar Ensign, May 1999, 26.)

• Kaip elgiasi vyrai ir Ïmonos, kai vieni kitus vertina kaip lygiaverãius partne-
rius? (Pagalvokite, ar nevertòt˜ apibendrinti klausytoj˜ atsakymus lentoje.
Esant reikalui, galite paminòti Ïemiau i‰vardytas idòjas ir pakviesti klausytojus
papasakoti su tomis idòjomis susijusius i‰gyvenimus.)

a) Jie dalijasi atsakomybe uÏtikrinant, kad ‰eima drauge melst˜si, rengt˜ ‰eimos
nam˜ vakarus ir bendrai studijuot˜ Ra‰tus.

b) Jie bendradarbiauja planuodami ‰eimos finans˜ panaudojimà.
c) Jie drauge tariasi ir susitaria dòl nam˜ taisykli˜ bei kaip drausminti vaikus.

Vaikai mato, kad priimdami tokius sprendimus tòvai yra vieningi.
d) Jie drauge planuoja ‰eimos renginius.
e) Jie padeda vienas kitam vykdyti nam˜ ruo‰os pareigas.
f) Jie drauge lanko BaÏnyãià.

Vyrai ir Ïmonos turòt˜ leisti vienas kità papildyti savo individualiomis savy-
bòmis ir sugebòjimais

Kartu su klausytojais perskaitykite 1 Korintieãiams 11:11. Tada perskaitykite ‰∞
vyresniojo Riãardo G. Skoto teigin∞:

„Pagal Vie‰paties planà numatyta, kad du – vyras ir moteris – taps viena... Auk‰-
ãiausiai laimei ir produktyvumui gyvenime pasiekti reikia tiek vyro, tiek ir Ïmo-
nos. J˜ darbai susijungia ir papildo vienas kità. Kiekvienas turi individuali˜
savybi˜, kurios geriausiai tinka tam vaidmeniui, kur∞ Vie‰pats paskyrò vyrui ar
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moteriai, kad ‰ie bt˜ laimingi. Naudojamos taip, kaip numatò Vie‰pats, ‰ios
savybòs leidÏia sutuoktini˜ porai galvoti, veikti ir dÏiaugtis kaip vienas – drauge
pasitikti sunkumus ir vieningai juos ∞veikti, augti meile ir supratimu, ir per ‰ven-
tyklos apeigas bti sutvirtintiems drauge kaip viena, amÏinai. Toks yra planas.“
(Îr. Conference Report, Oct. 1996, 101; ar Ensign, Nov. 1996, 73–74.)

Kad iliustruotumòte ‰∞ vyresniojo Skoto i‰dòstytà principà, atlikite tok∞ pratimà:

Kiekvienam klausytojui duokite po lapà popieriaus ir tu‰inukà arba pie‰tukà.
Vis˜ susituokusi˜ klausytoj˜ papra‰ykite i‰vardyti keletà savo savybi˜ ir sugebò-
jim˜ bei kai kuriuos savo sutuoktinòs ar sutuoktinio savybes ir sugebòjimus.
Visus vieni‰us klausytojus papra‰ykite pagalvoti apie sutuoktini˜ porà ir i‰vardyti
keletà vyro ir Ïmonos savybi˜ ir sugebòjim˜. Duokite klausytojams kelias minu-
tes tai uÏra‰yti, o tada uÏduokite ‰iuos klausimus:

• Kaip js˜ i‰vardintos savybòs ir sugebòjimai gali padòti sutuoktini˜ poroms
susivienyti? (Papra‰ykite klausytoj˜ duoti konkreãi˜ pavyzdÏi˜.)

• Kaip skirtumai tarp vyro ir Ïmonos gali tapti privalumais j˜ santykiuose.

Perskaitykite ‰∞ sesers MeidÏoròs P. Hinkli, prezidento Gordono B. Hinklio Ïmo-
nos, teigin∞ apie pirmuosius j˜ santuokos metus:

„Mes mylòjome vienas kità – dòl to nekilo abejoni˜, bet taip pat turòjome prisi-
taikyti vienas prie kito. Manau, kiekvienai sutuoktini˜ porai reikia prisitaikyti
vienas prie kito. Jau paãioje pradÏioje a‰ suvokiau, kad bus geriau, jeigu geriau
stengsimòs prisitaikyti vienas prie kito, o ne nuolat bandysime pakeisti vienas
kità.“ (Church News, 26 Sept. 1998, 4.)

• Kaip gali skirtis rezultatai, kai sutuoktiniai stengiasi „prisitaikyti vienas prie
kito“ uÏuot „nuolat band´ pakeisti vienas kità“?

Vyrai ir Ïmonos privalo bti vienas kitam i‰tikimi

Perskaitykite ‰∞ prezidento Gordono B. Hinklio, 15-ojo BaÏnyãios prezidento,
patarimà:

„Nuspr´skite, kad tarp js˜ niekada neatsiras kas nors tokio, kas suÏlugdyt˜ js˜
santuokà. Padarykite taip, kad js˜ santuoka klestòt˜. Apsispr´skite daryti taip,
kad ji klestòt˜. Yra tikrai per daug skyryb˜, dòl kuri˜ dÏta ‰irdys ir kartais griva
gyvenimai. Bkite labai i‰tikimi vienas kitam.“ (“Life’s Obligations,” Ensign, Feb.
1999, 2, 4.)

• Kà jums rei‰kia Ïodis i‰tikimas? (Atsakymai gali bti: atsidav´s, tikras, patikimas
tarpusavio santykiuose.)

Paai‰kinkite, kad Vie‰pats pabròÏò, jog vyrai ir Ïmonos turi bti i‰tikimi vienas
kitam. Kartu su klausytojais perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 42:22. Nurodykite,
kad ‰is ∞sakymas taikomas vienodai tiek vyrams, tiek ir Ïmonoms.

• Kà rei‰kia glaustis prie vyro ar Ïmonos ir nò prie nieko kito?

Prezidentas Spenseris V. Kimbolas, 12-asis BaÏnyãios prezidentas, mokò: „ÎodÏiai
„nò prie vienos kitos“ yra apie visus ir apie viskà. Tada sutuoktinò (-is) ∞gyja pir-
mumà vyro ar Ïmonos gyvenime ir nei visuomeninis, nei profesinis ar politinis
gyvenimas, nei jokie kiti siekiai, nei asmenys, nei dalykai negali tapti svarbesni
uÏ porininkà sutuoktin∞ (-´).“ (Faith Precedes the Miracle [1972], 143.)
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• Kaip asmuo gali laikytis visuomenini˜, profesini˜ ir baÏnytini˜ ∞sipareigojim˜,
nepaÏeisdamas i‰tikimybòs ir atsidavimo savo sutuoktinei (-iui) principo?

• Kokiais konkreãiais bdais sutuoktini˜ pora gali parodyti i‰tikimyb´ vienas
kitam? (Jei klausytojams sunku atsakyti ∞ ‰∞ klausimà, pateikite keletà pavyz-
dÏi˜, pana‰i˜ ∞ Ïemiau i‰vardytus.)

a) Vyras gali pakeisti savo darbo, poilsio ir kitus planus tam, kad at‰v´st˜ su
Ïmona jos gimtadien∞.

b) Îmona gali kasdien melstis, kad jos vyrui sekt˜si darbas.
c) Jie gali i‰klausyti vienas kità, net jei tai padaryti galbt nòra patogu.
d) Kalbòdami su ‰eimos nariais ir draugais, jie gali kalbòti vienas apie kità

su meile ir pagarba.

Pabaiga

PabròÏkite, jog Vie‰pats ir Jo prana‰ai ∞sakò, kad vyrai ir Ïmonos bt˜ vieningi
meile ir bendradarbiaut˜ kaip lygiaverãiai partneriai. Vyrai ir Ïmonos gali savo
i‰tikimyb´ kasdien i‰reik‰ti mintimis, ÏodÏiais ir poelgiais.

Jei Dvasia skatina, paliudykite apie pamokoje aptartas tiesas.

Nurodykite Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 7–9 puslapius.
Paraginkite klausytojus perÏvelgti ‰ios pamokos doktrinas ir principus ir 1) pasi-
naudoti bent vienu pasilymu, esanãiu „Pritaikymo idòj˜“ skyrelyje bei 2) per-
skaityti vyresniojo Henrio B. Airingo straipsn∞ „Kad btume viena“. PabròÏkite,
kad sutuoktini˜ poroms gali bti labai naudinga bendrai skaityti ir aptarti klausy-
tojo vadovòlio straipsnius.

Priminkite, kad klausytojai ∞ kità pamokà atsine‰t˜ klausytojo vadovòl∞.
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3
PAMOKA

MEILñS IR DRAUGYSTñS
SANTUOKOJE PUOSELñJIMAS

Tikslas Padòti klausytojams geriau suprasti meilòs principà ir paskatinti sutuoktinius
puoselòti meil´ savo santuokoje.

Pasiruo‰imas 1. Apgalvokite, kaip galòtumòte pritaikyti principus, esanãius skyrelyje „Js˜,
kaip mokytojo, pareigos“ (‰io vadovòlio ix–xi p.).

2. Apmàstykite doktrinas ir principus, kuriuos nusako pary‰kinti pamokos skyre-
li˜ pavadinimai. Savaitòs metu apgalvokite, kaip galòtumòte i‰dòstyti ‰iuos
principus ir doktrinas. Siekite Dvasios nurodym˜, spr´sdami, kà turite pabròÏti,
kad patenkintumòte klausytoj˜ poreikius.

3. Jei galite gauti ‰ias priemones, pasiruo‰kite panaudoti jas per pamokà:

a) Viena ar kelios vestuvinòs nuotraukos. PavyzdÏiui, galòtumòte panaudoti
paveikslòl∞ „JaunavedÏi˜ pora eina ∞ ‰ventyklà“ (62559; Evangelijos
paveiksl˜ rinkinys 609) ar atsine‰ti savo vestuvini˜ nuotrauk˜ bei 
papra‰yti klausytoj˜ atne‰ti savas.

b) Gòlò ar paveikslòlis su gòle.

Siloma
pamokos eiga Vyrai ir Ïmonos turi puoselòti meil´ vienas kitam

Parodykite vienà ar kelias vestuvines nuotraukas (Ïr. „Pasiruo‰imas“, 3a punktà).
Pakalbòkite apie meil´, kurià vyras ir Ïmona jauãia vienas kitam kà tik susituok´.

Parodykite gòl´ arba gòlòs paveikslòl∞ (Ïr. „Pasiruo‰imas“, 3b punktà). Tada tegul
klausytojas perskaito ‰∞ prezidento Spenserio V. Kimbolo, 12-ojo BaÏnyãios prezi-
dento, teigin∞ (Ïr. Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 14 p.):

„Meilò yra kaip gòlò, kaip knas, – jai reikia pastovaus maitinimo. Mirtingas
knas greitai i‰sekt˜ ir mirt˜, jei nebt˜ daÏnai maitinamas. GleÏna gòlò nuvyst˜
ir Ït˜ be maisto ir vandens. Taip pat ir meilò – negalima tikòtis, kad ji i‰liks
amÏinai, jei nebus nuolatos maitinama meile, akivaizdÏiais pagarbos ir Ïavòji-
mosi pavyzdÏiais, padòkos i‰rai‰komis ir nesavanaudi‰ku dòmesiu.“ (“Oneness in
Marriage,” Ensign, Mar. 1977, 5.)

Paai‰kinkite, kad ‰i pamoka yra apie tai, kaip vyrai ir Ïmonos gali taip puoselòti
meil´ vienas kitam, kad ji toliau augt˜.

Meilòs jausm˜ ir geranori‰kumo parodymas palaiko meil´ bei draugyst´
santuokoje

Papra‰ykite susituokusi˜ klausytoj˜ prisiminti laikus, kai jie ar jos buvo jauna-
vedÏiai. Pakvieskite juos ar jas papasakoti, kaip tuo met˜ elgòsi su savo sutuok-
tine (-iu).

• Kodòl taip elgtis btina per visà santuokà?
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Paai‰kinkite, kad vyras ir Ïmona turi ir toliau meilintis vienas kitam ir puoselòti
draugyst´ visà gyvenimà. Taip darydami jie pamatys, kad j˜ tarpusavio meilò tik
stipròja.

Vyresnysis Marlinas K. DÏensenas i‰ Septyniasde‰imties pastebòjo: „Draugystò
yra... labai svarbi bei nuostabi meilinimosi laikotarpio ir santuokos dalis. Ry‰ys
tarp vyro ir moters, kuris prasideda draugyste, po to subr´sta iki romantini˜
jausm˜ ir galiausiai virsta meile, paprastai tampa patvaria, amÏina draugyste. ·i˜
dien˜ lengvai yranãi˜ santuok˜ pasaulyje niekas taip ne∞kvòpia, kaip stebòti vyrà
ir Ïmonà, met˜ metus ramiai besidÏiaugianãius vienas kito draugyste bei verti-
nanãius tai, drauge einant per mirtingojo gyvenimo palaimas ir i‰mòginimus.“
(Îr. Conference Report, Apr. 1999, 81; ar Ensign, May 1999, 64.)

Tarnaudamas Septyniasde‰imtyje, vyresnysis DÏeimsas E. Faustas sakò, kad viena
maÏiau akivaizdÏi˜, bet bene svarbiausi˜ skyryb˜ prieÏasãi˜ yra ta, kad „santuoka
nòra nuolatos puoselòjama, ...kad jai trksta kaÏko ypatingo, kas daryt˜ jà bran-
gia, nepaprasta ir nuostabia, kai ji taip pat yra ne∞domi, sunki bei nuobodi.“ Jis
patarò: „Puoselòjant santuokà labai svarbs yra maÏmoÏiai. Tai nuolatinis dòkin-
gumas vienas kitam ir nuo‰irdus dòkingumo parodymas. Tai pagalba vienas kitam
ir skatinimas augti. Santuoka yra bendras ie‰kojimas to, kas gera, graÏu ir die-
vi‰ka.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1977, 13–14; ar Ensign, Nov. 1977, 10–11.)

• Kokius Ïinote „maÏmoÏius“, galinãius palaikyti meil´ ir draugyst´ santuokoje?
(Pagalvokite, ar nevertòt˜ klausytoj˜ atsakymus uÏra‰yti lentoje). Kokius galite
papasakoti patyrimus ar duoti pavyzdÏius, rodanãius, kaip svarbu taip auginti
meil´?

Viena moteris, pragyvenusi santuokoje vir‰ 35 met˜, sakò: „Man patinka, kai
mano vyras vis dar atne‰a man nedideli˜ lauktuvi˜ po to, kai bna i‰vyk´s
vakarui ar savaitgaliui. Tai nebtinai turi bti kaÏkas ypatinga, tiesiog skanòs-
tas ar gòlò, kurià jis man i‰saugojo i‰ to susirinkimo. Man ypaã patinka, kai jis
vidury dienos paskambina i‰ darbo tiesiog paklausti, kaip man sekasi, ar pasi-
dalyti kokia nors dÏiugia naujiena. Tokie maÏmoÏiai padeda man jaustis
mylima ir branginama.“

Nurodykite, kad vyrai ir Ïmonos turi numatyti laikà pabti tik dviese. Tegul
klausytojai perskaito ‰∞ vyresniojo DÏojaus DÏ. Kristenseno i‰ Septyniasde‰imties
patarimà (Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 17 puslapyje):

„Toliau meilinkitòs vienas kitam. Raskite laiko pabti kartu – tik js dviese. Nors
bti su vaikais, kaip visa ‰eima, yra svarbu, jums taip pat reikia reguliariai kas
savait´ praleisti laikà kartu vieniems. Skirdami tam laiko, parodysite savo vai-
kams, kad manote, jog js˜ santuoka yra tokia svarbi, kad reikia jà puoselòti.
Jums gali prireikti ∞sipareigojimo, pasirengimo ir planavimo.“ (Îr. Conference
Report, Apr. 1995, 86; ar Ensign, May 1995, 65.)

• Kas gali trukdyti vyrams ir Ïmonoms praleisti laikà drauge? Kaip sutuoktini˜
poroms rasti laiko vaik‰ãioti ∞ pasimatymus ir meilintis vienas kitam?

Deramas intymumas santuokoje yra meilòs i‰rai‰ka

Paai‰kinkite, kad Vie‰pats pritaria deramai fizinio intymumo i‰rai‰kai santuokoje.
Tai sutuoktini˜ porai atne‰a dideles palaimas – padeda jiems dvasi‰kai susivienyti
ir sustiprinti tarpusavio meil´. Apgalvokite galimyb´ perskaityti kelis arba visus
‰iuos teiginius:
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Vyresnysis Riãardas G. Skotas i‰ Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo paai‰kino fizinio
intymumo santuokoje tikslus: „AmÏinosios santuokos sandoros ribose Vie‰pats
leidÏia vyrui ir Ïmonai naudoti ‰ventas gyvybòs krimo galias visu j˜ Ïavesiu ir
groÏiu, nei‰einant uÏ Jo nustatyt˜ rib˜. Vienas ‰io privataus, ‰vento ir intymaus
i‰gyvenimo tiksl˜ yra kurti fizinius knus dvasioms, kurias Dangi‰kasis Tòvas
siunãia patirti mirtingàj∞ gyvenimà. Kitas ‰i˜ stipri˜ ir nuostabi˜ meilòs jausm˜
tikslas – sujungti vyrà ir Ïmonà kartu per atsidavimà, i‰tikimyb´, dòmesingumà
vienas kitam ir bendrà tikslà.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1994, 50; ar Ensign,
Nov. 1994, 38.)

Vyresnysis Dalinas H. Ouksas i‰ Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo mokò: „Galia kurti
mirtingà gyvyb´ yra auk‰ãiausia galia, kurià Dievas davò savo vaikams. Jà nau-
doti buvo prisakyta pirmuoju ∞sakymu, duotu Adomui ir Ievai, taãiau buvo duo-
tas ir kitas svarbus ∞sakymas, draudÏiantis jos nederamà naudojimà. Tai, kad mes
pabròÏiame skaistybòs ∞sakymà, galima paai‰kinti tuo, kad suprantame ms˜
gyvybòs krimo gali˜ prasm´ vykdant Dievo planà. Dievui patinka, kai mes nau-
dojame savo gyvybòs krimo galias, bet Jis ∞sakò, kad tai nei‰eit˜ uÏ santuokini˜
ry‰i˜ rib˜.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1993, 99; ar Ensign, Nov. 1993, 74.)

Prezidentas Spenseris V. Kimbolas mokò: „Lytiniai santykiai teisòtoje santuokoje
yra teisingi ir sankcionuoti Dievo. Paãiame seksualume nòra nieko ne‰vento ar
Ïeminanãio, nes jo dòka vyras ir moteris susijungia, kurdami gyvyb´ ir rodydami
tarpusavio meil´.“ (The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball
[1982], 311.)

Vyresnysis DÏefris R. Holandas i‰ Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo mokò: „Îmoni˜
intyms santykiai skirti sutuoktini˜ porai, kadangi tai didÏiausias visi‰ko susivie-
nijimo simbolis, tos pilnatvòs ir susivienijimo, kur∞ paskyrò ir apibròÏò Dievas.
Nuo pat Edeno sodo laik˜ santuoka turòjo reik‰ti visi‰kà vyro ir moters susijun-
gimà – j˜ ‰irdÏi˜, vilãi˜, gyvenim˜, meilòs, ‰eimos ateities – visko. Adomas apie
Ievà sakò, kad ji – kaulas jo kaul˜ ir knas jo kno ir kad bendrame gyvenime jie
turi bti „vienas knas“ [PradÏios 2:23–24]. Tai yra toks tobulas susivienijimas,
kad i‰reik‰dami Jo amÏinàj∞ paÏadà mes naudojame Ïod∞ uÏantspaudavimas.
Prana‰as DÏozefas Smitas kartà sakò, kad tok∞ ‰ventà ry‰∞ galòtume apibdinti
kaip vieno „sujungimà“ su kitu [Ïr. DS 128:18].“ (Îr. Conference Report, Oct.
1998, 100; ar Ensign, Nov. 1998, 76.)

Prezidentas Hovardas R. Hanteris, 14-asis BaÏnyãios prezidentas, patarò, kad
netgi santuokoje ‰ventas gyvybòs krimo galias reikia naudoti deramai: „·velnu-
mas ir pagarba – jokiu bdu ne savanaudi‰kumas – turi bti tie principai, kuriais
turi vadovautis vyras ir Ïmona intymiuose tarpusavio santykiuose. Kiekvienas
partneris turi bti dòmesingas ir jautrus kito poreikiams ir norams. Vie‰pats
smerkia bet kok∞ valdingà, nepador˜ ar nevaldomà elges∞ intymiuose vyro ir
Ïmonos tarpusavio santykiuose.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1994, 68; ar Ens-
ign, Nov. 1994, 51.)

Kartu su klausytojais perskaitykite I‰òjimo knygos 20:14, 17. Tada perskaitykite
‰∞ prezidento Gordono B. Hinklio, 15-ojo BaÏnyãios prezidento, teigin∞:

„Mes tikime, kad turime bti skaists prie‰ santuokà ir visi‰kai i‰tikimi po jos.
Tai pasako viskà. Tai laimòs kelias gyvenime. Tai pasitenkinimo kelias. Tai atne‰a
ramyb´ ∞ ‰ird∞ ir ∞ namus.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1996, 68; ar Ensign,
Nov. 1996, 49.)
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PabròÏkite, kad vyrai ir Ïmonos saugot˜si padaryti netgi tai, kas nors ‰iek tiek
pana‰u ∞ nei‰tikimyb´. PavyzdÏiui, jie visada privalo laikytis atitinkamo emoci-
nio ir fizinio atstumo santykiuose su kitos lyties bendradarbiais.

• Kodòl visi‰ka i‰tikimybò vedybiniuose santykiuose taip labai svarbi?

• Kokia prasme nepadorios ar pornografinòs medÏiagos Ïiròjimas yra piktnau-
dÏiavimas pasitikòjimu santuokoje? Kaip flirtavimas su kitos lyties Ïmogumi
kenkia santuokai?

Perskaitykite vienà ar abu ‰iuos teiginius:

Prezidentas Hovardas V. Hanteris patarò: „Bkite i‰tikimi savo santuokos san-
doroms mintimis, ÏodÏiais ir darbais. Pornografija, flirtavimas ir nepadorios
fantazijos ardo Ïmogaus charakter∞ ir griauna laimingos santuokos pagrindà.
Tai naikina vienyb´ ir pasitikòjimà santuokoje.“ (Îr. Conference Report, Oct.
1994, 67; ar Ensign, Nov. 1994, 50.)

Prezidentas Ezra Taftas Bensonas, 13-asis BaÏnyãios prezidentas, patarò: „Jei
esate susituok´, venkite bet koki˜ flirt˜... Tai, kas gali atrodyti kaip nekaltas
linksmumas ar paprastas juokavimas su prie‰ingos lyties Ïmogumi, gali leng-
vai nuvesti ∞ rimtesnius dalykus ir galiausiai ∞ nei‰tikimyb´. Bt˜ naudinga
sau uÏduoti tok∞ klausimà: Ar mano sutuoktiniui (-ei) patikt˜, jeigu jis arba ji
Ïinot˜, kad a‰ tai darau? Ar Ïmonai tai patikt˜, jei ji suÏinot˜, kad jos vyras
pietauja dviese su savo sekretore? Ar vyrui patikt˜ matyti savo Ïmonà flirtuo-
jant ir koketuojant su kitu vyru? Mano mylimi broliai ir seserys, btent tai
turòjo galvoje Paulius, sakydamas: „Susilaikykite nuo visokio blogio!“ (1 Tes
5:22.) (“The Law of Chastity,” Ïr. Brigham Young University 1987–88 Devotional
and Fireside Speeches [1988], 52.)

Sutuoktini˜ poros turòt˜ siekti tikrosios meilòs, tyros Kristaus meilòs

• Drauge su klausytojais perskaitykite Jono 13:34–35 ir Efezieãiams 5:25. Ko ‰iose
i‰traukose mokoma apie tai, kaip vyras ir Ïmona turòt˜ elgtis vienas su kitu?

PabròÏkite, kad nors sutuoktini˜ poros fiziniai santykiai yra svarbs, tai nòra
svarbiausias j˜ meilòs aspektas. Perskaitykite ‰∞ prezidento Spenserio V. Kimbolo
teigin∞:

„[Meilò santuokoje] yra gili, visa apimanti, suprantanti. Ji nòra tokia, kaip tas
pasaulieti‰kas ry‰ys, kuris klaidingai vadinamas meile, nors tòra tik fizinis potrau-
kis. Kai santuoka paremta tik tuo, pusòs greitai nusibosta viena kitai... Meilò, apie
kurià kalba Vie‰pats, yra ne tik fizinis, bet taip pat ir dvasinis potraukis. Tai tikòji-
mas ir pasitikòjimas vienas kitu bei tarpusavio supratimas. Tai visi‰ka partnerystò.
Tai bendradarbiavimas pagal bendrus idealus bei standartus. Tai nesavanaudi‰ku-
mas ir pasiaukojimas vienas dòl kito. Tai tyros mintys ir poelgiai bei tikòjimas
Dievu ir Jo programa. Tai tòvystò mirtingajame gyvenime Ïvelgiant ∞ perspektyvà
tapti dievais, kròjais ir dvasi˜ tòvais. Tokia meilò yra neapròpiama, visa apimanti
ir beribò. ·ios r‰ies meilò niekada nepavargsta ir nei‰senka. Ji pergyvena ligas ir
sielvartà, klestòjimà ir nepritekli˜, sòkmes ir nesòkmes, ji i‰lieka laike ir amÏiny-
bòje.“ (Faith Precedes the Miracle [1972], 130–31.)

Paai‰kinkite, kad meilò, apie kurià kalbòjo prezidentas Kimbolas, yra tikroji meilò,
tyra Kristaus meilò. Drauge su klausytojais perskaitykite Moronio 7:45–48. Papra-
‰ykite, kad klausytojai skaitydami nustatyt˜ tikrosios meilòs bruoÏus. ·iuos bruo-
Ïus uÏra‰ykite lentoje, kaip parodyta Ïemiau:
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Nurodykite, kad, neskaitant ∞sipareigojimo mylòti Dangi‰kàj∞ Tòvà ir Jòz˜ Krist˜
bei ateiti pas juos, santuokos – ypaã amÏinosios santuokos – ∞sipareigojimas yra
svarbiausias i‰ vis˜ ms˜ ∞sipareigojim˜. Vyras ir Ïmona turi nuolat darbuotis
ugdydami tikràjà meil´ vienas kitam.

Kad padòtumòte klausytojams pritaikyti ‰∞ principà savo gyvenime, atkreipkite j˜
dòmes∞ ∞ tikrosios meilòs bruoÏus, kuriuos uÏra‰òte lentoje. Pakvieskite juos aptarti
bdus, kaip sutuoktini˜ santykiuose galima parodyti tokius konkreãius bruoÏus,
kaip „neie‰ko sau naudos“ ar „niekada nesibaigia“. Papra‰ykite, kad jie pateikt˜
gyvenimi‰k˜ pavyzdÏi˜ apie kuriuos nors i‰ ‰i˜ bruoÏ˜.

Pabaiga

PabròÏkite, kad vyras ir Ïmona privalo puoselòti tarpusavio meil´ ir draugyst´. Jie
turi palaikyti savo meil´ nepaliaujamai darydami maÏmoÏius, rodanãius meilòs
jausmus ir geranori‰kumà. Jie turòt˜ bti jautrs vienas kito dvasiniams, fiziniams
ir emociniams poreikiams, drauge dalydamiesi gyvenimo dÏiaugsmais ir rpes-
ãiais. Jie turi apsispr´sti niekada nedaryti nieko tokio, kas griaut˜ meil´, kuri yra
btina vedybiniuose santykiuose. Ir jie turòt˜ melstis „savo Tòvui i‰ vis˜ ‰irdies
jòg˜, kad bt˜ pripildyti [tikrosios meilòs]“ (Mor 7:48). Jei santuokos partneriai
i‰liks visi‰kai atsidav´ vienas kitam, bògant metams j˜ tarpusavio meilò tik didòs.
Jie pamatys, kad jie ugdo tokià meil´, kuri tikrai tokia kaip Kristaus.

Nurodykite Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 10–13 puslapius.
Paraginkite klausytojus perÏvelgti ‰ios pamokos doktrinas ir principus ir 1) pasi-
naudoti bent vienu pasilymu, esanãiu „Pritaikymo idòj˜“ skyrelyje bei 2) per-
skaityti prezidento Spenserio V. Kimbolo straipsn∞ „Vienybò santuokoje“.
PabròÏkite, kad sutuoktini˜ poroms gali bti labai naudinga bendrai skaityti ir
aptarti klausytojo vadovòlio straipsnius.

Tikroji meilò:

nepaprastai kantri;
maloni;
nepavydi;
nepasiptusi (nei‰didi);
neie‰ko sau naudos;
jà nelengva supykdyti;
nemàsto pikta;
nesidÏiaugia nedorybe, bet dÏiaugiasi tiesa;
visa pakelia;
visa tiki;
viskuo viliasi;
visa i‰tveria;
niekada nesibaigia;
didesnò uÏ viskà;
yra tyra Kristaus meilò;
i‰lieka per amÏius.
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Tikslas Padòti klausytojams suvokti, kad vyras ir Ïmona privalo bendradarbiauti ∞veik-
dami sunkumus ir kad jie gali pasirinkti ∞ sunkumus atsakyti kantrybe ir meile,
o ne susierzinimu ar pykãiu.

Pasiruo‰imas 1. PerÏvelkite principus, esanãius skyrelyje „Js˜, kaip mokytojo, pareigos“
(‰io vadovòlio ix–xi p.). Pagalvokite, kaip ‰iuos principus galòtumòte pritaikyti
ruo‰damasis (-i) mokyti.

2. Perskaitykite pary‰kintus pamokos skyreli˜ pavadinimus, kurie nusako pamo-
kos doktrinas ir principus. Ruo‰damasis (-i) pamokai, per savait´ apmàstykite
‰ias doktrinas ir principus siekdamas (-a) Dvasios nurodym˜ sprendÏiant, kà
turòtumòte pabròÏti, kad patenkintumòte klausytoj˜ poreikius.

3. I‰studijuokite Ra‰t˜ i‰traukas, pateiktas 19 puslapyje, ir pasiruo‰kite jas aptarti
su klausytojais.

4. Jei galite gauti Family Home Evening Resource Book (31106), i‰nagrinòkite
straipsn∞ „Resolving Conflicts in Marriage“ (Konflikt˜ santuokoje sprendimas)
240–241 p. Apgalvokite, kaip panaudoti ‰∞ straipsn∞ per pamokà.

Siloma
pamokos eiga Visos sutuoktini˜ poros susidurs su sunkumais

Persakykite ‰ià vyresniojo Briuso C. Hafeno i‰ Septyniasde‰imties papasakotà
trumpà istorijà:

„Savo vestuvi˜ dienà nuotaka palaimingai atsiduso: „Mama, ‰tai ir vis˜ mano
varg˜ galas!“„Taip, – atsakò mama, – bet tik kuris galas?“ (Îr. Conference Report,
Oct. 1996, 34; ar Ensign, Nov. 1996, 26.)

• Kokie vargai ar sunkumai gali i‰tikti sutuoktini˜ porà? (Pagalvokite, ar never-
tòt˜ klausytoj˜ atsakymus uÏra‰yti lentoje). Atsakymai gali bti kad ir tokie:

4
PAMOKA

SUNKUMˆ
SANTUOKOJE ØVEIKIMAS

h)Vieni‰umo jausmas, kai visi vaikai
jau uÏaug´ ir palik´ namus.

i) Mylim˜j˜ mirtis.
j) Finansinòs problemos.
k) Nepaklusns vaikai.
l) Stichinòs nelaimòs.

a) Nesutarimai;
b) Savanaudi‰kumas.
c) ØÏeisti jausmai.
d) Bloga sveikata.
e) Negalòjimas turòti vaik˜.
f) Senòjimas.
g) ·eimos nariai su negalia.

PaÏymòkite, kad kai kurios problemos atsiranda dòl sunkum˜ sutuoktini˜ santy-
kiuose. Kitos atsiranda kaip natrali gyvenimo dalis.



Vyrai ir Ïmonos gali ∞veikti bet kok∞ sunkumà, jei ∞ santuokà Ïiri kaip ∞
sandorà

Paai‰kinkite, kad sutuoktini˜ poros ∞ sunkumus reaguos priklausomai nuo j˜
poÏirio ∞ santuokà. Lentoje uÏra‰ykite ÏodÏius sutartis ir sandora.

Paai‰kinkite, kad sutartis yra ra‰ti‰kas dviej˜ Ïmoni˜ ar Ïmoni˜ grupi˜ susitari-
mas. Jos vykdymas pagr∞stas ‰alies ∞statymais. Sandora yra pana‰i ∞ sutart∞, bet
Ïymiai toliau siekianti. Kartais Ïodis sandora rei‰kia susitarimà tarp Ïmoni˜, bet
evangelijos prasme jis rei‰kia susitarimà tarp ms˜ ir Vie‰paties. Sandoros sàly-
gas nustato Vie‰pats, o mes paÏadame j˜ laikytis (Ïr. Ra‰t˜ rodyklò, „Sandora“,
162 p.). Kai laikomòs savo paÏad˜, Vie‰pats yra ∞pareigotas vykdyti savo paÏadus
(Ïr. DS 82:10).

PaÏymòkite, kad daugelis Ïmoni˜ ‰i˜ dien˜ visuomenòje santuokà laiko tik
sutartimi. Papra‰ykite klausytoj˜ mintyse atsakyti ∞ ‰iuos klausimus, nesakant
atsakym˜ balsu:

• Kai santuokà uÏklumpa sunkumai, kà daryt˜ vyras ir Ïmona, laikantys santuokà
sutartimi? Kà jie darys, jeigu laiko santuokà sandora?

Vyresnysis Briusas C. Hafenas i‰ Septyniasde‰imties pastebòjo: „UÏklupus sun-
kumams, sutartinòs santuokos ‰alys ie‰ko laimòs i‰siskirdamos. Jie susituokia,
kad gaut˜ naudos ir pasilieka santuokoje tik tol, kol gauna tai, dòl ko suside-
ròjo. Bet kai sunkumai uÏklumpa sandoros santuokà, vyras ir Ïmona ∞veikia
juos... Kiekvienas sutarties partneris ∞ne‰a 50 procent˜, kiekvienas sandoros
partneris ∞ne‰a 100 procent˜. Savo prigimtimi santuoka yra sandora, ne tik
privati sutartis, kurià panoròjus galima panaikinti.“ (Îr. Conference Report,
Oct. 1996, 34; ar Ensign, Nov. 1996, 26.)

I‰kilus sunkumams, galime pasirinkti ∞ juos atsakyti kantrybe ir meile, o ne
susierzinimu ar pykãiu

PaÏymòkite, kad nors vyrai ir Ïmonos negali i‰vengti kai kuri˜ sunkum˜, jie
gali pasirinkti, kaip reaguoti ∞ tuos sunkumus. Vyresnysis Lynas G. Robinsas
i‰ Septyniasde‰imties paai‰kino: „Niekas negali ms˜ supykdyti. Kiti Ïmonòs
negali ms˜ supykdyti. âia nòra jokios prievartos. Supykti yra sàmoningas pasi-
rinkimas, sprendimas; taigi mes galime pasirinkti nesupykti. Renkamòs mes!“
(Îr. Conference Report, Apr. 1998, 105; ar Ensign, May 1998, 80.)

PabròÏkite, kad Dangi‰kasis Tòvas davò mums valios laisv´ – galià rinktis ir elgtis
savaranki‰kai. Galime pasinaudoti savo valios laisve, i‰tikus sunkumams pasi-
rinkdami elgtis kantriai ir su meile.

Tegul klausytojai po vienà i‰ eilòs balsu perskaito Ïemiau pateiktas Ra‰t˜ eilutes.
Jiems perskaiãius i‰traukas, paskatinkite juos aptarti, kaip vyrai ir Ïmonos gali
panaudoti ‰ias Ra‰t˜ eilutes, reaguodami ∞ santuokos ir kasdienio gyvenimo
sunkumus.
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• Kà galime padaryti pajut´, jog pradedame nervintis ar pykti, kad nugalòtume
tokius jausmus? Atsakymai gali bti kad ir tokie:

a) Pasi‰alinti i‰ tos situacijos iki tol, kol nusiraminsime.
b) Melsti pagalbos ir vadovavimo.
c) Nesutarimo atveju rasti laiko ∞vertinti ir kito Ïmogaus motyvus bei jausmus.
d) Kreiptis pagalbos ∞ vietinius BaÏnyãios vadovus ir, jei btina, ∞ profesionalius

konsultantus, kuri˜ paÏiros ir teikiama pagalba atitinka BaÏnyãios mokymus.

Iliustruodamas (-a), kad vyrai ir Ïmonos gali pasirinkti, kaip reaguoti ∞ sunkumus,
perskaitykite ‰∞ pasakojimà. Paai‰kinkite, kad tai yra santuokoje pasitaikanãi˜
nedideli˜, kasdieni‰k˜ i‰bandym˜ pavyzdys.

„Tai buvo viena i‰ t˜ dien˜. Nors ir labai skubòjo visà dienà, Dela nepajògò susi-
doroti su savo ‰eimos poreikiais. Jos kaimynò, turinti netgi daugiau vaik˜ nei ji,
atrodò tokia dÏiaugsminga, kad Dela pradòjo abejoti savo, kaip moters, Ïmonos ir
motinos, sugebòjimais.

… Pakeliui namo Benas jautòsi alkanesnis nei ∞prastai. Kad pristatyt˜ Ïemòs kio
technikà jam reikòjo papildomai nuvaÏiuoti 130 kilometr˜, tad dabar jis buvo
pavarg´s. Noras pasiekti namus stipròjo su kiekviena minute. Ramybò, maistas,
poilsis.

… I‰girdusi Beno automobil∞ kieme, Dela Ïvilgtelòjo ∞ laikrod∞. O ne! Beveik sep-
tynios vakaro? Kà gi daryti? Vakarienò jau turòjo bti paruo‰ta, bet…

Skubiai dòdama paskutin´ bandel´ ant kepimo padòklo ji i‰girdo atidarant duris.

Benas dideliais Ïingsniais ∞Ïengò pro duris, persisvòrò per kampà ir nusi‰ypsojo
Delai. Ji atrodò ∞sitempusi, ir jis pastebòjo tu‰ãià stalà. Jis susimàstò ir giliai ∞kvòpò.“

Paklauskite klausytoj˜:

• Kas galòt˜ atsitikti, jei Benas rpint˜si tik savimi?

• Kaip Benas pasielgt˜, jei nuo‰irdÏiai rpint˜si Ïmona?

Aptar´ ‰iuos klausimus, t´skite pasakojimà:

„Benas atsiduso, nusi‰ypsojo Delai ir tarò: „Atrodo, a‰ gr∞Ïau paãiu laiku tau
padòti.“ Jos ∞tampa nuslgo. Pajutusi palengvòjimà ji pabuãiavo j∞ ir tarò: „Kaip
gerai, kad gr∞Ïai, Benai. Tau buvo sunki diena, ir a‰ noròjau, kad vakarien´ ras-
tum paruo‰tà!“ Ji mostelòjo ranka tu‰ãio stalo link.

„Mes uÏbaigsime tai drauge“, – pasakò jis, apkabindamas jà. Tada jie pradòjo
pasakoti vienas kitam apie ∞vairius sunkumus, su kuriais ‰iandien susidrò. Kol
Benas dengò stalà, Dela pa‰ovò bandeles ∞ orkait´ ir papasakojo, kaip ji visa diena
skubòjo – lyg pametusi galvà. Benas pamir‰o savo alk∞ ir galvojo, kaip palengvinti
jos kasdienyb´.“ (Family Home Evening Resource Book [1983], 241; pastraip˜ i‰dòs-
tymas pakeistas.)

Pabaiga

Nurodykite Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 14–15 pusla-
pius. Paraginkite klausytojus perÏvelgti ‰ios pamokos doktrinas ir principus ir
1) pasinaudoti bent vienu pasilymu, esanãiu „Pritaikymo idòj˜“ skyrelyje, bei
2) perskaityti vyresniojo Lino G. Robinso straipsn∞ „Valios laisvò ir pyktis“.
PabròÏkite, kad sutuoktini˜ poroms gali bti labai naudinga bendrai skaityti ir
aptarti klausytojo vadovòlio straipsnius.
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Papildoma
medÏiaga Smurtas prie‰ sutuoktin´ (-∞) yra nusikaltimas prie‰ Dievà

Paai‰kinkite, kad supyk´ ar susierzin´ vyrai ir Ïmonos kartais leidÏia sau elgtis
‰iurk‰ãiai ir destruktyviai. Sutuoktiniai niekada jokiu bdu neturòt˜ ‰iurk‰ãiai
elgtis vienas su kitu. ·iurk‰ãiai elgdamiesi nusiÏengiame Dievo ∞sakymams ir
tvirtiems BaÏnyãios vadov˜ teiginiams. Prezidentas DÏordÏas Albertas Smitas,
a‰tuntasis BaÏnyãios prezidentas, parei‰kò: „Niekas niekada nieko nòra ∞skau-
din´s, turòdamas Vie‰paties dvasià. Tai visuomet padaroma turint kaÏkokià kità
dvasià.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1950, 8.)

Trumpai pasidalinkite tokia informacija:

Su sutuoktine (-iu) ‰iurk‰ãiai elgiamasi emoci‰kai, fizi‰kai arba seksualiai.

Emoci‰kai ‰iurk‰tus elgesys apima tokius veiksmus, kaip ròkimas ant sutuoktinio
(-òs), jo ar jos keikimas, uÏgauliojimas ar ∞Ïeidinòjimas, valdingas elgesys su juo
ar ja, sutuoktinio (-òs) Ïeminimas prie‰ vaikus ar kitus Ïmones, baudimas tuo,
kad nerodoma parama ar meilò, ir sutuoktinio (-òs) jausm˜ nepaisymas ar men-
kinimas.

Fizi‰kai ‰iurk‰tus elgesys apima stumdymà, laikymà, purtymà, mu‰imà, antausi˜
davimà, jòga vertimà kà nors daryti ir resurs˜ nedavimà.

Seksualiai ‰iurk‰tus elgesys gali bti emocinis arba fizinis. Jis apima seksualin∞
priekabiavimà, skaudinimà, jògos vartojimà ar bauginimà bei suartòjimo metu
darymà to, kas kitam nemalonu.

Paai‰kinkite, kad jeigu klausytojai turi daugiau klausim˜ apie tai, kas yra ‰iurk‰-
tus elgesys, jiems reikòt˜ apie tai pasikalbòti su savo vyskupu.

Perskaitykite ‰∞ prezidento Gordono B. Hinklio, 15-ojo BaÏnyãios prezidento, tei-
gin∞. PaÏymòkite, kad nors prezidentas Hinklis juo ∞spòjo vyrus, kurie ‰iurk‰ãiai
elgiasi su savo Ïmonomis, ‰is ∞spòjimas taikytinas ir moterims. Papra‰ykite, kad
klausytojai, klausydamiesi ‰io patarimo, mintyse ∞vertint˜ savo elges∞.

„Kai kurie vyrai dienà tarsi uÏsideda graÏià kauk´ prie‰ pasaul∞, o vakare gr∞Ï´ namo
atideda ∞ ‰al∞ savidrausm´ ir dòl menkiausios prieÏasties pratrksta pykãiu.

Nò vienas vyras, pasiduodantis tokiam blogiui ir nederamam elgesiui, nevertas
Dievo kunigystòs. Nò vienas taip besielgiantis vyras nevertas Vie‰paties nam˜
privilegij˜. Apgailestauju, kad yra vyr˜, nevert˜ savo Ïmonos ir vaik˜ meilòs.
Yra vaik˜, bijanãi˜ savo tòv˜, ir Ïmon˜, bijanãi˜ savo vyr˜. Jei tarp mane gir-
dinãi˜ yra toki˜ vyr˜, kaip Vie‰paties tarnas, a‰ sudraudÏiu jus ir kvieãiu atgai-
lauti. Drausminkite save. Valdykite savo charakter∞. Dauguma dalyk˜, dòl kuri˜
js supykstate, yra visai nereik‰mingi. O kokià baisià kainà mokate uÏ savo
pykt∞. Papra‰ykite, kad Vie‰pats jums atleist˜. Papra‰ykite, kad Ïmona jums
atleist˜. Atsipra‰ykite savo vaik˜.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1996, 91–92;
ar Ensign, Nov. 1996, 68.)

Paai‰kinkite, kad kai kurie Ïmonòs i‰ugdo savyje ‰iurk‰taus elgesio ∞proãius ‰ito
net nepastebòdami. Kiti pripaÏ∞sta, kad j˜ elgesys taisytinas, bet jauãiasi negalin-
tys pasikeisti be pagalbos.

Tie, kurie trok‰ta, kad jiems padòt˜ suprasti ir pakeisti savo ‰iurk‰t˜ elges∞, gali
pasikeisti, nuolankiai siekdami Vie‰paties pagalbos ir vadovavimo. Jie gali kreiptis
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∞ savo vyskupà, kuris galòs jiems patarti. Jis taip pat galòs rekomenduoti konsul-
tantus i‰ Pastar˜j˜ dien˜ ‰vent˜j˜ ‰eimos tarnybos ar i‰ kit˜ visuomenini˜ orga-
nizacij˜, kurios teikia BaÏnyãios normas atitinkanãià pagalbà.

• Kaip sutuoktinio ‰iurk‰tus elgesys gali paveikti tos ‰eimos vaikus?

Papra‰´ klausytoj˜ atsakyti ∞ ‰∞ klausimà, paÏymòkite, kad ‰iurk‰tus vieno i‰
sutuoktini˜ elgesys duoda ilgalaik∞ bandymo sunkumus spr´sti destruktyviais
bdais pavyzd∞. Îmonòs, kurie vaikystòje matò tok∞ ‰iurk‰t˜ elges∞, daÏnai blo-
gai elgiasi su kitais ir susituok´ toliau laikosi tokio elgesio modelio.

• Kaip tai veikia vaikus, kada jie mato, kad j˜ gimdytojai sunkumus sprendÏia
su gerumu ir kantrybe?

Paai‰kinkite, kad subrend´ ir mylintys tòvai ir motinos, susidr´ su i‰‰kiais,
moko savo vaikus ger˜ ∞proãi˜, kurie gali i‰likti visà gyvenimà. Tarnaudamas
Pirmininkaujanãiu Vyskupu, vyskupas Robertas D. Heilsas sakò: „Vaikams
naudinga matyti, kad geri gimdytojai gali turòti skirtingas nuomones ir kad
galima ‰iuos skirtumus ∞veikti be smgi˜, riksm˜ ar daikt˜ mòtymo. Jiems
reikia matyti ir jausti ram˜ bendravimà su pagarba vienas kito nuomonei
tam, kad jie Ïinot˜, kaip ∞veikti skirtumus savo gyvenime.“ (Îr. Conference
Report, Oct. 1993, 10; ar Ensign, Nov. 1993, 9.)
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Tikslas Mokyti klausytojus, kaip i‰vengti sunkum˜ santuokoje ir kaip ∞veikti juos mei-
lingu bendravimu.

Pasiruo‰imas 1. Ruo‰damasis (-i) mokyti pagalvokite, kaip galòtumòte sekti principais, esanãiais
skyrelyje „Js˜, kaip mokytojo, pareigos“ (‰io vadovòlio ix–xi p.).

2. Perskaitykite pary‰kintus pamokos skyreli˜ pavadinimus. ·ie pavadinimai
nusako pamokoje aptariamus doktrinas ir principus. Ruo‰damasis (-i) pamokai
apgalvokite, kaip galòtumòte padòti klausytojams pritaikyti ‰iuos doktrinas ir
principus gyvenime. Siekite Dvasios nurodym˜, spr´sdamas (-a), kà turòtumòte
pabròÏti, kad patenkintumòte klausytoj˜ poreikius.

Siloma
pamokos eiga Kiekviena sutuoktini˜ pora susidurs su nuomoni˜ skirtumais

Tegul klausytojai perskaito ‰∞ vyresniojo DÏojaus DÏ. Kristenseno i‰ Septyniasde-
‰imties teigin∞ (Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 18 pusla-
pyje):

„Retkarãiais pasitaiko i‰girsti: „Na, mes susituok´ jau penkiasde‰imt met˜ ir tarp
ms˜ niekada nebuvo nuomoni˜ skirtumo.“ Jei taip i‰ tikr˜j˜ yra, tai rei‰kia,
kad vienas i‰ partneri˜ pernelyg dominuoja kito atÏvilgiu arba, kaip kaÏkas yra
pasak´s, tiesiog neÏino tiesos. Kiekviena protinga sutuoktini˜ pora susidurs su
nuomoni˜ skirtumais. Ms˜ uÏduotis – bti tikriems, kad Ïinosime, kaip juos
i‰spr´sti. Tai dalis proceso, kuriuo siekiame, kad gera santuoka tapt˜ dar
geresnò.“ (Îr. Conference Report, Apr. 1995, 86; ar Ensign, May 1995, 65.)

Paai‰kinkite, kad ‰ioje pamokoje aptariami konkrets principai, galintys padòti
vyrui ir Ïmonai i‰vengti sunkum˜ savo santykiuose bei ∞veikti juos.

Vyrai ir Ïmonos turòt˜ ie‰koti pasigòròtin˜ vienas kito savybi˜

PaÏymòkite, jog kai vyrai ir Ïmonos ie‰ko pasigòròtin˜ vienas kito savybi˜, jie
geriau pajògia i‰vengti sunkum˜. Jie taip pat pajògia bendradarbiauti, ∞veikdami
i‰kylanãius sunkumus. Papasakokite tokià istorijà:

Viena moteris nuolat vaik‰ãiojo pas vyskupà sk˜sdamasi savo vyru. Galiausiai
vyskupas jà paklausò: „Kodòl gi i‰tekòjote uÏ ‰io vyro, jei manote, kad jis toks
nejautrus ir nepakenãiamas?“ Valandòl´ pagalvojusi moteris atsakò: „Na, manau,
jis turòjo kaÏkoki˜ ger˜ savybi˜, taãiau nò vienos j˜ negaliu prisiminti. Jis turbt
pasikeitò.“ Vyskupas papra‰ò jos eiti namo ir melstis, jog jos ‰irdis sumink‰tòt˜
tiek, kad ji prisimint˜ tas savo vyro savybes, kuriomis kaÏkada Ïavòjosi. Ji pamatò,
kad laikui bògant òmò daÏniau pastebòti ir kreipti dòmes∞ ∞ pasigòròtinas savo vyro
savybes. Prie‰ tai ji buvo taip sukoncentravusi dòmes∞ ∞ jo trkumus, kad nematò
jo ger˜j˜ savybi˜.

5
PAMOKA

SUNKUMˆ ØVEIKIMAS
POZITYVIU BENDRAVIMU



• Kuo, js˜ manymu, naudinga ie‰koti pasigòròtin˜ kito savybi˜? Kaip pasigòrò-
tin˜ vienas kito savybi˜ ie‰kojimas gali padòti vyrui ir Ïmonai stiprinti savo
santuokà?

Priminkite klausytojams, kad nors kiekvienas asmuo yra unikalus, visi esame
Dievo vaikai. Pakvieskite kur∞ nors klausytojà perskaityti tok∞ teigin∞ i‰ dokumento
„·eima. Parei‰kimas pasauliui“ (‰io vadovòlio viii p. arba Santuokos ir ‰eimos santy-
ki˜ kurso klausytojo vadovòlio iv p.):

„Visos Ïmogi‰kos esybòs – vyrai ir moterys – sukurti pagal Dievo atvaizdà. Kiekvie-
nas yra mylimas dvasinis dangi‰k˜j˜ tòv˜ snus ar dukra, ir, kaip toks, kiekvienas
turi dievi‰kà prigimt∞ ir paskirt∞.“

• Kaip ‰ios tiesos atsiminimas gali padòti vyrui ir Ïmonai j˜ pastangose suprasti
vienas kità?

Paai‰kinkite, jog kai vyras ir Ïmona stengiasi vienas kitame pamatyti viskà, kas
nuostabu ir dievi‰ka, jiems abiems smagiau tarpusavyje bendrauti, ir jie geriau
pajògia padòti vienas kitam realizuoti savas dievi‰kas galimybes.

Tarnaudamas Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorume, vyresnysis Gordonas B. Hinklis kal-
bòjo apie „tokià pagarbà, kuri ∞galina Ïmog˜ savo bendraÏyg∞ laikyti brangiau-
siu draugu pasaulyje“. Jis sakò: „Draugystò santuokoje linkusi tapti ‰abloni‰ka
ir netgi nuobodÏia. NeÏinau geresnio bdo i‰laikyti jà auk‰to ir ∞kvepianãio
lygio, kaip vyrui retkarãiais atsiminti, jog ‰alia jo stovinti padòjòja yra Dievo
dukra, dalyvaujanti [su Dievu] didÏiajame krimo procese, ∞gyvendinant Jo
amÏinus tikslus. NeÏinau geresnio bdo moteriai i‰laikyti visuomet spindu-
liuojanãià meil´ savo vyrui, kaip ie‰koti ir i‰ry‰kinti dievi‰kas savybes, kuri˜
turi kiekvienas ms˜ Tòvo snus ir kurias galima paÏadinti rodant pagarbà,
gòrintis juo bei skatinant j∞. Toks elgesys pats savaime duos nuolat auganãio
dòkingumo vienas kitam vaisi˜.“ (Îr. Conference Report, Apr. 1971, 81–82;
ar Ensign, June 1971, 71–72.)

Pozityvus bendravimas padeda i‰vengti sunkum˜ ir juos ∞veikti

Paai‰kinkite, kad vyras ir Ïmona turòt˜ ne tik pripaÏinti pasigòròtinas vienas
kito savybes, bet ir stengtis tarpusavyje gerai bendrauti. Bendravimas yra bti-
nas kuriant meil´ ir vienyb´ bei ∞veikiant i‰kylanãius sunkumus.

UÏra‰ykite lentoje tokius principus:

Paai‰kinkite, kad ‰ie principai gali padòti sutuoktini˜ poroms tarpusavyje geriau
bendrauti. Aptardami visus ‰iuos principus, naudokitòs Ïemiau i‰dòstyta medÏiaga:

I‰klausykite vienas kità.

Aptarinòkite sunkumus atvirai ir ramiai.

Bendraukite pozityviai ir su meile.
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I‰klausykite vienas kità

Perskaitykite tok∞ vyresniojo Raselo M. Nelsono i‰ Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo
patarimà:

„Vyrai ir Ïmonos, mokykitòs klausyti ir klausykitòs, kad mokytumòtòs vienas i‰
kito... Btina nuolat skirti laiko pokalbiams, kad i‰saugotume veikianãias bend-
ravimo linijas. Jei santuoka yra svarbiausias ry‰ys gyvenime, tai jai ir reikia
skirti geriausià laikà! Deja, daÏnai pirmumas suteikiamas maÏiau svarbiems
susitikimams, paliekant tik laiko trupinius brangiajam bendraÏygiui i‰klausyti.“
(Îr. Conference Report, Apr. 1991, 28; ar Ensign, May 1991, 23.)

• Kokias palaimas gali gauti vyras ir Ïmona, jeigu jie atidÏiai ir su meile i‰klauso
vienas kità? Atsakymai gali bti kad ir tokie:

a) Jie daugiau suÏinos apie tikruosius vienas kito jausmus ir motyvus.
b) Prie‰ smerkdami ar duodami patarimus, jie stengsis pirma suprasti.
c) Kiekvienam bus lengviau jaustis vertinamam ir mylimam.
d) Kiekvienas bus maÏiau link´s uÏsidaryti savyje ir daugiau noròs atvirai

bendrauti.

• Kas gali trukdyti sutuoktiniams i‰ tikr˜j˜ i‰klausyti vienas kità? (Atsakymai
gali bti tokie: didelis uÏimtumas, nepavyksta rasti laiko i‰klausyti, nedomina
kito sutuoktinio atsakomybòs.)

• Kà santuokos partneriai gali padaryti, kad tapt˜ geresni klausytojai? (Papra‰´
klausytoj˜ pateikti pasilym˜ pagalvokite, ar nevertòt˜ perskaityti ir ‰iuos
pasilymus:)

a) Skirkite laiko pasikalbòti. Pasirpinkite, kad niekas jums netrukdyt˜ ir galò-
tumòte vienas kitam skirti visà dòmes∞.

b) Klausykite stengdamiesi suprasti. Nepertraukinòkite kalbanãiojo. Esant rei-
kalui, uÏduokite tokius klausimus, kaip antai: „Ar galòtum apie tai papasa-
koti daugiau?“ arba „Kaip jauteisi, kai tai atsitiko?“, arba „Nesu tikras, kad
teisingai supratau. Ar nori pasakyti, kad?..“

c) Stenkitòs nesupykti ar ne∞siÏeisti. Atminkite, kad daugeliu atveju gali bti
teisinga daugiau nei viena nuomonò.

Aptarinòkite sunkumus atvirai ir ramiai

• Kodòl svarbu, kad sutuoktiniai tarpusavyje atvirai kalbòt˜ apie santuokoje i‰ki-
lusius sunkumus?

PaÏymòkite, kad apie sunkumus reikòt˜ kalbòtis pagarbiai, be garsi˜ argument˜
ar ginã˜. Tarnaudamas Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorume vyresnysis Gordonas B.
Hinklis mokò:

„Retai patenkame ∞ bòdà, kai kalbame ‰velniai. Ø jà patenkame tik tuomet, kai
taip pakeliame balsus, kad laksto ÏieÏirbos ir maÏi kurmiarausiai tampa dide-
liais nesantaikos kalnais... Dangaus balsas yra ramus tylus balsas; taip ir nam˜
ramybòs balsas yra tylus.“ (Îr. Conference Report, Apr. 1971, 82; ar Ensign,
June 1971, 72.)

Prezidentas Deividas O. Makòjus sakò: „Te vyras ir Ïmona niekada nepakelia balso
vienas prie‰ kità, nebent j˜ namuose kilt˜ gaisras.“ (Stepping Stones to an Abundant
Life, comp. Llewelyn R. McKay [1971], 294.)
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Bendraukite pozityviai ir su meile

• Kaip santuokà veikia dòkingumo, paramos ir meilòs jausm˜ rodymas? Kaip
santuokà veikia negatyvus bendravimas, pavyzdÏiui, kritika, priekabiavimas
ir yd˜ prikai‰iojimas?

Tegul klausytojai perskaito ‰∞ vyresniojo DÏojaus DÏ. Kristenseno patarimà
(Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 17 puslapyje):

„Venkite nuolatinio priekai‰tavimo. Nebkite pernelyg kriti‰ki vienas kito
ydoms. PripaÏinkite, kad nò vienas i‰ ms˜ nòra tobulas. Visiems mums reikia
nueiti dar ilgà kelià, kad taptume kaip Kristus, kokiais tapti mus ragina ms˜
vadovai.

Nuolatinis priekai‰tavimas, kaip sakò Spenseris V. Kimbolas, gali suÏlugdyti
beveik kiekvienà santuokà... DaÏniausiai kiekvienas i‰ ms˜ skausmingai
suvokiame savo silpnybes ir nebtina, kad mums kas nors daÏnai primint˜
jas. Pastovi kritika ar nuolatiniai priekai‰tai pakeitò ∞ gerà labai nedaug Ïmo-
ni˜. Jei bsime neatsargs, tuomet tai, kà pateikiame kaip konstruktyvià kri-
tikà, i‰ tikr˜j˜ bus destruktyvu.“ (Îr. Conference Report, Apr. 1995, 85; ar
Ensign, May 1995, 64–65; taip pat Ïr. Spencer W. Kimball, „Marriage and
Divorce,“ 1976 Devotional Speeches of the Year [1977], 148.)

• Kà gali atne‰ti nuolatiniai priekai‰tai ir kritika?

• Viena kritikos r‰i˜ yra vieno Ïmogaus silpnybi˜ lyginimas su kit˜ Ïmoni˜
stiprybòmis. Kaip toks elgesys gali paveikti santuokà?

• Ar esate patyr´ situacij˜, kai Ïmoni˜ pagyrimas ir padràsinimas buvo vertin-
gesni uÏ nuolatin∞ j˜ kritikavimà? Kaip pozityvus elgesys stiprina santuokà?

Viena moteris paai‰kino, kad jos vyras daÏnai giria jà kaip gerà Ïmonà ir talen-
tingà nam˜ ‰eiminink´ ne tik namuose, bet ir kai jie yra su draugais. UÏuot
minòj´s jos silpnybes, jis visada pasirenka skirti dòmes∞ jos stiprybòms. Ji sakò,
kad jo atsiliepimai teikia jai vilties ir noro keistis ∞ gerà.

Pabaiga

Perskaitykite tok∞ vyresniojo Marvino DÏ. E‰tono i‰ Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo
patarimà:

„·eimos pokalbiuose neturòtume ignoruoti skirtum˜, bet turòtume juos ramiai
pasverti ir ∞vertinti. Paprastai vieno Ïmogaus poÏiris ar nuomonò nòra tokia
svarbi, kaip sveikas nuolatinis tarpusavio ry‰ys. Mandagumas ir pagarba klausant
ir atsakinòjant pokalbio metu yra btiniausi dalykai deramame dialoge... Kaip
svarbu mokòti, nesutinkant su kito poÏiriu, i‰likti maloniu pa‰nekovu.“ (Îr.
Conference Report, Apr. 1976, 79; ar Ensign, May 1976, 52.)

Trumpai apÏvelkite aptartus principus. Paraginkite klausytojus pritaikyti ‰iuos
principus savo gyvenime. Jei Dvasia skatina, i‰sakykite savo liudijimà.

Nurodykite Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 16–18 puslapius.
Paraginkite klausytojus perÏvelgti ‰ios pamokos doktrinas ir principus ir 1) pasi-
naudoti bent vienu pasilymu, esanãiu „Pritaikymo idòj˜“ skyrelyje bei 2) per-
skaityti vyresniojo DÏojaus DÏ. Kristenseno straipsn∞ „Santuoka ir didysis laimòs
planas“. PabròÏkite, kad sutuoktini˜ poroms gali bti labai naudinga bendrai
skaityti ir aptarti klausytojo vadovòlio straipsnius.
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6
PAMOKA

SANTUOKOS STIPRINIMAS
TIKñJIMU IR MALDA

Tikslas Padòti klausytojams suvokti ir siekti palaim˜, i‰liejam˜ ant sutuoktini˜ por˜, kai
jos naudoja tikòjimà Jòzumi Kristumi ir drauge meldÏiasi.

Pasiruo‰imas 1. PerÏvelkite principus, esanãius skyrelyje „Js˜, kaip mokytojo, pareigos“
(‰io vadovòlio ix–xi p.). Pagalvokite, kaip ‰iuos principus galòtumòte pritaikyti
ruo‰damasis (-i) mokyti.

2. Perskaitykite pary‰kintus pamokos skyreli˜ pavadinimus, kurie nusako pamo-
kos doktrinas ir principus. Ruo‰damasis (-i) pamokai, per savait´ apmàstykite
‰ias doktrinas ir principus, siekdamas (-a) Dvasios nurodym˜ sprendÏiant, kà
turòtumòte pabròÏti, kad patenkintumòte klausytoj˜ poreikius.

Siloma
pamokos eiga Vyrai ir Ïmonos turòt˜ bendradarbiauti stiprindami savo tikòjimà Jòzumi

Kristumi

Perpasakokite istorijà, kurià papasakojo prezidentas DÏeimsas E. Faustas i‰
Pirmosios prezidentros:

„Vyresnysis Orinas Vurheisas (Orin Voorheis)... yra stambus, graÏus, nuostabus
jaunuolis, kuris tarnavo Argentinos Buenos Airi˜ pietinòje misijoje. Vienà vakarà,
maÏdaug 11-àj∞ jo misijos mònes∞, prie vyresniojo Vurheiso ir jo porininko priòjo
kaÏkokie ginkluoti plò‰ikai. ·io beprasmi‰ko smurtinio akto metu vienas i‰ j˜
‰ovò vyresniajam Vurheisui ∞ galvà...

Vyresnysis Vurheisas vis dar tebòra beveik visi‰kai paralyÏuotas ir negali kalbòti,
taãiau jis turi nuostabià dvasià ir pajògia atsakinòti ∞ klausimus rankos judesiais.
Jis vis dar ne‰ioja savo misionieri‰kà Ïenklel∞. Jo tòvai neklausia: „Kodòl tai atsi-
tiko ms˜ kilniadvasiam snui, tarnavusiam pagal Vie‰paties pa‰aukimà?“ Nie-
kas neÏino tikrojo atsakymo, i‰skyrus galbt paai‰kinimà, kad tai pasitarnavo
auk‰tesniems tikslams. Mes turime gyventi tikòjimu.“ (Îr. Conference Report,
Oct. 1999, 73; ar Ensign, Nov. 1999, 59–60.)

Drauge su klausytojais perskaitykite Hebrajams 11:1 ir Almos 32:21. PaÏymòkite,
kad Hebrajams 11:1 DÏozefo Smito vertime sakoma, kad „tikòjimas yra tikrumas
tuo, ko viliamòs“.

• Kaip, pagal ‰ias eilutes, galime apibròÏti tikòjimà?

• Kokios gali bti aplinkybòs, reikalaujanãios, kad sutuoktini˜ poros, kaip sakò
prezidentas Faustas, „gyvent˜ tikòjimu“?

Pagalvokite, ar nevertòt˜ papra‰yti klausytoj˜ pateikti pavyzdÏi˜ i‰ savo gyve-
nimo. Atsakymai gali apimti blogà sveikatà, vaik˜ neturòjimà, senatv´, vaikus
su negalia, mylim˜j˜ mirt∞, finansines problemas, neklusnius vaikus ir stichines
nelaimes. PaÏymòkite, kad sunkumai gali mus i‰tikti net tuomet, kai stengiamòs
gyventi teisiai.
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Drauge su klausytojais perskaitykite Moronio 7:32–33. PabròÏkite, kad ms˜ tikò-
jimas turi bti pagr∞stas Jòzumi Kristumi. Vyresnysis Riãardas G. Skotas i‰ Dvyli-
kos Apa‰tal˜ Kvorumo paai‰kino, jog kai naudojame tikòjimà Jòzumi Kristumi,
esame stiprinami, kad ∞veiktume sunkumus:

„Vie‰pats suteiks pagalbos su dievi‰ka galia, kai nuolankiai ir tikòdami Jòz˜ Krist˜
sieksite i‰vadavimo... Niekas jums negalòs padòti, jei patys netikòsite ir nesi-
stengsite, kà nors padaryti. ·ito reikia js˜ asmeniniam augimui. Neie‰kokite
gyvenimo, kuriame visi‰kai nebt˜ nepatogum˜, skausmo, suspaudim˜, sun-
kum˜ ar sielvarto, nes tai yra priemonòs, kurias mylintis Tòvas naudoja, kad
skatint˜ ms˜ asmenin∞ augimà ir supratimà. Kaip nuolat tvirtinama Ra‰tuose,
jums bus padedama, kai naudosite tikòjimà Jòzumi Kristumi. Tas tikòjimas parodo-
mas per norà pasitikòti Jo paÏadais, kuriuos Jis davò per Savo prana‰us ir Savo
Ra‰tuose.“ (Îr. Conference Report, Apr. 1994, 8; ar Ensign, May 1994, 8.)

PaÏymòkite, kad vyras ir Ïmona turi bendradarbiauti, kad sutelkt˜ savo gyve-
nimà aplink Gelbòtojà. Vyresnysis DÏefris R. Holandas i‰ Dvylikos Apa‰tal˜
Kvorumo sakò:

„Norite daugiau galimybi˜, saugumo ir uÏtikrintumo... vedybiniame gyvenime ir
amÏinybòje? Bkite tikras Jòzaus mokinys. Bkite nuo‰irdus, atsidav´s pastar˜j˜
dien˜ ‰ventasis ÏodÏiais ir darbais. Tikòkite, kad js˜ tikòjimas yra visi‰kai susij´s
su js˜ ‰irdies jausmais, kadangi taip ir yra... Jòzus Kristus, pasaulio ‰viesa, yra
vienintelis Ïiburys kurio dòka galite sòkmingai matyti savo ir savo mylimo Ïmo-
gaus meilòs ir laimòs kelià.“ (“How Do I Love Thee?“ [Brigham Young University
devotional address, 15 Feb. 2000], 6.)

• Kaip sustipròj´s tikòjimas Gelbòtoju gali padòti sutuoktini˜ porai stiprinti tar-
pusavio santykius? (Atsakymai gali bti kad ir tokie:)

a) Tarpusavio elgesiu jie tampa pana‰esni ∞ Krist˜. Jie tampa labiau mylintys,
daugiau padedantys, ‰velnesni, kantresni ir daugiau norintys i‰klausyti vie-
nas kità.

b) Jie tampa nuolankesni ir daugiau norintys atgailauti bei sekti Gelbòtojo
mokymais. Kuo daugiau abu sutuoktiniai noròs atgailauti ir tapti kaip
Gelbòtojas, tuo harmoningesnò bus j˜ santuoka.

• Kaip sutuoktini˜ pora gali bendradarbiauti stiprindama savo tikòjimà Gelbò-
toju? (Pakvieskite klausytojus papasakoti i‰gyvenimus, sustiprinusius j˜ tikò-
jimà Gelbòtoju. Pagalvokite, ar nevertòt˜ po klausytoj˜ pateikt˜ atsakym˜
perskaityti Ïemiau i‰vardintus principus.)

a) Paklusti evangelijos ∞statymams ir apeigoms. (Perskaitykite tok∞ vyskupo
Roberto D. Heilso, tuo metu tarnavusio Pirmininkaujanãiu vyskupu, teigin∞:
„Paklusnumas evangelijos ∞statymams ir apeigoms yra btinas, kad gautume
tikòjimà Vie‰paãiu Jòzumi Kristumi.“ [Îr. Conference Report, Apr. 1990, 52;
ar Ensign, May 1990, 39].)

b) Drauge studijuokite Ra‰tus. (Su klausytojais perskaitykite Helamano 15:7–8.)
c) Pasitikòkite Vie‰paãiu. (Su klausytojais perskaitykite Patarli˜ 3:5–6. PaÏymò-

kite, kad sutuoktiniai, susidr´ su sunkumais, gali nuspr´sti dar uoliau siekti
Vie‰paties pagalbos, tikòjimà padarydami neatsiejama savo kasdieninio
gyvenimo dalimi.)
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Jei vyrai ir Ïmonos meldÏiasi drauge, ant j˜ liejasi palaimos

• Koki˜ palaim˜ gali susilaukti vyras ir Ïmona, kurie reguliariai, suklaup´ kartu
meldÏiasi? (Paskatinkite klausytojus pasidalinti patyrimais ‰iuo klausimu. Be
to, perskaitykite ‰ià citatà ir vienà arba abu pavyzdÏius.)

Tarnaudamas Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorume, vyresnysis Gordonas B. Hinklis
patarò:

„NeÏinau jokios kitos tradicijos, kuri bt˜ naudingesnò js˜ gyvenimui, kaip
tradicija drauge atsiklaupti pradedant ir uÏbaigiant kiekvienà dienà. KaÏkaip
tos maÏos audros, kurios, kaip atrodo, uÏklumpa kiekvienà santuokà, i‰si-
sklaido, kai atsiklaup´ prie‰ Vie‰pat∞ dòkojate Jam vienas uÏ kità vienas kito
akivaizdoje ir tada drauge pra‰ote Jo palaiminti js˜ gyvenimà, namus, myli-
mus Ïmones ir js˜ svajones.

Tada Dievas bus js˜ bendradarbis, ir js˜ kasdieniniai pokalbiai su Juo atne‰
∞ js˜ ‰irdis ramyb´, o ∞ js˜ gyvenimà – dÏiaugsmà, kuris negali ateiti i‰ jokio
kito ‰altinio. Js˜ partnerystò metams bògant darysis malonesnò; js˜ meilò
stipròs. Js˜ dòkingumas vienas kitam augs.“ (Îr. Conference Report, Apr.
1971, 83; ar Ensign, June 1971, 72.)

Vienas vyras sakò, kad jo Ïmonos maldos ∞kvepia j∞ bti geresniu vyru ir tòvu.
Atsiklaup´s ‰alia savo Ïmonos maldoje, laikydamas jos rankà, jis klausosi, kaip
ji ‰aukiasi Dangi‰kojo Tòvo dòl to, kas neramina jos ‰ird∞. Jo meilò jai stipròja,
nes jis Ïino, kad jos ‰irdis tyra ir paskatos nuo‰irdÏios. Jis Ïino, jog, kalbòdamasi
su Dangi‰kuoju Tòvu, ji i‰ ties˜ nenori nieko kito, kaip tik teisiai Jam tarnauti.

Kitoje ‰eimoje vyras kentòjo nuo ilgalaikòs fizinòs negalios. Kiekvienà vakarà
prie‰ eidami gulti jie dòkodavo Dangi‰kajam Tòvui uÏ gautas palaimas ir siekò
Jo vadovavimo, kaip i‰ skurdÏi˜ pajam˜ auginti savo keturis vaikus. Po dau-
gelio met˜, kai vyras vòl galòjo gr∞Ïti ∞ darbà, j˜ paklausò, kaip jie sugebòjo
i‰tverti tà sunk˜ laikotarp∞. Jie paliudijo, kad viskà lòmò j˜ bendradarbiavimas
ir bendra malda. Ø j˜ nuo‰irdÏias maldas buvo atsakyta daugybe palaim˜,
∞skaitant ir vilt∞, kurià jie ∞gijo per Dvasios atne‰tà paguodà.

• Kaip meldimasis kartu gali padòti vyrui ir Ïmonai ∞veikti sunkumus savo san-
tykiuose? (Papra‰ykite klausytoj˜ aptarti ‰∞ klausimà. PaÏymòkite, jog kada
vyras ir Ïmona tarpusavyje ima nesutarti, kartais jie nustoja melstis drauge.
Taãiau btent bendra malda yra galinga priemonò, galinti padòti jiems ∞veikti
tokius sunkumus.)

Prezidentas Tomas S. Monsonas i‰ Pirmosios prezidentros papasakojo apie
tà dienà, kai juodu su Ïmona Frensis buvo uÏantspauduoti Solt Leiko ‰ventyk-
loje. BendÏaminas Bouringas (Benjamin Bowring), Ïmogus, atlik´s ceremonijà,
davò jiems tok∞ patarimà: „Leiskite jums, jaunavedÏiai, pasilyti receptà, uÏtik-
rinant∞, kad nò vienas tarp js˜ galintis i‰kilti nesutarimas nesit´s ilgiau negu
vienà dienà. Kas vakarà atsiklaupkite ‰alia savo lovos. Vienà vakarà, brol∞
Monsonai, Js atsiklaup´s balsu sukalbòkite maldà. Kità vakarà Js, sese Mon-
son, atsiklaupusi sukalbòkite maldà. Tuomet galiu jus uÏtikrinti, kad bet koks
per dienà atsirad´s nesusipratimas i‰nyks jums besimeldÏiant. Js paprasãiau-
siai negalite melstis drauge ir jausti kitokius nei paãius geriausius jausmus vie-
nas kitam.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1988, 81; ar Ensign, Nov. 1988, 70.)
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Vyresnysis Deividas B. Heitas i‰ Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo sakò: „Jei tarp
js˜, kaip vyro ir Ïmonos, kilo rimti nesutarimai arba jeigu jauãiate, kad js˜
santuokoje kaupiasi kaÏkoks sunkumas ar ∞tampa, turòtumòte drauge nuolan-
kiai atsiklaupti ir nuo‰irdÏiai bei su tikru ketinimu papra‰yti Dievà, ms˜
Tòvà, pa‰alinti tà js˜ santykius gaubianãià tamsà, kad galòtumòte gauti reika-
lingos ‰viesos, pamatyti savo klaidas, atgailauti uÏ padarytas skriaudas, atleisti
vienas kitam ir priimti vienas kità, kaip tai daròte pradÏioje. A‰ i‰kilmingai
uÏtikrinu jus, kad Dievas gyvas ir atsakys ∞ js˜ nuolankius pra‰ymus.“
(Îr. Conference Report, Apr. 1984, 17; ar Ensign, May 1984, 14.)

Papra‰ykite, kad susituok´ klausytojai mintyse ∞vertint˜ savo pastangas melstis
su savo sutuoktine (-iu). PabròÏkite, kad namuose, kur yra tik vienas i‰ tòv˜,
Dievo palaimas namams atne‰a kar‰ta asmeninò malda.

Pabaiga

PabròÏkite, jog kada vyras ir Ïmona bendradarbiauja naudodami tikòjimà Jòzumi
Kristumi ir drauge melsdamiesi, jie pasiekia didesn´ laim´, vienyb´ ir sugebòjimà
∞veikti sunkumus.

Jei Dvasia skatina, paliudykite apie pamokoje aptartas tiesas.

Nurodykite Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 19–22 puslapius.
Paraginkite klausytojus perÏvelgti ‰ios pamokos doktrinas ir principus ir 1) pasi-
naudoti bent vienu pasilymu, esanãiu „Pritaikymo idòj˜“ skyrelyje bei 2) per-
skaityti vyresniojo Riãardo G. Skoto straipsn∞ „Raskime gyvenimo dÏiaugsmà“.
PabròÏkite, kad sutuoktini˜ poroms gali bti labai naudinga bendrai skaityti ir
aptarti klausytojo vadovòlio straipsnius.

Priminkite klausytojams ∞ kità pamokà atsine‰ti klausytojo vadovòl∞.
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7
PAMOKA

GYDANTI ATLEIDIMO GALIA

Tikslas Padòti klausytojams patirti ramyb´, kurià pajunta atleidÏiantieji vienas kitam, ir
paskatinti klausytojus savo namuose puoselòti atlaidumo dvasià.

Pasiruo‰imas 1. PerÏvelkite principus, esanãius skyrelyje „Js˜, kaip mokytojo, pareigos“
(‰io vadovòlio ix–xi p.). Pagalvokite, kaip ‰iuos principus galòtumòte pritai-
kyti ruo‰damasis (-i) mokyti.

2. Perskaitykite pary‰kintus pamokos skyreli˜ pavadinimus, kurie nusako pamo-
kos doktrinas ir principus. Ruo‰damasis (-i) pamokai, per savait´ apmàstykite
‰ias doktrinas ir principus, siekdamas (-a) Dvasios nurodym˜ sprendÏiant, kà
turite pabròÏti, kad patenkintumòte klausytoj˜ poreikius.

3. Priminkite klausytojams ∞ klas´ atsine‰ti savo Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso
klausytojo vadovòlio egzempliori˜. Jiems bus naudinga naudotis jais per
pamokà.

Pastaba: Dòstydamas (-a) ‰ià pamokà, bkite ypaã jautrus (-i) kiekvieno atskiro
klausytojo aplinkybòms. Jei klausytojai klausinòja apie tai, kaip pra‰yti atleidimo
ar atleisti dòl toki˜ rimt˜ ‰eimynini˜ problem˜, kaip fizinis smurtas ar nei‰tiki-
mybò, ‰velniai paskatinkite juos asmeni‰kai pasikalbòti su vyskupu.

Siloma
pamokos eiga Atlaidumo dvasia tarp vyro ir Ïmonos padeda sukurti ramyb´ ir pasitikòjimo

bei saugumo jausmà

Perskaitykite ‰∞ pasakojimà, kur∞ papasakojo vyresnysis Hj V. Pinokas:

„Tai buvo pora... susituokusi nebe pirmoje jaunystòje; Ïmona anksãiau jau buvo
i‰tekòjusi, bet vyrui tai buvo pirmoji santuoka. Po keli˜ vedybinòs laimòs mòne-
si˜ i‰kilo rimtas nesutarimas, taip uÏgav´s vyro jausmus, kad ‰is nebegalòjo dirbti
savo kasdienini˜ darb˜.

Atsitokòj´s nuo ‰io nesutarimo smgio, jis òmò analizuoti problemà ir suvokò,
kad bent dalinai dòl problemos kaltas jis pats. Jis nuòjo pas Ïmonà ir kelis kar-
tus nevykusiai i‰mikãiojo: „Atleisk man, brangioji.“ Îmona apsipylò a‰aromis,
i‰paÏindama, kad dòl problemos daugiausia kalta ji pati, ir papra‰ò atleidimo.
Jiems apsikabinus, ji pripaÏino, kad jos gyvenime niekas jai nòra sak´s toki˜
atsipra‰ymo ÏodÏi˜, ir dabar ji Ïinanti, jog bet kokios j˜ ateities problemos gali
bti i‰spr´stos. Ji jautòsi saugi, kadangi Ïinojo, jog jie abu gali pasakyti „atsipra-
‰au“ ir „atleidÏiu“ (“Making a Marriage Work,” Ensign, Sept. 1981, 36–37.)

·iam pasakojimui prie‰pastatykite prezidento Gordono B. Hinklio pasakojimà
apie pokalb∞ su vyru ir Ïmona, kurie turòjo sunkum˜ santuokoje (Santuokos ir
‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 24 puslapis):

„Atsimenu, kartà ilgai klausiausi vienos sutuoktini˜ poros, sòdòjusios prie‰
mane kitoje stalo pusòje. Tarp j˜ vyravo kartòlio jausmas. Îinau, kad kaÏkada
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j˜ meilò buvo gili ir tikra. Bet abu ∞prato kalbòti apie vienas kito kaltes. Nenorò-
dami atleisti toki˜ klaid˜, kurias visi darome, ir nenoròdami pamir‰ti j˜ bei
gyventi su pakantumu joms, jie kabinòjosi vienas prie kito tol, kol galiausiai j˜
kitados liepsnojusi meilò uÏgeso. Ji pavirto pelenais ir viskas baigòsi taip vadina-
momis „skyrybomis be kieno nors kaltòs“. Ten liko tik vieni‰umo jausmas ir
abipusiai kaltinimai. Esu ∞sitikin´s, kad jeigu jie bt˜ turòj´ bent kruopelyt´
atgailos ir atlaidumo, jie vis dar bt˜ kartu ir dÏiaugt˜si judviej˜ draugi‰kais
santykiais, taip gausiai laiminusiais j˜ ankstesniuosius metus.“ (“Of You It Is
Required to Forgive,” Ensign, June 1991, 4.)

• Ko galime pasimokyti i‰ ‰i˜ dviej˜ pavyzdÏi˜?

Paai‰kinkite, kad ‰i pamoka yra apie tai, kad btina siekti atleidimo ir kad labai
svarbu atleisti vienas kitam. PabròÏkite, kad sutuoktini˜ pora gali ∞veikti daug
sunkum˜ savo santykiuose, jei tik jie stengiasi santuokoje palaikyti atlaidumo
dvasià. Tai darydami jie suÏinos, kad prezidento Gordono B. Hinklio paÏadas
tiems, kurie atleidÏia vienas kitam, tikrai i‰sipildo: „Ø js˜ ‰ird∞ ateis kitaip nepa-
siekiama ramybò.“ (Ensign, June 1991, 5.)

Vyrai ir Ïmonos turòt˜ pra‰yti vienas kito atleidimo uÏ savo netobulumus ir
nuo‰irdÏiai stengtis pasitaisyti

• Kodòl vyrui ir Ïmonai svarbu pasakyti „atsipra‰au“ ir papra‰yti vienas kito
atleidimo uÏ savo netobulumus?

• Kodòl kartais sunku pra‰yti atleidimo? (Atsakymai gali apimti savanaudi‰kumà
ir puikyb´ arba tai, kad kartais dòl savo problem˜ kaltiname kitus.)

• Kaip galime rasti stiprybòs pra‰yti kit˜ atleidimo?

PabròÏkite, jog svarbu, kad, siekdami atleidimo, nuo‰irdÏiai stengtumòmòs pasi-
keisti ir, kai reikia, atgailautume dòl savo nuodòmi˜. Nepakanka vien tik papras-
ãiausiai i‰reik‰ti apgailestavimà dòl savo veiksm˜. Turime dòti pastangas, kad
btume verti kit˜ atleidimo ir kartu Vie‰paties atleidimo.

• Kuo pavojingas atleidimo siekimas, nesistengiant pasikeisti?

Baigdamas (-a) ‰ià pamokos dal∞, apgalvokite, ar nevertòt˜ papasakoti vienà ar
abi ‰ias tikrai ∞vykusias istorijas:

Praleid´s vakarà sveãiuose su Ïmona ir keliais draugais, vyras pastebòjo, kad jo
Ïmona ne∞prastai tyli. Jis paklausò jos, kas atsitiko, ir ji paai‰kino, kad sveãiuose
ji kelis kartus pasijuto nesmagiai ir buvo ∞skaudinta dòl to, kad jis pasakojo nei-
giamas istorijas apie jà. I‰ pradÏi˜ jis gynòsi, sakydamas, kad jis tik juokavo,
kad jis tik noròjo, jog visiems bt˜ linksma, ir kad ji per daug jautriai reaguoja.
Taãiau jiems besikalbant, jis suvokò, kad i‰ ties˜ uÏgavo jos jausmus. Jis labai
apgailestavo, suvok´s, kad jo lengvabdi‰kas poÏiris daugel∞ kart˜ skaudino
Ïmonà. Jis atsipra‰ò ir paÏadòjo daugiau jos nebeskaudinti. Jis laikòsi savo paÏado
ir nuo tada rasdavo prog˜ kit˜ akivaizdoje nuo‰irdÏiai jà pagirti.

Vienas vyras ir tòvas dar bdamas paauglys ∞junko ∞ pornografijà ir vis negalòjo
atsikratyti savo pomògio. Jis puolò ∞ nevilt∞, nes neÏinojo, kaip galòt˜ pasikeisti.
Galiausiai jis kar‰tai meldò pagalbos, nusiÏemino ir pradòjo studijuoti Gelbòtojo
gyvenimà ir mokymus. Daugiau suprat´s apie palaimas, silomas dòl Gelbòtojo
Apmokòjimo, jis suvokò, kad gali pasikeisti. Jis matò, kad jo polinkis naikina j∞
pat∞, jo santuokà bei ‰eimà. Naujas Jòzaus Kristaus misijos supratimas padòjo jam
pakeisti tai, kà reikòjo pakeisti, ir i‰gelbòti savo santuokà.
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Perskaitykite ‰∞ vyresniojo Spenserio V. Kimbolo, tuo metu tarnavusio Dvylikos
Apa‰tal˜ Kvorume, teigin∞:

„Kiekvienam atleidimui yra sàlyga. Pleistras turi bti tokio pat ploãio kaip Ïaizda.
Pasninkavimas, maldos, nuolankumas turi bti tokie pat arba didesni uÏ nuo-
dòm´. Turi bti suduÏusi ‰irdis ir atgailaujanti dvasia. Turi bti „a‰utinò ir pele-
nai“, a‰aros ir tikras ‰irdies pasikeitimas. Turi bti ∞sitikinimas dòl nuodòmòs,
pikto atsisakymas, klaidos i‰paÏinimas atitinkamai paskirtiems Vie‰paties atsto-
vams. Turi bti atlyginimas bei patvirtintas, ryÏtingas tempo, krypties ir tikslo
pakeitimas. Sàlygos turi bti kontroliuojamos ir draug˜ ratas pakoreguotas ar
pakeistas. Btina i‰plauti savo rbus, kad tapt˜ balti, ir naujai paskirti save bei
atsiduoti gyvenimui pagal visus Dievo ∞statymus. Trumpai kalbant, btina nuga-
lòti save, nuodòm´ ir pasaul∞.“ (The Miracle of Forgiveness [1969], 353.)

Vyrai ir Ïmonos turòt˜ stengtis atleisti vienas kitam

PaÏymòkite, kad nepakanka vien siekti atleidimo uÏ savo padarytas nuodòmes
ir klaidas, turime patys bti atlaids. Kartais ∞siÏeidÏiame dòl Ïmoni˜ padaryt˜
smulkmen˜, bet Vie‰pats mums ∞sako atleisti vienas kitam. Kartu su klausytojais
perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 64:8–10 ir Mato 6:14–15.

• Kaip sustipròja santuoka, kai vyras ir Ïmona noriai atleidÏia vienas kitam?

Prezidentas Gordonas B. Hinklis patarò: „Jei kas nors i‰ js˜ savo ‰irdyse ne‰io-
jatòs nuodingà prie‰i‰kumo kitam Ïmogui raugà, meldÏiu js˜ pra‰yti, kad
Vie‰pats jums suteikt˜ stiprybòs atleisti. Taip i‰sakydami ‰∞ norà, sukursite savo
atgailos pagrindà. Tai padaryti galbt nebus lengva, ir viskas gal ne∞vyks grei-
tai, bet jeigu js nuo‰irdÏiai to sieksite ir lavinsite tai, atlaidumas tikrai ateis...
Ø js˜ ‰ird∞ ateis kitaip nepasiekiama ramybò.“ (Ensign, June 1991, 5; taip pat
Ïr. Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 24 puslap∞.)

• Kodòl kartais sunku atleisti? (Atsakymai gali apimti tai, kad Ïmonòs stengiasi
apsisaugoti nuo ∞skaudinim˜ ateityje, kad jie galvoja, jog atleisti yra tas pats,
kaip toleruoti skaudinanãius veiksmus, arba kad jiems pasirodo sunku atleisti
Ïmogui, kuris tikisi atleidimo, nesistengdamas nugalòti savo ∞ÏeidÏianãi˜ ∞pro-
ãi˜.)

• Kuo pavojingas vyro ir Ïmonos atsisakymas atleisti?

• Kaip atleidimas laimina tuos, kuriems atleidÏiama? Kaip kit˜ atleidimas gali
padòti Ïmogui pakeisti nepageidaujamà elges∞?

• Kaip atlaidumo dvasia gali palaiminti atleidÏiant∞ asmen∞?

Patarkite, kad jausdamiesi kit˜ ∞skaudinti, turòtume paklausti sav´s, kaip Gelbò-
tojas noròt˜, kad pasielgtume. Prezidentas Hovardas V. Hanteris, 14-asis BaÏny-
ãios prezidentas, patarò: „Privalome daugiau galvoti apie ‰ventus dalykus ir
daugiau elgtis taip, kaip Gelbòtojas noròt˜, kad elgt˜si jo mokiniai. Atsiradus bet
kokiai galimybei, turòtume sav´s klausti: „Kaip pasielgt˜ Jòzus?“, o po to dràsiau
elgtis pagal atsakymà.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1994, 118; ar Ensign, Nov.
1994, 87.)

Perskaitykite ‰∞ prezidento DÏozefo F. Smito, 6-ojo BaÏnyãios prezidento, patarimà:

„Visi turime sav˜ silpnybi˜ ir trkum˜. Kartais vyras mato Ïmonos trkumus
ir jai tai prikai‰ioja. Kartais Ïmona jauãia, kad vyras pasielgò ne visai taip, kaip
deròt˜, ir prikai‰ioja jam. Kà gero tai duoda? Ar ne geriau atleisti? Argi malonò
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ne geriau? Ar meilò ne geriau? Ar ne geriau nekalbòti apie ydas, nei‰psti silpny-
bi˜, vòl ir vòl jas primenant? Argi tai ne geriau? Taip pat argi sàjunga, kuri buvo
sutvirtinta tarp js˜ ir js˜ vaik˜ naujosios ir amÏinosios sandoros ry‰iu, nebus
saugesnò, kai uÏmir‰ite minòti vienas kito silpnybes ir ydas? Ar ne geriau liautis
ir daugiau nieko apie jas nesakyti – palaidoti jas ir kalbòti tik apie tai, kas gera
vienas kitame, kà Ïinote ir jauãiate, ir taip palaidoti vienas kito ydas, o ne i‰psti
jas. Argi tai ne geriau?“ (“Sermon on Home Government,” Millennial Star, 25 Jan.
1912, 49–50.)

Pabaiga

Perskaitykite ‰∞ prezidento Spenserio V. Kimbolo teigin∞:

„Koks palengvòjimas! Kokia palaima! Koks dÏiaugsmas! Visiems, kuriuos slegia
prasiÏengimai, sielvartas ir nuodòmòs, gali bti atleista, visi gali bti apvalyti ir
i‰skaistinti, jeigu jie gr∞‰ pas savo Vie‰pat∞, mokysis i‰ Jo ir laikysis Jo ∞sakym˜.
Ir visi mes, kuriems reikia atgailauti dòl kasdienini˜ kvailysãi˜ ir silpnybi˜, taip
pat galime naudotis ‰iuo stebuklu.“ (The Miracle of Forgiveness, 368.)

Jei Dvasia skatina, paliudykite, jog, kada sutuoktini˜ pora atleidÏia vienas kito
netobulumus, jie patiria ramyb´. Jie tampa vieningesni ir gali geriau ∞veikti san-
tuokos bei tòvystòs sunkumus. Pakvieskite klausytojus puoselòti atlaidumo dvasià
savo namuose.

Nurodykite Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 23–25 puslapius.
Paraginkite klausytojus perÏvelgti ‰ios pamokos doktrinas ir principus ir 1) pasi-
naudoti bent vienu pasilymu, esanãiu „Pritaikymo idòj˜“ skyrelyje bei 2) per-
skaityti prezidento Gordono B. Hinklio straipsn∞ „O i‰ js˜ reikalaujama atleisti“.
PabròÏkite, kad sutuoktini˜ poroms gali bti labai naudinga bendrai skaityti ir
aptarti klausytojo vadovòlio straipsnius.

Priminkite klausytojams ∞ kità pamokà atsine‰ti klausytojo vadovòl∞.
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8
PAMOKA

·EIMOS FINANSˆ
TVARKYMAS

Tikslas Padòti klausytojams savo namuose vadovautis teisingais finans˜ tvarkymo
principais.

Pasiruo‰imas 1. Pagalvokite, kaip galòtumòte pasinaudoti principais, esanãiais skyrelyje „Js˜,
kaip mokytojo, pareigos“ (‰io vadovòlio ix–xi p.).

2. Perskaitykite pary‰kintus pamokos skyreli˜ pavadinimus. ·ie pavadinimai
nusako pamokos doktrinas ir principus. Be to atidÏiai i‰studijuokite prezidento
N. Eldono Tanerio straipsn∞ „Pastovumas permain˜ pasaulyje“, esant∞ Santuo-
kos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 26–29 puslapiuose. ·iame
straipsnyje i‰dòstyti principai sudaro pagrindin∞ pamokos objektà. Ruo‰dama-
sis (-i) pamokai, per savait´ apmàstykite ‰iuos principus. Siekite Dvasios nuro-
dym˜, spr´sdamas (-a), kà turite pabròÏti, kad patenkintumòte klausytoj˜
poreikius.

3. Priminkite klausytojams ∞ klas´ atsine‰ti savo Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso
klausytojo vadovòlio egzempliorius. Per pamokà jiems reikòs skaityti prezidento
Tanerio straipsnio i‰traukas.

4. Jei galite gauti straipsn∞ „·eimos finans˜ vadovas“ (Marvinas DÏ. E‰tonas,
Liahona, 2000 m. balandis, 42–47 p.), perskaitykite j∞. Pagalvokite, kaip
panaudoti j∞ pamokoje.

5. Jei naudosite papildomà mokymo medÏiagà, pateiktà 39–40 puslapiuose,
atne‰kite ∞ klas´ po popieriaus lapà ir pie‰tukà kiekvienam klausytojui.

Siloma
pamokos eiga Kad santuoka bt˜ laiminga, btinas teisingas finans˜ tvarkymas

Pakvieskite kurià nors sutuoktini˜ porà ateiti prie‰ visà klas´ (i‰ anksto apgalvo-
kite, kà pakviesite). Paai‰kinkite, kad ruo‰iatòs pademonstruoti, kaip menkniekiai
gali sustiprinti santuokà arba i‰‰aukti rimt˜ ‰eimynini˜ problem˜ Tada paimkite
rankon kaÏkiek pinig˜.

Øteikite tuos pinigus vienam i‰ sutuoktini˜, kuriuos pakvietòte i‰eiti prie‰ klas´.

• Kaip sutuoktini˜ santykius veikia tai, kad tik vyras ar Ïmona valdo ‰eimos
finansus?

Klausytojams aptarus ‰∞ klausimà, pinigus atsiimkite.

• Kaip sutuoktini˜ santykius veikia tai, kada niekas nevaldo ‰eimos finans˜ arba
kada finansus valdo vis auganti skola?

Aptar´ ‰∞ klausimà, vòl duokite sutuoktiniams pinig˜. Tegul vyras laiko juos savo
rankoje, o Ïmonà papra‰ykite savo rankà uÏdòti ant jo rankos. Paai‰kinkite, kad
pinig˜ valdymas nòra svarbiausias dalykas kuriant meile pagr∞stus vedybinius
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santykius. Taãiau, kai vyras ir Ïmona bendradarbiauja valdydami savo pinigus,
jie susivienija svarbiame darbe – ∞vedant savo namuose tvarkà. Taip pat jie
uÏkerta kelià dideliems sunkumams. Kai kurios rimãiausios vedybinòs problemos
atsiranda tada, kai ‰eimos finansiniai i‰tekliai valdomi nerpestingai ir ne taip,
kaip geriausia ‰eimai.

• Kaip stipròja santuoka, kai vyras ir Ïmona bendradarbiauja valdydami ‰eimos
pinigus?

Vyrai ir Ïmonos turòt˜ bendradarbiauti laikydamiesi pagrindini˜ finans˜
tvarkymo princip˜

Papra‰ykite klausytoj˜ atsiversti Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo
vadovòlio 26–29 puslapius. Tegul jie perÏvelgia straipsn∞ „Pastovumas permain˜
pasaulyje“ ir atranda prezidento N. Eldono Tanerio „penkis ekonominio pasto-
vumo principus“. Kai klausytojai atras ‰iuos principus, uÏra‰ykite juos lentoje:

UÏra‰´ visus penkis principus lentoje, aptarkite juos su klausytojais, naudodamiesi
Ïemiau pateikta medÏiaga:

SàÏiningai mokòkite de‰imtin´

Pakvieskite vienà klausytojà perskaityti ‰∞ prezidento Tanerio teigin∞ (Santuokos ir
‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 27 puslapyje):

„O mokòti de‰imtin´ yra ∞sakymas, ∞sakymas su paÏadu. Jei paklusime ‰iam ∞sa-
kymui, mums paÏadòta, kad „klestòsime Ïemòje”. ·is klestòjimas apima ne tik
materialines gòrybes, ãia galima priskirti ir gerà sveikatà bei ai‰k˜ protà. Tai ir ‰ei-
mos vieningumas bei dvasinis augimas. Tikiuosi, kad tie i‰ js˜, kurie ‰iuo metu
nemokate visos de‰imtinòs, sieksite tikòjimo ir stiprybòs pradòti jà mokòti. Vyk-
dydami ‰ià pareigà savo Kròjui, rasite didel´, nei‰sakomà laim´, kurià paÏ∞sta
tiktai tie, kas i‰tikimi ‰iam ∞sakymui.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1979, 119;
ar Ensign, Nov. 1979, 81.)

• Kaip de‰imtinòs mokòjimas palaimino js˜ ‰eimà ar kitus paÏ∞stamus?

I‰leiskite gyvenimui maÏiau, nei uÏdirbate

Papra‰ykite vienà klausytojà perskaityti ‰∞ prezidento Tanerio teigin∞ (Santuokos ir
‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 27 puslapyje):

SàÏiningai mokòkite de‰imtin´.

I‰leiskite pragyvenimui maÏiau, nei uÏdirbate.

I‰mokite skirti poreikius nuo nor˜.

Sudarykite biudÏetà ir gyvenkite pagal j∞.

Bkite sàÏiningi visuose savo finansiniuose reikaluose.
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„A‰ suvokiau, kad niekada negalòsime uÏdirbti daugiau, negu galime i‰leisti. Esu
∞sitikin´s, kad uÏdirbt˜ pinig˜ gausa neatne‰a Ïmogui tiek proto ramybòs, kiek
mokòjimas savo pinigus valdyti. Pinigai gali bti paklusnus tarnas, bet gali tapti
ir grieÏtu vir‰ininku. Îmonòs, kurie sutvarko savo gyvenimà taip, kad galòt˜ nors
truput∞ savo uÏdarbio atidòti, patys valdo aplinkybes. O tuos, kurie i‰leidÏia tru-
put∞ daugiau, negu uÏdirba, valdo aplinkybòs. Jie yra vergijoje. Prezidentas Hibe-
ris DÏ. Grantas kartà pasakò: „Niekas neatne‰a daugiau ramybòs ir pasitenkinimo
∞ Ïmogaus ‰ird∞ ir ∞ ‰eimà, kaip gyvenimas pagal savo i‰teklius. Ir niekas taip
neslegia, nestumia ∞ nevilt∞ ir neatima dràsos, kaip skolos ir ∞sipareigojimai, kuri˜
negalime padengti.“ (Gospel Standards, sel. G. Homer Durham [1941], 111.)

Bdas, kaip i‰leisti maÏiau, negu uÏdirbame, yra paprastas – jis vadinasi drausmò.
Ar tai bt˜ gyvenimo pradÏioje, ar vòliau, – visi galiausiai turime i‰mokti draus-
minti save, savo norus bei ekonominius tro‰kimus. Koks palaimintas yra Ïmo-
gus, mokantis i‰leisti maÏiau, negu uÏdirba, ir kaÏkiek atidedantis juodai dienai.“
(Îr. Conference Report, Oct. 1979, 119; ar Ensign, Nov. 1979, 81.)

Pagalvokite, ar nevertòt˜ perskaityti ‰io prezidento Gordono B. Hinklio, 15-ojo
BaÏnyãios prezidento, teiginio:

„Atòjo laikas ∞vesti tvarkà savo namuose.

Tiek daug ms˜ Ïmoni˜ gyvena ant paãios savo pajam˜ ribos. I‰ ties˜, kai kurie
gyvena skolon...

Man kelia nerimà milÏini‰kos vartojimo paskolos, kurios gula ant ‰ios ‰alies
Ïmoni˜ peãi˜, taip pat ir ant ms˜ Ïmoni˜...

A‰ raginu jus... perÏiròti savo finansin´ bkl´. Raginu jus bti kuklius savo
i‰laid˜ poÏiriu; pirkdami drausminkite save, kad kiek ∞manoma i‰vengtumòte
skol˜. Padenkite skolas kaip galite greiãiau ir i‰sivaduokite i‰ vergijos.“ (Îr.
Conference Report, Oct. 1998; 70, 72; ar Ensign, Nov. 1998, 53–54.)

• Kokia prasme skola yra vergija?

• Kokie veiksmai padòjo jums i‰sivaduoti i‰ skol˜ arba padeda j˜ i‰vengti?
Kà daròte, kad galòtumòte sutaupyti ‰iek tiek savo pajam˜?

I‰mokite skirti poreikius nuo nor˜

Papra‰ykite vienà klausytojà perskaityti ‰∞ prezidento Tanerio teigin∞ (Santuokos ir
‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 28 p.):

„Per didelis nuolaidÏiavimas sau ir prastas finans˜ tvarkymas labai apsunkina
santykius santuokoje. Atrodo, kad dauguma vedybini˜ problem˜ kyla dòl ekono-
mini˜ prieÏasãi˜: dòl nepakankam˜ pajam˜ ‰eimai i‰laikyti arba i‰ nemokòjimo
valdyti uÏdirbtas pajamas.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1979, 119–120; ar
Ensign, Nov. 1979, 81.)

• Kà galime daryti, kad atskirtume poreikius nuo nor˜? Kodòl btina, kad vyras
ir Ïmona daryt˜ tai drauge?

Sudarykite biudÏetà ir gyvenkite pagal j∞

Paai‰kinkite, kad, nepriklausomai nuo i‰tekli˜, kiekviena sutuoktini˜ pora
turòt˜ bendradarbiauti sudarydama ‰eimos biudÏetà. BiudÏetas yra planuojam˜
pajam˜ ir i‰laid˜ tam tikram laikotarpiui sàra‰as. Jis padeda ‰eimai uÏtikrinti,
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kad j˜ i‰laidos nevir‰ys pajam˜. Sutuoktini˜ pora turòt˜ aptarti savo biudÏetà,
nustatydama savo poreikius, norus ir finansinius tikslus. PavyzdÏiui, apskai-
ãiuodama savo pajamas ateinanãioms dviem savaitòms, sutuoktini˜ pora gali
nuspr´sti, kiek pinig˜ jie panaudos skirtingiems punktams, tokiems kaip
de‰imtinò ir kiti baÏnytiniai paaukojimai, santaupos, maistas ir ∞mokos uÏ pas-
kolà bstui ar nuoma. Dvi savaites jie registruoja visas savo pajamas ir i‰laidas.
Prie‰ pirkdami brangius pirkinius ar kà kità, kas turòt˜ ∞takos j˜ nusistatytam
biudÏetui, jie tarsis tarpusavyje. Po dviej˜ savaiãi˜ jie gali palyginti savo fakti-
nes pajamas ir i‰laidas su pradiniu planu.

Kad padòtumòte klausytojams suprasti, kaip sudaryti biudÏetà, papra‰ykite j˜
atsiversti ‰tai tokio biudÏeto pavyzd∞, esant∞ Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso
klausytojo vadovòlio 30 puslapyje.

BiudÏetas nuo iki
data data

PAJAMOS

Atlyginimai, atskaiãiavus mokesãius

Kitos pajamos

Viso pajam˜

I·LAIDOS

De‰imtinò

Kitos baÏnytinòs aukos

Ilgalaikòs santaupos

Santaupos nelaimòs atvejams

Maistas

Nuoma arba ∞moka uÏ paskolà bstui

Komunaliniai mokesãiai

Transporto i‰laidos

Skol˜ i‰mokòjimas

Draudimas

Medicininòs i‰laidos

DrabuÏiai

Kita

Kita

Kita

Viso i‰laid˜

PLANUOJAMOS FAKTINñS

PLANUOJAMOS FAKTINñS
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Pakvieskite kur∞ nors klausytojà perskaityti ‰∞ prezidento Tanerio teigin∞ (Santuokos
ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 29 puslapyje):

„Per daugel∞ met˜ kalbòdamas su daugybe Ïmoni˜, pastebòjau, kad tikrai per
daug Ïmoni˜ neturi veiksmingo biudÏeto ir nesipratina laikytis jo nuostat˜. Dau-
gybò Ïmoni˜ galvoja, kad biudÏetas pagrobia j˜ laisv´. Atvirk‰ãiai, pasiturintys
Ïmonòs suprato, kad biudÏetas ∞galina juos tapti i‰ tikr˜j˜ ekonomi‰kai laisvus.“
(Îr. Conference Report, Oct. 1979, 121; ar Ensign, Nov. 1979, 82.)

Bkite sàÏiningi visuose savo finansiniuose reikaluose

Papra‰ykite kur∞ nors klausytojà perskaityti ‰∞ prezidento Tanerio teigin∞ (Santuokos
ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 29 puslapyje):

„SàÏiningumo idealas niekada nei‰eis i‰ mados. J∞ taikome viskam, kà darome.
Kaip BaÏnyãios vadovai ir nariai, turòtume bti sàÏiningumo ∞siknijimas.“
(Îr. Conference Report, Oct. 1979, 121; ar Ensign, Nov. 1979, 82.)

• Kodòl sàÏiningumas yra svarbi vis˜ ms˜ finansini˜ reikal˜ dalis? Kodòl
tvarkant ‰eimos finansus tarp sutuoktini˜ btinas sàÏiningumas?

Pabaiga

PabròÏkite, kad vyras ir Ïmona privalo bendradarbiauti valdydami savo finansus.
Papra‰ykite klausytoj˜ pagalvoti, kiek tiksliai jie laikosi pamokoje aptart˜ prin-
cip˜. Pakvieskite juos suplanuoti, kaip pagerinti savo pinig˜ valdymà.

Jei Dvasia skatina, paliudykite apie pamokoje aptartas tiesas.

Nurodykite Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 26–30 puslapius.
Paraginkite klausytojus perÏvelgti ‰ios pamokos doktrinas ir principus ir 1) pasi-
naudoti bent vienu pasilymu, esanãiu „Pritaikymo idòj˜“ skyrelyje bei 2) per-
skaityti prezidento N. Eldono Tanerio straipsn∞ „Pastovumas permain˜
pasaulyje“. PabròÏkite, kad sutuoktini˜ poroms gali bti labai naudinga bendrai
skaityti ir aptarti klausytojo vadovòlio straipsnius.

Papildoma
medÏiaga Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso A dalies pamok˜ apÏvalga

Tai buvo paskutinò Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso A dalies pamoka. Jei dòs-
tysite visà kursà, pagalvokite, ar nevertòt˜ panaudoti tok∞ pratimà:

Kiekvienam klausytojui duokite po lapà popieriaus ir tu‰inukà arba pie‰tukà.
Papra‰ykite klausytoj˜ per tris minutes uÏra‰yti doktrinas ir principus, kuriuos
jie prisimena i‰ pirm˜j˜ a‰tuoni˜ ‰io kurso pamok˜. Tegul jie pabraukia doktri-
nas ir principus, kurie jiems yra patys reik‰mingiausi. Paskatinkite juos pasi-
ruo‰ti i‰sakyti savo mintis apie keletà i‰ t˜ pabraukt˜ dalyk˜. Jeigu jiems reikia
pagalbos, naudokitòs turinio lentele, esanãia ‰io vadovòlio v–vii puslapiuose
arba kurso apÏvalga Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio vii–viii
puslapiuose.

Praòjus trims minutòms, pakvieskite kiekvienà klausytojà perskaityti vienà
punktà i‰ savo sàra‰o ir paai‰kinti, kodòl jam jis yra toks reik‰mingas. Klausytoj˜
mintis apibendrinkite lentoje ir paÏymòkite kiekvienos nuomonòs svarbà. Tuo-
met i‰sakykite savo pastebòjimus. Jei dar liks laiko, pakartokite ‰∞ pratimà.



Padòkokite klausytojams, kuriuos mokote, uÏ dalyvavimà pirmoje kurso dalyje.
Paai‰kinkite, kad antràjà kurso dal∞ sudaro a‰tuonios pamokos apie tai, kaip tòvai
gali stiprinti savo ‰eimà ir rasti dÏiaugsmà vykdydami savo pareigas. Pakvieskite
visus klausytojus toliau lankyti klas´.
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9
PAMOKA

„VAIKAI – VIE·PATIES DOVANA“

Tikslas Priminti klausytojams, jog, kada Ïemi‰ki gimdytojai priima Dangi‰kojo Tòvo vai-
kus ∞ savo namus, jie prisiima atsakomyb´ juos mylòti, branginti, mokyti ir vesti
∞ amÏinàj∞ gyvenimà.

Pasiruo‰imas 1. Ruo‰damasis (-i) mokyti, pagalvokite, kaip galòtumòte sekti principais, esanãiais
skyrelyje „Js˜, kaip mokytojo, pareigos“ (‰io vadovòlio ix–xi p.).

2. Perskaitykite pary‰kintus pamokos skyreli˜ pavadinimus. ·ie pavadinimai
nusako pamokos doktrinas ir principus. Ruo‰damasis (-i) pamokai, apgalvokite,
kaip galòtumòte padòti klausytojams pritaikyti ‰iuos doktrinas ir principus savo
gyvenime. Siekite Dvasios nurodym˜, spr´sdamas (-a), kà turite pabròÏti, kad
patenkintumòte klausytoj˜ poreikius.

3. I‰ anksto papra‰ykite keletà Pradinuk˜ organizacijos vaik˜ pamokos pradÏioje
ateiti ∞ klas´ ir sudainuoti dainel´ „Dievo vaikas a‰“ (Giesmòs ir vaik˜ dainos, 58
p.). Arba pasiruo‰kite padainuoti ‰ià dainà kartu su klausytojais.

4. I‰ anksto papra‰ykite vienà ar du klausytojus pasiruo‰ti trumpai i‰sakyti
dÏiaugsmà, kur∞ ∞ j˜ gyvenimus atne‰a vaikai. Pasilykite jiems per savo kalbà
papasakoti apie asmeninius patyrimus. Spr´sdamas (-a), kuri˜ klausytoj˜ turò-
tumòte papra‰yti atlikti ‰ià uÏduot∞, siekite Dvasios vadovavimo.

Siloma
pamokos eiga Dangi‰kasis Tòvas patiki savo dvasinius vaikus Ïemi‰kiesiems gimdytojams

Papra‰ykite paskirtus Pradinuk˜ org. vaikus padainuoti „Dievo vaikas a‰“
(Ïr. „Pasiruo‰imas“, 3 punktà). I‰ karto po dainos leiskite vaikams gr∞Ïti ∞ savo
Pradinuk˜ org. klases. Jei ∞ klas´ nepakvietòte Pradinuk˜ org. vaik˜, pakvieskite
klausytojus sudainuoti ‰ià dainà su jumis.

• Koki˜ ties˜ moko ‰i daina?

• Ko ‰ioje dainoje galime pasimokyti apie tòv˜ pareigas? (Pagalvokite, ar nevertòt˜
pacituoti priedainio ÏodÏius: „Vesk mane, padòk kely ‰iam, / Mokyk i‰minties,
/ kad galòãiau vòl gyvent a‰ / ‰alia Vie‰paties.“)

Prezidentas Gordonas B. Hinklis, 15-asis BaÏnyãios prezidentas, patarò: „Nie-
kada nepamir‰kite, kad ‰ie maÏutòliai yra Dievo sns ir dukros, ir kad js
esate j˜ globòjai, kad Jis buvo gimdytojas dar prie‰ jums tampant gimdytojais,
ir kad Jis neatsisakò savo tòvi‰k˜ teisi˜ ar interes˜ ‰i˜ savo maÏutòli˜ atÏvilgiu.
Taigi mylòkite juos, rpinkitòs jais. Tòvai, valdykitòs dabar ir visada. Motinos,
valdykite savo balsà, pritildykite j∞. Auginkite savo vaikus su meile, ugdydami
ir mokydami juos Vie‰paties vardu. Rpinkitòs savo maÏutòliais. ·iltai priim-
kite juos ∞ savo namus ir auklòkite bei mylòkite juos visa savo ‰irdimi.“
(“Excerpts from Recent Addresses of President Gordon B. Hinckley,” Ensign,
July 1997, 73.)
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Vyresnysis M. Raselas Balardas i‰ Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo mokò: „Kiek-
viena Ïmogi‰ka esybò yra dvasinis Dievo vaikas ir prie‰ ateidama ∞ Ïem´
gyveno su Dangi‰kuoju Tòvu. Jis patiki savo dvasinius vaikus Ïemi‰kiesiems
tòvams, kurie per fizinio gimimo stebuklà parpina jiems mirtinguosius
knus. Jis suteikia tòvams ‰ventà galimyb´ ir atsakomyb´ mylòti, ginti, mokyti
ir auginti juos ‰viesoje ir tiesoje, kad vienà dienà jie, per Jòzaus Kristaus apmo-
kòjimà ir prisikòlimà, galòt˜ sugr∞Ïti ms˜ Tòvo akivaizdon.“ (Îr. Conference
Report, Apr. 1991, 104; ar Ensign, May 1991, 78.)

• Kaip tai Ïinodami ir suprasdami gimdytojai turòt˜ elgtis su savo vaikais?

Perskaitykite tok∞ vyskupo Roberto D. Heilso, tuo metu tarnavusio Pirmininkau-
janãiu Vyskupu, patarimà: „Îemi‰kieji gimdytojai daugeliu poÏiri˜ atstovauja
Dangi‰kajam Tòvui, auklòdami, mylòdami, mokydami vaikus ir rpindamiesi
jais. Vaikai natraliai stebi savo gimdytojus mokydamiesi savo Dangi‰kojo Tòvo
savybi˜. I‰mok´ mylòti, gerbti ir pasitikòti savo Ïemi‰kaisiais gimdytojais, jie,
daÏnai nesàmoningai, i‰siugdo tokius pat jausmus ir Dangi‰kajam Tòvui.“ (Îr.
Conference Report, Oct. 1993, 10; ar Ensign, Nov. 1993, 9.)

Pakvieskite klausytojus pamàstyti, kaip gimdytoj˜ paÏiros ir poelgiai gali
paveikti vaik˜ jausmus Dangi‰kajam Tòvui?

Gimdytojai turòt˜ stengtis patenkinti individualius kiekvieno vaiko poreikius

Paai‰kinkite, kad kiekvienas vaikas turi savus norus, talentus ir poreikius. Svarbu,
kad tòvai stengt˜si suprasti individualius kiekvieno vaiko sugebòjimus ir poreikius.

Daugelis vaik˜ gerokai skiriasi nuo savo tòv˜. Gali skirtis j˜ temperamentai, jie
gali turòti skirtingas stiprybes ir silpnybes. ·ie skirtumai gali gluminti tòvus,
kadangi jiems gali bti sunku vadovauti ir padòti vaikams situacijose, kuri˜ patys
nòra patyr´. Taãiau tòvai turòt˜ atminti, kad Dangi‰kasis Tòvas jiems patikòjo
btent ‰iuos vaikus ir kad Jis padòs jiems suÏinoti, kaip vesti kiekvienà vaikà taip,
kad ‰is realizuot˜ savo dievi‰kà potencialà. Sesuo Maiklin P Grasli, buvusi visuo-
tinò Pradinuk˜ organizacijos prezidentò, sakò:

„Mes turime i‰siai‰kinti, kas ms˜ vaikai yra i‰ tikr˜j˜. Turime suÏinoti, kas juos
domina, kas jaudina ir kà jie daryt˜, jei i‰sipildyt˜ paãios slapãiausios j˜ svajonòs.
Beveik visada j˜ slapãiausios svajonòs yra nuostabios. Galime leisti vaikams bti
savimi ir nesitikòti, kad jie bus savo gimdytoj˜ kopijos. Suteikite jiems ∞vairi˜
patyrim˜, kad jie galòt˜ atrasti, kas juos domina, ir tada skatinkite tuos pomògius
ir talentus, net jeigu jie ne tokie kaip js˜.“ (“Teaching Our Children,” Ensign,
Apr. 1994, 62.)

• Kodòl svarbu, kad gimdytojai suprast˜ kiekvieno savo vaiko individualias
savybes ir poreikius?

• Kokià Ïalà gali padaryti gimdytojai, versdami vaikus dalyvauti veikloje ar
patirti tai, kas nesiderina su vaik˜ individualiais talentais ir interesais?

• Kà gimdytojai gali padaryti, kad puoselòt˜ kiekvieno savo vaiko talentus ir
gabumus?

Kad padòtumòte klausytojams pritaikyti ‰∞ principà, papra‰ykite juos i‰vardyti,
kaip tos paãios ‰eimos vaikai gali skirtis vienas nuo kito ir nuo savo tòv˜. Tai
darydami klausytojai gali papasakoti apie savo, kaip tòv˜, patyrimus ar patyri-
mus su savo tòvais ar broliais bei seserimis. J˜ mintis uÏra‰ykite lentoje. Po to
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aptarkite konkreãius talentus ar savybes i‰ ‰io sàra‰o. UÏduodamas (-a) tokius
klausimus, kokie pateikti Ïemiau, nurodykite konkreãius talentus ar savybes:

• Kà gimdytojai galòt˜ daryti, kad paskatint˜ vaikà toliau vystyti ‰∞ talentà?

• Jei vaikas turi ‰ià savyb´, kà gimdytojai galòt˜ daryti, kad i‰mokyt˜ j∞ mylòti
ir bti maloniu?

• Kuo prie ‰eimos nam˜ vakaro galòt˜ prisidòti vaikas, turintis ‰∞ talentà?

PaÏymòkite, kad gimdytojai, suprantantys kiekvieno vaiko gabumus ir savybes,
gali geriau drausminti savo vaikus. Pakvieskite klausytojà perskaityti patarimà,
kur∞ davò vyresnysis DÏeimsas E. Faustas, tarnaudamas Dvylikos Apa‰tal˜ Kvo-
rume (Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 47 puslapis):

„Vienas sunkiausi˜ i‰bandym˜, tenkanãi˜ gimdytojams, yra deramas vaik˜ draus-
minimas. Vaik˜ auklòjimas reikalauja savitumo kiekvienu atveju. Visi vaikai skir-
tingi ir unikals. Kas tinka vienam vaikui, galbt visai netinka kitam. NeÏinau
kito Ïmogaus, kuris yra tiek i‰mintingas, kad galòt˜ pasakyti, koks drausminimas
yra per grieÏtas, o koks – per ‰velnus, kaip tik patys t˜ vaik˜ gimdytojai, kurie
labiausiai juos myli. Gimdytojai ir turi su malda tai nustatyti. Îinoma, remtis
reikia pagrindiniu ir svarbiausiu principu, kad vaik˜ drausminimà turi daugiau
motyvuoti meilò nei bausmò.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1990, 41; ar Ensign,
Nov. 1990, 34.)

• Kokie i‰gyvenimai jums padòjo suprasti, kad drausminti reikia atsiÏvelgiant
∞ kiekvieno vaiko poreikius ir aplinkybes?

Vaikai turi teis´ ∞ meile pagr∞stus santykius su savo gimdytojais

PaÏymòkite, kad vienas svarbiausi˜ dalyk˜, kuriuos gali padaryti gimdytojai –
tai sukurti namuose meilòs, draugystòs ir laimòs aplinkà. Perskaitykite ‰iuos
teiginius:

Tarnaudamas Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorume, vyresnysis Gordonas B. Hinklis sakò:
„Koks laimingas, koks palaimintas yra vaikas, patiriantis savo tòv˜ meil´. Ta
‰iluma, ta meilò metams bògant duos saldÏi˜ vaisi˜.“ (Îr. Conference Report,
Oct. 1978, 25; ar Ensign, Nov. 1978, 18.)

Vyresnysis Marlinas K. DÏensenas i‰ Septyniasde‰imties pastebòjo: „Kaip ir dau-
gybò kit˜ verting˜ dalyk˜ gyvenime, ms˜ draugystòs poreikis daÏnai geriausiai
patenkinamas btent namuose. Jei ms˜ vaikai ‰eimoje jauãia draugi‰kus jaus-
mus vienas kitam ir tòvams, jie taip smarkiai nesieks pripaÏinimo uÏ ‰eimos
rib˜.“ (Îr. Conference Report, Apr. 1999, 81; ar Ensign, May 1999, 64.)

• Kà atsimenate i‰ savo vaikystòs, kas tuo metu jums padòjo jaustis mylimiems?
Kaip ‰ie meilòs jausmai paveikò jus js˜ gyvenime?

• Kà gimdytojai galòt˜ daryti savo namuose, kad padòt˜ vaikams Ïinoti, jog ‰ie
yra mylimi?

PaÏymòkite, kad, gimdytojams stengiantis sukurti meil´ pagr∞stus santykius
su savo vaikais, geras bendravimas yra btinas. Vyresnysis M. Raselas Balardas
patarò: „·eimos nari˜ santykiams nòra nieko svarbiau uÏ atvirà, sàÏiningà bend-
ravimà. Tai ypaã aktualu gimdytojams, kurie bando mokyti vaikus evangelijos
princip˜ ir norm˜. Sugebòjimas patarti jaunimui, o kas galbt dar svarbiau,
sugebòjimas i‰ ties˜ i‰klausyti j˜ rpesãius – ‰tai tas pagrindas, ant kurio stovi
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sòkmingi ir draugi‰ki santykiai. DaÏniausiai tai, kà matome akyse ir kà jauãiame
‰irdyje, atskleis daug daugiau negu tai, kà girdime ar sakome.“ (Îr. Conference
Report, Apr. 1999, 114; ar Ensign, May 1999, 86–87.)

• Kà gimdytojas gali daryti siekdamas gero bendravimo su savo vaikais? (Atsa-
kymai gali apimti ir i‰vardintus ‰iame sàra‰e.)

a) Bti nepavargstanãiu klausytoju. Jei reikia, pakartokite, kà supratote i‰ to, kà
vaikas pasakò. Tai jiems parodys, kad js i‰ ties˜ klausotòs, ir padòs jums ∞si-
tikinti, kad teisingai supratote.

b) Skirti laiko pasikalbòti su vaikais ir i‰klausyti juos net tada, kai jie dar labai
maÏi – net tada, kai jie dar nemoka kalbòti.

c) Domòtis j˜ mintimis ir nuomone.
d) UÏmegzti pokalbius kartu valgant.
e) Skirti laiko pasikalbòti su kiekvienu vaiku tiktai dviese.

PabròÏdami, kad gimdytojai turòt˜ praleisti laikà vieni du su kiekvienu i‰ savo
vaik˜, perskaitykite ‰∞ vyresniojo Roberto D. Heilso i‰ Dvylikos Apa‰tal˜ Kvo-
rumo patarimà: „Praleiskite laikà atskirai su kiekvienu savo vaiku, leisdami
jiems pasirinkti, kà tuo metu drauge daryti ir apie kà kalbòti. Neleiskite, kad
kas nors tam trukdyt˜.“ (Îr. Conference Report, Apr. 1999, 41; ar Ensign, May
1999, 33.)

Daugiau apie gero bendravimo principus galite paskaityti 5 pamokos medÏiagoje
23–26 p.

Smurtas prie‰ vaikus yra nusikaltimas prie‰ Dievà

Kartu su klausytojais perskaitykite Mato 18:6. Paai‰kinkite, kad gimdytojai nie-
kada neturòt˜ elgtis ‰iurk‰ãiai su savo vaikais ar kaip kitaip juos Ïaloti.

• Koki˜ Ïinote ‰iurk‰taus elgesio su vaikais ar j˜ Ïalojimo form˜? (Pagalvokite,
ar nevertòt˜ klausytoj˜ atsakymus uÏra‰yti lentoje. Atsakymai gali apimti ir
i‰vardintus ‰iame sàra‰e.)

a) Smarkus pyktis.
b) Riksmas.
c) Grasinimai.
d) Fizinis smurtas.
e) Bet koks lytinis kontaktas ar nederami prisilietimai.
f) Îeminanãios pastabos.
g) Baudimas tuo, kad neberodoma meilò.
h)Nederamos aplinkos sudarymas (netinkami filmai, anekdotai, Ïurnalai,

nepadori kalba ar medÏiaga i‰ interneto).
i) Nenoras apsaugoti vaikus nuo stichijos poveikio.
j) Nesirpinimas, ∞skaitant medicininòs prieÏiros stokà ir nepakankamà

prieÏirà ar drausminimà.

• Kaip toks elgesys Ïaloja vaikus?

Aptar´ ‰∞ klausimà, paai‰kinkite, kad kartais suaugusieji, su kuriais vaikystòje
buvo blogai elgiamasi, taip pat blogai elgiasi su savo vaikais, nesuprasdami, koks
Ïalingas yra j˜ elgesys. Kartais jiems gali atrodyti, kad jie patys nepajògs pakeisti
savo elgesio. PabròÏkite, kad Ïmonòs, kurie elgòsi ‰iurk‰ãiai ar netinkamai, gali
pasikeisti nuolankiai siekdami Vie‰paties pagalbos ir vadovavimo.
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Norintieji gauti pagalbos suprantant ir keiãiant savo ‰iurk‰t˜ ir netinkamà elges∞,
gali kreiptis ∞ savo vyskupà. Jis galòs jiems patarti. Jis taip pat galòs rekomenduoti
konsultantus i‰ Pastar˜j˜ dien˜ ‰vent˜j˜ ‰eimos tarnybos ar i‰ kit˜ visuomenini˜
organizacij˜, kurios teikia pagalbà, atitinkanãià BaÏnyãios normas.

Kartu su klausytojais perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 121:41–44.

• Kaip ‰i i‰trauka susijusi su tuo, kaip gimdytojai drausmina savo vaikus?

Tarnaudamas pirmuoju pataròju Pirmojoje prezidentroje, prezidentas
Gordonas B. Hinklis mokò:

„Vaik˜ nereikia mu‰ti. Jiems reikia meilòs ir skatinimo. Jiems reikia tòvo,
∞ kur∞ jie galòt˜ Ïvelgti su pagarba, o ne su baime. O labiausiai jiems reikia
pavyzdÏio...

Maldauju... kad gelbòtumòte vaikus. Tiek daug j˜ ne‰ioja ‰irdyje skausmà ir
baim´, vienatv´ ir nevilt∞. Vaikams reikia saulòs ‰viesos. Jiems reikia laimòs.
Jiems reikia meilòs ir puoselòjimo. Jiems reikia gerumo, atgaivos ir ‰velnumo.
Kiekviena ‰eima, nepaisant to, kiek kainuoja j˜ namas, gali sukurti jame mei-
lòs aplinkà, kuri taps i‰gelbòjimo aplinka.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1994,
74–75; ar Ensign, Nov. 1994, 54.)

Prezidentas Brigamas Jangas, antrasis BaÏnyãios prezidentas, mokò:

„Auginkite savo vaikus su meile ir Vie‰paties baime; tyrinòkite j˜ charakter∞ bei
temperamentà ir atitinkamai su jais elkitòs. Niekada neleiskite sau sudrausti j˜,
kuomet esate ∞sikar‰ãiav´s; mokykite juos mylòti jus, o ne bijoti.“ (Discourses of
Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 207.)

Vaikai atne‰a daug dÏiaugsmo ∞ savo gimdytoj˜ gyvenimà

PaÏymòkite, jog svarbu, kad gimdytojai atmint˜ savo ‰ventas ir atsakingas parei-
gas, bet taip pat svarbu, kad jie màstyt˜ apie tà dÏiaugsmà, kur∞ ∞ j˜ gyvenimus
atne‰a vaikai. Tarnaudamas Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorume, vyresnysis DÏeimsas E.
Faustas pastebòjo, kad „vargu ar yra didesni˜ uÏduoãi˜ Ïmogui uÏ gero gimdy-
tojo vaidmens ∞vykdymà, o dar maÏiau yra prog˜, padedanãi˜ patirti didesn∞
dÏiaugsmà.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1990, 40; ar Ensign, Nov. 1990, 32;
taip pat Ïr. Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 46 puslap∞.)

Pakvieskite paskirtus klausytojus trumpai papasakoti apie dÏiaugsmà, kur∞ vai-
kai atne‰ò ∞ j˜ gyvenimà (Ïr. „Pasiruo‰imas“, 4 punktà). Jei yra laiko, pagalvo-
kite, ar nevertòt˜ i‰sakyti savo jausmus apie dÏiaugsmà, kur∞ vaikai atne‰ò ∞
js˜ gyvenimà.

Pabaiga

PabròÏkite, kad vaikai yra dovanos i‰ ms˜ Dangi‰kojo Tòvo. Pasak psalmininko:
„Vaikai – Vie‰paties dovana“ (Psalmyno 127:3). Kada Ïemi‰ki gimdytojai priima
Dangi‰kojo Tòvo vaikus ∞ savo namus, jie prisiima atsakomyb´ juos mylòti, bran-
ginti, mokyti ir vesti ∞ amÏinàj∞ gyvenimà.

Nurodykite Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 33–36 pusla-
pius. Paraginkite klausytojus perÏvelgti ‰ios pamokos doktrinas ir principus ir 1)
pasinaudoti bent vienu pasilymu, esanãiu „Pritaikymo idòj˜“ skyrelyje bei 2)
perskaityti prezidento Tomo S. Monsono straipsn∞ „Brangs vaikai – Dievo



48

dovana“. PabròÏkite, kad sutuoktini˜ poroms gali bti labai naudinga bendrai
skaityti ir aptarti klausytojo vadovòlio straipsnius.

Paraginkite klausytojus ∞ kità pamokà atsine‰ti klausytojo vadovòl∞.

Papildoma
medÏiaga Teiginiai, skirti esantiems ne∞prastoje ‰eimyninòje padòtyje

AtsiÏvelgdamas (-a) ∞ klausytoj˜, kurie yra ne∞prastoje ‰eimyninòje padòtyje,
aplinkybes perskaitykite vienà ar kelis i‰ ‰i˜ teigini˜:

Vyresnysis Boidas K. Pakeris i‰ Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo paai‰kino: „Jokios
sielos, kurioms dòl prigimtini˜ prieÏasãi˜ ar dòl kit˜ aplinkybi˜ netenka patirti
santuokos ir tòvystòs ar motinystòs palaiminimo arba kurioms, ne dòl savo
kaltòs, reikia vienoms auginti vaikus ir dirbti, kad juos i‰laikyt˜, amÏinybòje
nepraras nò vieno palaiminimo, jeigu jos laikosi Dievo ∞sakym˜. Kaip paÏadòjo
prezidentas Lorensas Snou [5-asis BaÏnyãios prezidentas]: „Tai tikra ir neabejo-
tina.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1993, 30; ar Ensign, Nov. 1993, 23.)

Prezidentas Haroldas B. Li, 11-asis BaÏnyãios prezidentas, sakò: „[Moterys,] nepa-
tyrusios Ïmonos ar motinos palaim˜ ‰iame gyvenime – kurios sakote savo ‰irdyje:
„Jeigu bãiau galòjusi padaryti, bãiau padariusi, arba jei turòãiau, tai duoãiau, bet
negaliu, nes neturiu“ – Vie‰pats palaimins jus taip, lyg btumòte tai padariusios,
ir bsimasis pasaulis kompensuos tiems, kurie ‰irdyse tro‰ko to, kas teisu, ko jie
negalòjo padaryti ne dòl savo kaltòs.“ (“Maintain Your Place As a Woman,” Ensign,
Feb. 1972, 56.)

Vyresnysis Îynas R. Kukas i‰ Septyniasde‰imties paai‰kino: „Kartais, dòl mirties
ar skyryb˜, ‰eimoje yra tik vienas i‰ gimdytoj˜. Kartais tik vienas gimdytojas yra
BaÏnyãios narys. Kartais vienas yra maÏiau aktyvus negu kitas. Nepaisant to, vie-
nas dvasi‰kai nusistat´s gimdytojas gali sòkmingai uÏauginti ‰eimà Vie‰paãiui.
Kai kurie geriausi mano paÏinoti vyrai ir moterys kil´ btent i‰ toki˜ ‰eim˜. Te
Vie‰pats visuomet laimina tas geras motinas ir tòvus, kurie galbt galvoja, kad
privalo viskà daryti „vienui vieni“, bet i‰ tikr˜j˜ augina vaikus vadovaujami
Vie‰paties.“ (Raising Up a Family to the Lord [1993], xv.)
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10
PAMOKA

·VENTI TñVO IR
MOTINOS VAIDMENYS
Pirma dalis: tòvo vaidmuo
Tikslas Padòti klausytojams suprasti, kaip tòvas vykdo savo ‰ventà vaidmen∞ ir kaip tòvas

ir motina gali vienas kitam padòti kaip lygs partneriai.

Pasiruo‰imas 1. Pagalvokite, kaip galòtumòte pasinaudoti principais, esanãiais skyrelyje „Js˜,
kaip mokytojo, pareigos“ (‰io vadovòlio ix–xi p.).

2. Apmàstykite doktrinas ir principus, kuriuos nusako pary‰kinti pamokos skyre-
li˜ pavadinimai. Savaitòs metu apgalvokite, kaip galòtumòte i‰dòstyti ‰ias dokt-
rinas ir principus. Siekite Dvasios nurodym˜, spr´sdami, kà turite pabròÏti, kad
patenkintumòte klausytoj˜ poreikius.

3. Priminkite klausytojams ∞ klas´ atsine‰ti savo Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso
klausytojo vadovòlio egzempliorius.

Siloma
pamokos eiga Tòvai ir motinos turòt˜ bendradarbiauti, kad kiekvienam vaikui parpint˜

tikòjimo skydà

Lentoje uÏra‰ykite Tikòjimo skydas. Kartu su klausytojais perskaitykite Doktrinos
ir Sandor˜ 27:15, 17.

• Kokia prasme tikòjimas yra tarsi skydas?

Perskaitykite Ïemiau pateiktà prezidento Boido K. Pakerio, veikianãiojo Dvylikos
Apa‰tal˜ Kvorumo prezidento, teigin∞. Papra‰ykite klausytoj˜ atidÏiai klausyti,
kad suprast˜, kodòl vaikams reikia namuose gauti „tikòjimo skydà“.

„Ms˜ Tòvo planas reikalauja, kad, pana‰iai kaip ir pati gyvybò, tikòjimo skydas
bt˜ sukurtas ir pritaikytas ‰eimoje. Negali bti dviej˜ visi‰kai vienod˜ skyd˜.
Kiekvienas turi bti nagingai sukurtas pagal individualius reikalavimus.

Tòvo sukurtas planas numato, kad vyras ir moteris, vyras ir Ïmona, dirbdami
drauge, kiekvienam vaikui individualiai pritaikyt˜ tikòjimo skydà, uÏsegamà
taip tvirtai, kad jo negalima bt˜ nei nuplò‰ti, nei pramu‰ti tomis ugningomis
stròlòmis.

Jo metalui i‰kalti reikia nuolatinòs tòvo stiprybòs, o j∞ nupoliruoti ir pritaikyti –
‰velni˜ motinos rank˜. Kartais lieka tik vienas gimdytojas, kuriam tai tenka
daryti vienam. Tai sunku padaryti, bet ∞manoma.

BaÏnyãioje mes galime mokyti apie medÏiagas, i‰ kuri˜ pagaminamas tikòjimo
skydas, – apie pagarbumà, dràsà, skaistyb´, atgailà, atlaidumà, gailestingumà.
BaÏnyãioje galime mokytis, kaip visa tai surinkti ir priderinti vienà prie kito.
Taãiau pats tikòjimo skydo gaminimas ir pritaikymas priklauso ‰eimos ratui.
Kitaip jis kriti‰ku momentu gali atsipalaiduoti ir nukristi.“ (Îr. Conference
Report, Apr. 1995, 8; ar Ensign, May 1995, 8.)
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• Ko ‰is teiginys moko apie tòvo ir motinos vaidmenis?

Papra‰ykite klausytoj˜ atsiversti dokumentà „·eima. Parei‰kimas pasauliui“,
esant∞ Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio ix p. ir ‰io vadovòlio
viii p.). Kartu su jais perskaitykite tokius principus i‰ ‰io dokumento septintosios
pastraipos:

„Pagal dievi‰kà planà tòvai turi pirmininkauti savo ‰eimoms su meile ir teisumu,
bti atsakingi uÏ aprpinimà viskuo, kas btina pragyvenimui, ir savo ‰eim˜
apsaugà. Motinos vis˜ pirma atsako uÏ savo vaik˜ ugdymà. Vykdant ‰ias ‰ventas
pareigas, tòvai ir motinos yra ∞pareigoti padòti vienas kitam kaip lygs partneriai.
Nedarbingumas, mirtis ar kitos aplinkybòs gali priversti atitinkamai prisitaikyti.“

Paai‰kinkite, kad ‰i ir vienuoliktoji pamoka yra apie ‰ventus tòvo bei motinos
vaidmenis. Nors vienoje pamokoje daugiausia kalbama apie tòvo vaidmen∞, o
kitoje – apie motinos, abi ‰ios pamokos skirtos tiek tòvams, tiek ir motinoms,
kurie „yra ∞pareigoti padòti vienas kitam kaip lygs partneriai“. ·ios pamokos
taip pat naudingos vieni‰iems gimdytojams, su Vie‰paties pagalba darantiems
visa, kà gali, kad ∞vykdyt˜ abu vaidmenis.

Tòvas turi pirmininkauti su meile ir teisumu

Nurodykite klausytojams tok∞ teigin∞ i‰ ‰io parei‰kimo apie ·eimà: „Pagal
dievi‰kà planà tòvai turi pirmininkauti savo ‰eimoms su meile ir teisumu.“
Paai‰kinkite, jog Ïodis pirmininkauti rei‰kia vesti bei vadovauti ir bti atsakingam
uÏ ‰eimos gerov´.

PabròÏkite, kad vyras, vykdydamas savo pirmininkavimo pareigas namuose, bend-
radarbiauja su savo Ïmona. Prezidentas Hovardas V. Hanteris, 14-asis BaÏnyãios
prezidentas, patarò: „Kunigyst´ turintis vyras pripaÏ∞sta savo Ïmonà kaip vadova-
vimo namams ir ‰eimai partner∞, tiek pat Ïinant∞ ir dalyvaujant∞ visuose su tuo
susijusiuose sprendimuose... Kadangi Dievas taip paskyrò, atsakomybò pirminin-
kauti namuose gula ant kunigyst´ turinãio vyro peãi˜ (Ïr. Mozòs 4:22). Pagal Vie‰-
paties sumanymà, Ïmona turi bti vyro padòjòja (lygi jam) – tai yra lygiateisò ir
btina tobulos partnerystòs bendraÏygò. Teisiam pirmininkavimui btina, kad
atsakomybò bt˜ padalinta tarp vyro ir Ïmonos; js veikiate kartu Ïinodami ir
dalyvaudami visuose ‰eimos reikaluose. Jei vyras, vadovaudamas ‰eimai, veikia
neatsiÏvelgdamas ar nepaisydamas Ïmonos jausm˜ ar patarimo, jo vie‰patavimas
neteisus.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1994, 68; ar Ensign, Nov. 1994, 50–51.)

Prezidentas Spenseris V. Kimbolas, 12-asis BaÏnyãios prezidentas, mokò, kad tòvas
„turi pirmininkauti taip, kaip Jòzus Kristus pirmininkauja savo BaÏnyãiai, – su
meile, tarnavimu, ‰velnumu ir pavyzdÏiu.“ (Îr. Conference Report, Apr. 1976, 68;
ar Ensign, May 1976, 45.)

• Kodòl svarbu, kad tòvas pirmininkaut˜ su meile ir teisumu?

Tarnaudamas pirmuoju pataròju Pirmojoje prezidentroje, prezidentas Gordo-
nas B. Hinklis tòvams parei‰kò: „Pagrindinò ir nei‰vengiama atsakomybò bti
‰eimos galva skirta jums. Tai visi‰kai nerei‰kia, kad galite bti diktatoriais ar
vie‰patauti neteisiai. Tai rei‰kia, kad tòvas privalo pasirpinti savo ‰eimos porei-
kiais.  poreikiais. Tie poreikiai – tai daugiau nei vien maistas, drabuÏiai ir
pastogò. Tie poreikiai apima teis˜ vadovavimà ir mokymà, tiek pavyzdÏiu, tiek
ir pamokymu, pagrindini˜ sàÏiningumo, doros, tarnavimo, pagarbos kit˜ tei-
sòms princip˜ bei supratimo, kad esame atsakingi uÏ tai, kà darome ‰iame
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gyvenime, ne tik vienas prie‰ kità, bet ir prie‰ dangaus Dievà, kuris yra ms˜
AmÏinasis Tòvas.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1993, 78–79; ar Ensign, Nov.
1993, 60.)

Prezidentas Hovardas V. Hanteris sakò: „Raginame jus, broliai, atminti, kad
kunigystò yra vien teisi valdÏia. Pelnykite savo vaik˜ pagarbà ir pasitikòjimà
per meile pagr∞stus santykius su jais.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1994, 69;
ar Ensign, Nov. 1994, 51.)

Kad padòtumòte klausytojams suprasti, kà tòvas privalo daryti, noròdamas dvasi‰-
kai vadovauti savo vaikams, papra‰ykite j˜ atsiversti Santuokos ir ‰eimos santyki˜
kurso klausytojo vadovòlio 39–40 puslapius. Drauge su klausytojais perskaitykite ir
aptarkite tok∞ prezidento Ezros Tafto Bensono, 13-ojo BaÏnyãios prezidento, tei-
gin∞:

„Su meile Izraelio tòvams ‰irdyje noròãiau pasilyti de‰imt bd˜, kaip tòvai gali
dvasi‰kai vadovauti savo vaikams:

1. Suteikite vaikams tòvi‰kus palaiminimus. Krik‰tykite ir patvirtinkite savo vai-
kus. Ø‰ventinkite snus ∞ kunigyst´. Tai bus ry‰kiausi dvasiniai js˜ vaik˜ gyve-
nimo momentai.

2. Asmeni‰kai vadovaukite ‰eimos maldoms, kasdieniniams Ra‰t˜ skaitymams ir
kas savait´ vedamiems ‰eimos nam˜ vakarams. Js˜ asmeni‰kas dalyvavimas
parodys vaikams, kokia i‰ tikr˜j˜ svarbi yra ‰i veikla.

3. Kada tik ∞manoma, dalyvaukite BaÏnyãios susirinkimuose kartu visa ‰eima.
Js˜ vadovaujamas ‰eimyninis garbinimas yra labai svarbus vaik˜ dvasinei
gerovei.

4. Eikite su savo vaikais ∞ „tòãio ir dukters“ pasimatymus arba ∞ „tòãio ir snaus“
i‰kylas gamtoje. Visa ‰eima renkite nakvynes palapinòse ar i‰kylas, eikite ∞ sporto
rungtynes ir koncertus, dalyvaukite mokykliniuose renginiuose ir taip toliau.
Viskas bus kitaip, jeigu ir tòtis dalyvaus kartu.

5. Kurkite ‰eimynini˜ atostog˜, kelioni˜ ir i‰kyl˜ tradicijas. Vaikai visada bran-
gins tuos bendros veiklos atsiminimus.

6. Reguliariai kalbòkitòs su kiekvienu vaiku atskirai. Tegul jie kalba, apie kà nori.
Mokykite juos evangelijos princip˜. Mokykite juos tikr˜j˜ vertybi˜. Sakykite
jiems, kad mylite juos. Asmeni‰kai su vaikais praleisdami laikà, rodote vaikams,
kas tòvelio gyvenime uÏima svarbiausià vietà.

7. Mokykite vaikus dirbti ir parodykite jiems, kokios vertingos yra pastangos var-
dan doro tikslo. Pradòdami taupyti pinigus vaik˜ i‰silavinimui ir vaÏiavimui ∞
misijà, parodysite jiems, kà tòtis laiko svarbiu dalyku.

8. Skatinkite gerà muzikà, menà ir literatrà savo namuose. Namai, kuriuose
vyrauja subtilumo ir groÏio dvasia, amÏiams palaimins js˜ vaik˜ gyvenimus.

9. Kiek leidÏia atstumas, reguliariai su Ïmona lankykitòs ‰ventykloje. Tada vaikai
geriau supras ‰ventyklinòs santuokos, ‰ventyklini˜ ∞Ïad˜ ir amÏinosios ‰eimos
svarbà.

10. Tegul vaikai mato js˜ dÏiaugsmà ir pasitenkinimà, kylanãius i‰ tarnavimo
BaÏnyãioje. Tai gali ∞kvòpti juos taip pat noròti tarnauti BaÏnyãioje ir pamilti kara-
lyst´.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1987, 62–63; ar Ensign, Nov. 1987, 50–51.)
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Tòvas turi aprpinti savo ‰eimà tuo, kas btina pragyvenimui, ir apsaugoti jà

Priminkite klausytojams, kad parei‰kime apie ‰eimà teigiama, jog tòvai „atsakingi
uÏ aprpinimà viskuo, kas btina [j˜ ‰eim˜] pragyvenimui“.

• Kokie yra tie Ïemi‰ki, btini pragyvenimui dalykai? (Atsakymai gali apimti
maistà, pinigus, drabuÏius ir pastog´.) Kaip tòvas turi aprpinti ‰iais btinais
dalykais?

Prezidentas Hovardas V. Hanteris sakò: „Js˜, kurie turite kunigyst´, atsako-
mybò (i‰skyrus negalios atvejus) – teikti savo Ïmonai ir vaikams Ïemi‰kà
paramà. Joks vyras negali perduoti ‰ios atsakomybòs na‰tos kitam, netgi savo
Ïmonai. Vie‰pats nurodò, kad moterys ir vaikai turi teis´ bti i‰laikomos
savo vyr˜ ar tòv˜ (Ïr. DS 83; 1 Tim 5:8)... Mes raginame jus daryti viskà, kà
tik galite, kad js˜ Ïmona galòt˜ pasilikti namuose ir priÏiròti vaikus, kai
js, kiek galite, aprpinate savo ‰eimà.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1994,
69; ar Ensign, Nov. 1994, 51.)

• Kokie yra dvasiniai, btini pragyvenimui dalykai? (Atsakymai gali apimti liu-
dijimà, meil´, kasdienin´ maldà ir Ra‰t˜ studijavimà, evangelijos mokymà
bei kunigystòs apeigas.) Kà tòvas gali padaryti, kad aprpint˜ ‰iais btinais
dalykais?

• Kaip Ïmona ir vaikai gali paremti savo vyro ir tòvo pastangas aprpinti juos?

Nurodykite klausytojams tok∞ patarimà, esant∞ tame parei‰kime apie ‰eimà:
„Tòvai... atsakingi uÏ... savo ‰eim˜ apsaugà“.

• Nuo ko ‰eimas reikia saugoti?

• Kaip vyrai ir tòvai gali apsaugoti savo ‰eimas?

Prezidentas Hovardas V. Hanteris sakò:

„Teisus tòvas apsaugo savo vaikus skirdamas laiko ir dalyvaudamas j˜ visuo-
meninòse, ‰vietimo ir dvasinòse veiklose bei pareigose...

Turintis kunigyst´ vyras veda savo ‰eimà dalyvauti BaÏnyãioje, kad ‰eima
paÏint˜ evangelijà ir bt˜ sandor˜ ir apeig˜ saugoma. Jei norite dÏiaugtis
Vie‰paties palaimomis, turite ∞vesti tvarkà savo namuose. Drauge su Ïmona
js nustatote dvasin∞ savo nam˜ klimatà. Pirmiausia reguliaraus Ra‰t˜ studi-
javimo ir kasdieninòs maldos pagalba privalote sutvarkyti savo paties dvasin∞
gyvenimà. Saugokite ir gerbkite savo kunigyst´ ir ‰ventyklines sandoras; ska-
tinkite tai daryti ir savo ‰eimà.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1994, 69; ar
Ensign, Nov. 1994, 51.)

• Koki˜ galite duoti pavyzdÏi˜ apie tòvus, vykdanãius savo ‰ventas pareigas?

Pastaba: Jei ‰ià pamokà dòstote atskirai ir neplanuojate dòstyti 11-osios pamokos,
pagalvokite, ar nevertòt˜ aptarti ‰io teiginio i‰ parei‰kimo apie ‰eimà: „Vykdant
[savo] ‰ventas pareigas, tòvai ir motinos yra ∞pareigoti padòti vienas kitam kaip
lygs partneriai“. 11-oje pamokoje rasite pagalbinòs medÏiagos, padòsianãios
aptarti ‰ià tiesà (Ïr. 56–57 p.).

Pabaiga

Jei Dvasia skatina, paliudykite apie pamokoje aptartas tiesas.
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Nurodykite Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 37–40 pusla-
pius. Paraginkite klausytojus perÏvelgti ‰ios pamokos doktrinas ir principus ir 1)
pasinaudoti bent vienu pasilymu, esanãiu „Pritaikymo idòj˜“ skyrelyje bei 2)
perskaityti prezidento Ezros Tafto Bensono straipsn∞ „Izraelio tòvams“. PabròÏ-
kite, kad sutuoktini˜ poroms gali bti labai naudinga bendrai skaityti ir aptarti
klausytojo vadovòlio straipsnius.

Priminkite klausytojams ∞ kità pamokà atsine‰ti klausytojo vadovòl∞.
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11
PAMOKA

·VENTI TñVO IR
MOTINOS VAIDMENYS

Antra dalis: motinos vaidmuo
Tikslas Padòti klausytojams suprasti, kaip motina vykdo savo ‰ventà vaidmen∞ ir kaip

motina ir tòvas gali vienas kitam padòti kaip lygs partneriai.

Pasiruo‰imas 1. PerÏvelkite principus, esanãius skyrelyje „Js˜, kaip mokytojo, pareigos“
(‰io vadovòlio ix–xi p.). Pagalvokite, kaip ‰iuos principus galòtumòte pritaikyti
ruo‰damasis (-i) mokyti.

2. Perskaitykite pary‰kintus pamokos skyreli˜ pavadinimus, kurie nusako pamo-
kos doktrinas ir principus. Ruo‰damasis (-i) pamokai, per savait´ apmàstykite
‰ias doktrinas ir principus siekdamas (-a) Dvasios nurodym˜ sprendÏiant, kà
turite pabròÏti, kad patenkintumòte klausytoj˜ poreikius.

3. Priminkite klausytojams ∞ klas´ atsine‰ti savo Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso
klausytojo vadovòlio egzempliorius.

Siloma
pamokos eiga Motinos dalyvauja Dievo darbe

Kaip ‰ios pamokos ∞vadà, drauge su klausytojais perskaitykite ‰ià i‰traukà i‰
vyresniojo DÏefrio R. Holando i‰ Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo kalbos (Santuokos
ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 42 puslapis):

Neseniai viena jauna mama man para‰ò, kad jà apòmò nerimas visose trijose
srityse. Pirma buvo tai, kad kiekvienà kartà, girdòdama kalbas apie pastar˜j˜
dien˜ ‰vent˜j˜ motinyst´, ji nerimaudavo, kadangi jautòsi neatitinkanti t˜ rei-
kalavim˜, arba motinoms keliam˜ uÏdavini˜. Antra, ji manò, kad pasaulis
tikisi, jog ji mokys savo vaikus skaityti, ra‰yti, interjero dizaino, lotyn˜ kalbos,
skaiãiavimo ir naudojimosi „Internetu“, – ir visa tai kdikiui dar nei‰tarus ko
nors tokio paprasãiausio kaip „agu agu“. Treãia, ji daÏnai jausdavo, kad Ïmonòs
kai kada pernelyg globòji‰kai su ja elgiasi ir beveik visada tai daro net patys to
nepastebòdami, kadangi duodami jai ∞vairius patarimus ar netgi i‰sakydami
pagyrimus, atrodo, niekada nepastebi jos ∞dòt˜ protini˜, dvasini˜ ir emocini˜
pastang˜, ilg˜ nakt˜ bei ∞tempt˜ dien˜ ar vis˜ jòg˜ reikalaujanãio dòmesio,
kuri˜ kartais prireikia stengiantis ir norint bti tokia motina, kokia Dievas
tikisi, kad ji bus.

Bet, pasak jos, vienas dalykas padeda jai eiti pirmyn: „Sunkiais ar lengvesniais
gyvenimo momentais, kartais ir pro a‰aras, giliai viduje a‰ Ïinau, kad vykdau Dievo
darbà. Îinau, kad, dòl savo motinystòs, esu Jo amÏina bendradarbò. Mane giliai
jaudina tai, kad galutin∞ Savo tikslà ir prasm´ Dievas mato tòvystòje, net jei kai
kurie Jo vaikai ir priverãia J∞ verkti.

Btent ‰∞ supratimà, – sako ji, – a‰ ir stengiuosi prisiminti tomis nei‰vengiamai
sunkiomis dienomis, kada visa tai atrodo nepakeliama. Galbt btent ms˜
nesugebòjimas bei didelis noras ir ragina mus ie‰koti Jo ir paÏadina Jo galià savo
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ruoÏtu i‰tiesti pagalbos rankà mums. Galbt Jis slapãia viliasi, kad mes panorò-
sime, – sako ji, – ir pra‰ysime Jo pagalbos. Tada, a‰ tikiu, Jis gali mokyti ‰iuos vai-
kus tiesiogiai, per mus, bet be pasiprie‰inimo. Man patinka ‰i mintis, – baigia ji.
– Ji duoda man vilties. Jei pajògsiu i‰likti teisi savo Dangi‰kojo Tòvo akyse, galbt
Jis galòs nekliudomas vadovauti ms˜ vaikams. Galbt tada tai tikrai galòs bti
Jo darbas ir Jo ‰lovò visa t˜ ÏodÏi˜ prasme.“ (Îr. Conference Report, Apr. 1997,
47; ar Ensign, May 1997, 36.)

Pakvieskite savo mokinius pasidalinti jausmais apie motin˜ dalyvavimà Dievo
darbe.

Motinos vis˜ pirma atsako uÏ savo vaik˜ ugdymà

Papra‰ykite klausytoj˜ atsiversti Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vado-
vòlio iv puslap∞. Nurodykite jiems tok∞ teigin∞ parei‰kimo apie ‰eimà septintoje
pastraipoje: „Motinos vis˜ pirma atsako uÏ savo vaik˜ ugdymà“.

• Kaip motinos ugdo savo vaikus? (Pakvieskite klausytojus pasidalinti patyri-
mais, rodanãiais gerà motinos ∞takà. Tada perskaitykite ‰∞ teigin∞.)

Vyresnysis Riãardas G. Skotas i‰ Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo sakò: „Kaip
Vie‰paties vadovaujama motina, js rpestingu pamokymu ir vertu pavyz-
dÏiu i‰ tiesos gij˜ audÏiate savo vaik˜ charakter∞. Ø jumis pasitikinãi˜ vaik˜
protus ir ‰irdis js ∞kvepiate tokias savybes, kaip sàÏiningumas, tikòjimas ∞
Dievà, pareigingumas, pagarba kitiems, maloningumas, pasitikòjimas savimi,
bei noras bti naudingam, mokytis ir duoti. Joks vaik˜ darÏelis negali to
padaryti. Tai js˜ ‰venta teisò ir privilegija.“ (Îr. Conference Report, Oct.
1996, 102; ar Ensign, Nov. 1996, 74.)

Prezidentas Boidas K. Pakeris, Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo veikiantysis prezi-
dentas, pastebòjo: „Joks mokymas neprilygsta ar yra daugiau dvasi‰kai apdova-
nojantis arba daugiau i‰auk‰tinantis uÏ tà mokymà, kur∞ savo vaikams teikia
motina.“ (“Teach the Children,” Ensign, Feb. 2000, 16.)

Noròdami pateikti daugiau idòj˜ apie tai, kaip motinos gali ugdyti savo vaikus,
papra‰ykite klausytoj˜ atsiversti Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vado-
vòlio 44–45 puslapius. Papra‰ykite j˜ susirasti de‰imt prezidento Ezros Tafto Ben-
sono pasilym˜ apie tai, kà gali daryti motinos, kad efektyviai praleist˜ laikà su
savo vaikais. Klausytojams atradus ‰iuos pasilymus, sura‰ykite juos lentoje, kaip
parodyta Ïemiau. Aptarkite, kokià naudà duoda kiekvieno i‰ ‰i˜ pasilym˜ vyk-
dymas.

1. Îinokite, kas vyksta
js˜ vaik˜ gyvenime.

2. Bkite tikra draugò.

3. Skaitykite savo
vaikams.

4. Melskitòs su savo
vaikais.

5. Kas savait´ renkite
nam˜ vakarus.

6. Bkite drauge, kai
valgote.

7. Kasdien skaitykite
Ra‰tus.

8. Visa ‰eima dalyvaukite
smagiuose
renginiuose.

9. Mokykite savo vaikus.

10. I‰ tikr˜j˜ mylòkite
savo vaikus.
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PaÏymòkite, jog pastar˜j˜ dien˜ prana‰ai pabròÏia, kad motinoms labai svarbu
likti namuose su savo vaikais, o ne ∞sidarbinti. Perskaitykite ‰∞ prezidento
Gordono B. Hinklio, 15-ojo BaÏnyãios prezidento, teigin∞:

„Yra moter˜ (i‰ tikr˜j˜ j˜ atsirado labai daug), kurios priverstos dirbti, kad
aprpint˜ savo ‰eimas. Joms a‰ sakau: darykite geriausia, kà galite. Tikiuosi,
kad dirbdamos visà darbo dienà, tai darote tam, kad patenkintumòte pagrindi-
nius poreikius, o ne pataikaudamos savo norams turòti pra‰matn˜ bstà,
∞mantr˜ automobil∞ ir kitokià prabangà. DidÏiausias darbas, kok∞ tik gali atlikti
bet kuri motina, – tai ugdyti, mokyti, ∞kvòpti, skatinti ir auklòti savo vaikus tei-
sume ir tiesoje. Niekas kitas ãia negali jos adekvaãiai pakeisti.“ (Îr. Conference
Report, Oct. 1996, 93; ar Ensign, Nov. 1996, 69.)

• Kà ‰eimoms gali tekti paaukoti tam, kad sekt˜ ‰iuo patarimu?

Baigdamas (-a) ‰ià pamokos dal∞, perskaitykite vienà ar abu ‰iuos teiginius:

Tarnaudamas pirmuoju pataròju Pirmojoje prezidentroje, prezidentas Gordonas
B. Hinklis sakò: „A‰ primenu motinoms visame pasaulyje apie j˜ pa‰aukimo
‰ventumà. Niekas kitas negali js˜ adekvaãiai pakeisti. Nòra didesnòs atsakomy-
bòs, nòra daugiau ∞pareigojanãio pavedimo uÏ duotàj∞ jums – su meile, ramybe
ir dora i‰auklòti tuos, kuriuos pagimdòte ∞ ‰∞ pasaul∞.“ (Îr. Conference Report,
Oct. 1993, 79; ar Ensign, Nov. 1993, 60.)

Kalbòdamas motinoms, vyresnysis DÏefris R. Holandas sakò: „Jums priklauso
didÏioji Ievos, visos Ïmoni˜ ‰eimos motinos, kuri suprato, kad jai ir Adomui
reikia nupulti tam, kad „bt˜ Ïmonòs“ [2 Nef 2:25] ir kad bt˜ dÏiaugsmas,
tradicija. Jums priklauso didÏioji Saros, Rebekos ir Rachelòs, be kuri˜ nebt˜
t˜ diding˜ patriarchalini˜ paÏad˜ Abraomui, Izaokui ir Jokbui, laiminanãi˜
mus visus, tradicija. Jums priklauso didÏioji Loidòs ir Eunikòs [Ïr. 2 Tim 1:5] bei
2000 jaun˜j˜ kari˜ motin˜ tradicija. Jums priklauso didÏioji Marijos, i‰rinktos
ir paskirtos dar prie‰ pasaulio buvimà pradòti, i‰ne‰ioti ir pagimdyti paties
Dievo Sn˜, tradicija. Dòkojame visoms jums, taip pat ir savo mamoms, ir
sakome jums, kad ‰iame pasaulyje nòra nieko svarbesnio, kaip ‰itaip tiesiogiai
dalyvauti Dievo darbe ir ‰lovòje, ∞gyvendinat Jo dukter˜ ir sn˜ mirtingumà
ir Ïemi‰kàj∞ gyvenimà tam, kad tose auk‰tybòse esanãiose dangaus karalystòse
galòt˜ bti ∞gyvendintas j˜ nemirtingumas ir amÏinasis gyvenimas.“ (Îr. Con-
ference Report, Apr. 1997, 48; ar Ensign, May 1997, 36; taip pat Ïr. Santuokos
ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 43–44 puslapius.)

Tòvai ir motinos turi padòti vienas kitam kaip lygs partneriai

Pastaba: Jei ‰ià pamokà dòstote atskirai ir nedòstòte 10-osios pamokos, pagalvo-
kite, ar nevertòt˜ ‰ià pamokos dal∞ pradòti prezidento Boido K. Pakerio teiginiu,
esanãiu ‰io vadovòlio 49 puslapyje.

Nurodykite klausytojams tok∞ teigin∞ i‰ Parei‰kimo apie ‰eimà: „Vykdant [savo]
‰ventas pareigas, tòvai ir motinos yra ∞pareigoti padòti vienas kitam kaip lygs
partneriai.“

• Kà rei‰kia tai, kad, vykdydami savo pareigas, vyras ir Ïmona yra lygs partneriai?

PaÏymòkite, kad vyras ir Ïmona, bendradarbiaujantys kaip lygs partneriai,
suvienija savo pastangas. Jie remia vienas kità ir naudojasi vienas kito stipry-
bòmis bei talentais. Kiekviena sutuoktini˜ pora gali sulaukti Vie‰paties pagal-
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bos, spr´sdama, kaip remti vienas kità savo pareigose. Jie gali priimti sprendi-
mus, pagr∞stus dievi‰kai apreik‰tais principais ir kiekvieno sutuoktinio unika-
liais sugebòjimais bei stipriosiomis savybòmis.

• Kà gali daryti vyras, kad paremt˜ savo Ïmonà, vykdanãià savas vaik˜ auklòjimo
pareigas?

• Kà gali daryti Ïmona, kad paremt˜ savo vyrà, vykdant∞ savas pirmininkavimo
ir ‰eimos aprpinimo pareigas?

• Koki˜ galite pateikti pavyzdÏi˜ apie vyrus ir Ïmonas, kurie, besirpindami savo
vaikais ir mokydami juos, efektyviai remia vienas kità?

Pabaiga

Kartu su klausytojais perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 64:33–34.

• Kaip ‰i Ra‰t˜ i‰trauka siejasi su tòvystòs ir motinystòs pareigomis?

PabròÏkite, kad motina ir tòvas i‰ ties˜ deda „didelio darbo pagrindà“. Kasdieni-
nòs vaik˜ auginimo uÏduotys kartais atrodo smulkios ir nereik‰mingos, bet „i‰
maÏ˜ dalyk˜ kyla tai, kas didinga“. Kai tòvas ir motina bendradarbiauja, vykdy-
dami savo ‰ventas pareigas, j˜ ‰eima susilaukia dideli˜ palaim˜ i‰ Vie‰paties.

Jei Dvasia skatina, i‰sakykite savo ∞sitikinimà dòl pamokoje aptart˜ ties˜.

Nurodykite Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 41–45) pusla-
pius. Paraginkite klausytojus perÏvelgti ‰ios pamokos doktrinas ir principus ir 1)
pasinaudoti bent vienu pasilymu, esanãiu „Pritaikymo idòj˜“ skyrelyje bei 2)
perskaityti vyresniojo DÏefrio R. Holando straipsn∞ „Kadangi ji – motina“ ir pre-
zidento Ezros Tafto Bensono straipsn∞ „Sionòs motinoms“. PaÏymòkite, kad
sutuoktini˜ poroms gali bti labai naudinga bendrai skaityti ir aptarti klausy-
tojo vadovòlio straipsnius.



58

12
PAMOKA

VAIKˆ MOKYMAS
PAVYZDÎIU IR PAMOKYMU

Tikslas Padòti klausytojams suprasti, kad gimdytojai yra ∞pareigoti mokyti savo vaikus
pavyzdÏiu ir pamokymu bei visose ‰iose mokymo pastangose siekti dievi‰ko
∞kvòpimo.

Pasiruo‰imas 1. Ruo‰damasis (-i) mokyti, pagalvokite, kaip galòtumòte sekti principais, esanãiais
skyrelyje „Js˜, kaip mokytojo, pareigos“ (‰io vadovòlio ix–xi p.).

2. Perskaitykite pary‰kintus pamokos skyreli˜ pavadinimus. ·ie pavadinimai
nusako pamokos doktrinas ir principus. Ruo‰damasis (-i) pamokai, apmàsty-
kite, kaip padòti klausytojams pritaikyti ‰ias doktrinas ir principus gyvenime.
Siekite Dvasios nurodym˜, spr´sdamas (-a), kà turòtumòte pabròÏti, kad
patenkintumòte klausytoj˜ poreikius.

3. Jei galite gauti Family Home Evening Resource Book (31106), i‰studijuokite 
skyrius „Teaching by Example“ (242–244 p.) ir „Reasoning with Children“
(244–245 p.). Pagalvokite, kaip galòtumòte ‰iuos straipsnius panaudoti 
pamokoje.

Siloma
pamokos eiga Gimdytojai ∞pareigoti mokyti savo vaikus

Perskaitykite ‰ià prezidento Gordono B. Hinklio, 15-ojo BaÏnyãios prezidento,
papasakotà istorijà:

„Netrukus po ms˜ vedyb˜ pasistatòme savo pirmàj∞ namà. Turòjome labai
nedaug pinig˜. Didel´ dal∞ darb˜ atlikau a‰ pats... Visas aplinkos suformavimas
buvo tarp mano pareig˜. Pirmasis i‰ daugelio mano pasodint˜ medÏi˜ buvo bal-
toji Amerikos akacija... Tai buvo tik medÏio sodinukas, gal 2 cm skersmens. Jis
buvo toks lankstus, kad galòjau j∞ lengvai palenkti bet kuria kryptimi. Vòlesniais
metais a‰ jam skyriau maÏai dòmesio.

Vienà Ïiemos dienà, kai medis buvo be lap˜, a‰ atsitiktinai paÏvelgiau ∞ j∞ pro
langà. Pastebòjau, kad jis palink´s ∞ vakarus, sukryp´s ir prarad´s pusiausvyrà.
Negalòjau tuo patikòti. I‰òjau laukan ir ∞siròmiau ∞ j∞, noròdamas j∞ atitiesinti.
Taãiau dabar kamienas buvo beveik 30 cm skersmens. Mano jògos buvo per
menkos prie‰ j∞...

Kai jis buvo kà tik pasodintas, virvelòs bt˜ pakak´ jam i‰laikyti reikiamoje padò-
tyje prie‰ vòj˜ galias. A‰ galòjau ir privalòjau priri‰ti j∞ virvele, ir tai padaryti bt˜
buv´ visai nesunku. Taãiau to nepadariau, ir medis sulinko nuo j∞ uÏgriuvusi˜
jòg˜ poveikio.“ (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], 419–420.)

• Kaip prezidento Hinklio patyrimas susij´s su gimdytoj˜ pareiga mokyti vaikus?
(Klausytojams aptariant ‰∞ klausimà, kartu su jais perskaitykite Patarli˜ 22:6.)
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Kalbòdamas apie patyrimà su tuo medÏiu, prezidentas Hinklis sakò: „Pana‰˜
dalykà daug kart˜ maãiau mano stebòt˜ vaik˜ gyvenimuose. Pagimd´ juos ∞
‰∞ pasaul∞ tòvai, atrodò, visi‰kai atsisakò savo pareig˜. Rezultatas buvo tragi‰-
kas. Keletas paprast˜ inkar˜ jiems bt˜ suteik´ stiprybòs atsilaikyti prie‰ tas
jògas, kurios galiausiai suformavo j˜ gyvenimus.“ (Teachings of Gordon B.
Hinckley, 420.)

Paai‰kinkite, kad Vie‰pats skyrò gimdytojams ‰ventà pareigà mokyti savo vaikus.
Ø ‰ià pareigà negalima Ïiròti atsainiai ar jà palikti kitiems. Vyresnysis M. Raselas
Balardas i‰ Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo pabròÏò:

„Negalime ir neturime leisti mokyklai, visuomenei, televizijai ar netgi BaÏnyãios
organizacijoms formuoti ms˜ vaik˜ vertybi˜. Vie‰pats ‰ià pareigà paskyrò moti-
noms ir tòvams. Tai pareiga, kurios negalime i‰vengti ir kurios negalime dele-
guoti. Kiti gali padòti, bet atsakingi lieka gimdytojai. Todòl privalome saugoti
savo nam˜ ‰ventumà, kadangi btent ten vaikai ∞gyja savo vertybes, formuoja
paÏiras ir ∞proãius kasdieniniam gyvenimui.“ (Îr. Conference Report, Apr. 1991,
106; ar Ensign, May 1991, 79–80.)

• Kodòl taip svarbu, kad gimdytojai mokyt˜ savo vaikus, o ne palikt˜ ‰ià atsako-
myb´ kitiems? Kokie pavojai atsiranda dòl to, kad gimdytojai nevykdo ‰ios
pareigos?

• Kaip gimdytoj˜ pastangas mokyti vaikus gali paremti kiti giminaiãiai, tokie,
kaip seneliai, tetos ir dòdòs?

Gimdytojai, mokydami savo vaikus, gali gauti ∞kvòpimà

Tegul klausytojai atsiverãia Doktrinos ir Sandor˜ 42:14. Paai‰kinkite, kad ‰ioje
Ra‰t˜ eilutòje gldi svarbus principas gimdytojams, kaip mokyti savo vaikus.
Tada kartu su klausytojais perskaitykite tà eilut´.

• Koks principas gldi ‰ioje eilutòje? (Turime mokyti Dvasia.) Kà rei‰kia mokyti
Dvasia?

Kartu su klausytojais perskaitykite 2 Nefio 32:5 ir 33:1. PaÏymòkite, kad
Dvasia, arba ·ventoji Dvasia, gali padòti mums suÏinoti, kà turime daryti
ir sakyti. Kai gimdytojai moko vadovaujami ·ventosios Dvasios, ·ventoji
Dvasia ne‰a j˜ mokymà ∞ vaik˜ ‰irdis.

Perskaitykite tok∞ prezidento Gordono B. Hinklio patarimà:

„Tòvai, mylòkite savo vaikus. Branginkite juos. Jie tokie brangs. Jie yra labai
labai svarbs. Jie – ateitis. Juos auklòti jums reikia daugiau nei vien js˜ i‰min-
ties. Jums reikia Vie‰paties pagalbos. Melskite tos pagalbos ir elkitòs pagal gautà
∞kvòpimà.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1995, 120; ar Ensign, Nov. 1995, 89.)

• Kodòl, stengiantis mokyti savo vaikus, gimdytojams reikia ∞kvòpimo? Kà gali
daryti savo vaikus mokantys gimdytojai, kad vaikai pajust˜ ·ventosios Dvasios
∞takà?

Persakykite ‰ià vyresniojo F. Enzio Bu‰e i‰ Septyniasde‰imties papasakotà trumpà
istorijà:

„Vienà dienà, kai aplinkybòs privertò mane bti namuose ne∞prastu laiku, i‰ kito
kambario i‰girdau, kaip ms˜ vienuolikmetis snus, kà tik gr∞Ï´s i‰ mokyklos,
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pasakò savo jaunesniajai sesutei bjaurius ÏodÏius. Tie ÏodÏiai uÏgavo mane, tai
buvo ÏodÏiai, kuri˜ a‰ niekada nesitikòjau i‰girsti i‰ savo snaus. Pirmoji mano
natrali pykãio reakcija buvo atsistoti ir eiti pas j∞. Laimei, turòjau pereiti kam-
bar∞ ir atidaryti duris, kad prieiãiau prie jo, ir atsimenu, kad per tas kelias sekun-
des a‰ kar‰tai meldÏiausi savo Dangi‰kajam Tòvui, kad Jis padòt˜ man suvaldyti
‰ià situacijà. Mane uÏliejo ramybò ir a‰ daugiau nebepykau.

Ms˜ snus labai suglumo, pamat´s mane namuose, ir pastòro i‰ baimòs, kai
priòjau prie jo. Savo nuostabai a‰ i‰girdau save sakant: „Sveikas sugr∞Ï´s, snau!“
ir i‰tiesiau jam rankà. O tada mandagiai pakvieãiau j∞ atsisòsti ‰alia man´s sve-
tainòje asmeni‰kam pokalbiui. Girdòjau save i‰sakant savo meil´ jam. Kalbòjau
jam apie kovà, kurià kasdienà kiekvienas ms˜ turime kovoti savyje.

Kai i‰rei‰kiau pasitikòjimà juo, jis pravirko ir òmò kalbòti apie savo nevertumà, be
galo save smerkdamas. Tuomet mano vaidmuo buvo objektyviai ∞vertinti jo pra-
siÏengimà ir j∞ paguosti. Mus uÏliejo nuostabi dvasia ir pabaigoje mes verkòme
drauge, apsikabin´ i‰ meilòs ir galiausiai i‰ dÏiaugsmo. Tai, kas galòjo virsti baisia
konfrontacija tarp tòvo ir snaus, pagalbos i‰ auk‰tybi˜ dòka tapo vienu i‰ nuo-
stabiausi˜ patyrim˜ ms˜ santykiuose, kurio mes abu niekada nepamir‰ome.“
(Îr. Conference Report, Apr. 1982, 98–99; ar Ensign, May 1982, 70.)

• Kuo tai galòjo baigtis, jei tòvas bt˜ pasidav´s pykãio impulsui?

Papra‰ykite klausytoj˜ pasidalinti patyrimais apie tai, kaip ·ventoji Dvasia vedò
juos mokyti vaikà ar padòti jam taip, kaip jie pradÏioje nebuvo planav´.

• Kà gali daryti gimdytojai, kad pasiruo‰t˜ bti ·ventosios Dvasios vadovaujami?
(Aptariant ‰∞ klausimà, pakvieskite klausytojus perskaityti kai kurias arba visas
‰ias Ra‰t˜ i‰traukas: Almos 17:2–3; DS 11:21; 20:77; 121:45–46; 136:33.)

Gimdytojai moko pavyzdÏiu ir pamokymu

Paai‰kinkite, kad gimdytojai savo vaikus moko dviem pagrindiniais bdais: savo
pavyzdÏiu ir savo ÏodÏiais.

• Kuo gimdytoj˜ pavyzdys prideda reik‰mòs j˜ ÏodÏiams mokant savo vaikus?

Tegul klausytojai perskaito ‰∞ vyresniojo DÏeimso E. Fausto, tuo metu tarnavu-
sio Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorume, teigin∞ (Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klau-
sytojo vadovòlio 47 puslapis):

„Kai tòvai stengiasi mokyti vaikus i‰vengti pavojaus, jie niekada negali pasa-
kyti savo vaikams: „Mes labiau patyr´ ir protingesni pasaulio dalykuose, ir
mums galima prieiti prie skardÏio kra‰to arãiau nei jums.“ Dòl tòv˜ veidmai-
ni‰kumo vaikai gali tapti cinikais ir nebetikòti tuo, ko juos moko namuose.
PavyzdÏiui, kai tòvai Ïiri tuos filmus, kuriuos patys draudÏia Ïiròti vaikams,
vaik˜ pasitikòjimas jais maÏòja. Jei tòvai i‰ savo vaik˜ tikisi sàÏiningumo, tai
patys tòvai turi bti sàÏiningi. Jei tòvai i‰ savo vaik˜ tikisi dorumo, tai patys
tòvai turi bti dori. Jei i‰ vaik˜ tikitòs garbingumo, patys bkite garbingi.“ (Îr.
Conference Report, Oct. 1990, 41; ar Ensign, Nov. 1990, 33–34.)

• Kà gimdytojai gali daryti, kad savo vaikus evangelijos princip˜ mokyt˜ pavyz-
dÏiu?

Tarnaudamas Pirmininkaujanãiu Vyskupu, vyskupas Robertas D. Heilsas sakò:
„Kai galvoju apie... santykius savo ‰eimoje, a‰ nei‰vengiamai gr∞Ït˜ prie
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pavyzdÏio, kur∞ man rodò mano tòvai.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1993, 8;
ar Ensign, Nov. 1993, 8.) ·ie atsiminimai rodo, kaip vyskupas Heilsas mokòsi
i‰ tòv˜:

„Mano tòvas mokò mane gerbti kunigyst´. Tarnaudami Aarono kunigystòs
pareigybòse, sakramentà pateikdavome nerdijanãio plieno sakramento padòk-
liukuose, kurie nuo i‰siliejusio vandens daÏnai patamsòdavo dòl kieto vandens
nuosòd˜. Mano, kaip turinãio Aarono kunigyst´, pareiga buvo padòti paruo‰ti
sakramentà. Tòvas man´s pra‰ydavo parsine‰ti padòkliukus namo, ir drauge
mes tol ‰veisdavome juos vielinòmis kempinòmis, kol kiekvienas padòklas
imdavo spindòti. Pateikdamas sakramentà, a‰ Ïinojau, jog mes prisidòjome,
kad sakramento apeigos bt˜ truputòl∞ ‰ventesnòs.“ (Îr. Conference Report,
Oct. 1993, 8; ar Ensign, Nov. 1993, 8.)

„A‰ dòkingas uÏ mamà, kuri buvo atsidavusi savo vyrui ir vaikams, – mamà,
kuri mokò pavyzdÏiu. Esu dòkingas uÏ jos pasiaukojamà tarnyst´ Paramos
bendrijoje daugiau nei 30 met˜. Kai man suòjo ‰e‰iolika met˜ ir gavau vairuo-
tojo paÏymòjimà, man teko privilegija mokytis i‰ jos, kai ji, padòdama vysku-
pui rpintis varg‰ais ir beturãiais, pasiimdavo mane drauge.“ (Îr. Conference
Report, Apr. 1992, 90; ar Ensign, May 1992, 65.)

• Kokias progas turi gimdytojai mokyti savo vaikus ÏodÏiais?

Klausytojams aptariant ‰∞ klausimà, paai‰kinkite, kad ‰eimos malda, bendras
Ra‰t˜ studijavimas ir ‰eimos nam˜ vakaras bus aptariami 16-oje pamokoje.
·alia ‰i˜ nurodyt˜ mokymo prog˜, kasdieniniame gyvenime atsiranda daug
neplanuot˜ prog˜ mokyti savo vaikus. ·ios progos gali tapti veiksmingo
mokymo momentais, kadangi jos glaudÏiai susij´ su tuo, kà vaikai patiria.
Kadangi tokios progos greitai atsiranda ir dingsta, gimdytojai turi jas pastebòti
ir bti pasiruo‰´ pamokyti t˜ princip˜, kuriuos j˜ vaikai pasiruo‰´ priimti.

• Koki˜ neplanuot˜ mokymo prog˜ gali tikòtis gimdytojai? (Jei klausytojams
sunku atsakyti ∞ ‰∞ klausimà, apgalvokite, ar nevertòt˜ perskaityti Ïemiau
pateikt˜ pasilym˜ diskusijai paskatinti.)

Prog˜ mokyti vaikus gimdytojai gali rasti tada, kai tie vaikai turi klausim˜ ar
dòl ko nors nerimauja, kai jie i‰gyvena nesutarimus su savo broliais, seserimis
ar draugais, kai jiems tenka, kà nors nuspr´sti, ar kai juos neramina Ïiniasklai-
dos paskelbta informacija. Kitos progos mokyti atsiranda, kai vaikams tenka
mokytis i‰ savo klaid˜, kai jie tarnauja kitiems, kai jiems reikia suvaldyti savo
pykt∞ arba kai jiems reikia pagalbos atpaÏinti ·ventosios Dvasios ∞takà.

• Kaip ∞prasti ‰eimos reikalai, tokie kaip valgymas drauge ar òjimas miegoti, gali
suteikti prog˜ mokyti?

• Kaip asmeninio bendravimo su kiekvienu vaiku laikas gali suteikti gimdyto-
jams prog˜ mokyti? Kà gimdytojai gali daryti, kad su kiekvienu savo vaiku
asmeni‰kai praleist˜ kaÏkiek laiko?

• Ko js galòjote pamokyti savo vaikus tokioms neplanuotoms progoms pasitai-
kius?

Paai‰kinkite, kad kitose keturiose ‰io kurso pamokose bus aptariami principai,
kuri˜ gimdytojai turòt˜ mokyti savo vaikus, ir gimdytoj˜ turimos mokymo
progos.
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Pabaiga

PabròÏkite, jog, kada gimdytojai siekia vadovavimo i‰ Vie‰paties, Jis nukreipia
j˜ pastangas mokyti vaikus teisinga linkme. Gimdytojai, mokydami savo vaikus
pavyzdÏiu ir ÏodÏiais, turi bti strops ir pastovs.

Jei Dvasia skatina, paliudykite apie pamokoje aptartas tiesas.

Nurodykite Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 46–51 pusla-
pius. Paraginkite klausytojus perÏvelgti ‰ios pamokos doktrinas ir principus 
ir 1) pasinaudoti bent vienu pasilymu, esanãiu „Pritaikymo idòj˜“ skyrelyje 
bei 2) perskaityti vyresniojo DÏeimso E. Fausto straipsn∞ „DidÏiausia uÏduotis
‰iame pasaulyje – bti gerais tòvais“ ir vyresniojo Legrando R. Kurtiso straipsn∞
„Stalas, apsuptas meile“. PaÏymòkite, kad sutuoktini˜ poroms gali bti labai
naudinga bendrai skaityti ir aptarti klausytojo vadovòlio straipsnius.
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13
PAMOKA

MOKYKITE VAIKUS
EVANGELIJOS PRINCIPˆ
Pirma dalis
Tikslas Padòti klausytojams ∞gyti didesnius norà ir sugebòjimà mokyti vaikus pagrindi-

ni˜ evangelijos princip˜ ir apeig˜.

Pasiruo‰imas 1. Apsvarstykite, kaip galòtumòte pritaikyti skyrelio „Js˜, kaip mokytojo, parei-
gos“ principus (‰io vadovòlio ix–xi p.).

2. Apmàstykite doktrinas ir principus, kuriuos nusako pary‰kinti pamokos skyre-
li˜ pavadinimai. Per savait´ ie‰kokite bd˜, kaip galòtumòte i‰dòstyti ‰iuos
principus ir doktrinas. Siekite Dvasios nurodym˜, spr´sdami, kà turòtumòte
pabròÏti, kad patenkintumòte klausytoj˜ poreikius.

Siloma
pamokos eiga Gimdytoj˜ mokymai gali padòti vaikams i‰laikyti tvirtà tikòjimà

Lentoje nupie‰kite tokius pie‰inius:

• Kà vaizduoja ‰ie du pie‰iniai? Ko ‰ie pie‰iniai moko apie vaik˜ auklòjimà?

Jei klausytojams sunku atsakyti ∞ ‰iuos klausimus, priminkite jiems 12-oje
pamokoje pateiktà prezidento Hinklio pasakojimà apie pasodintà med∞.
(Jei ‰ià pamokà dòstote atskirai ir 12-ios pamokos nedòstòte, prie‰ aptardami
lentoje nupie‰tus pie‰inius, perpasakokite pasakojimà, esant∞ 58–59 pusla-
piuose.)

Medelis kairòje vaizduoja vaikà, kuris krypsta ∞ ‰al∞ nuo evangelijos dòl to, kad
jo ar jos tòvai nemoko evangelijos namuose ir negyvena pagal jà. Medelis de‰i-
nòje vaizduoja vaikà, kuris mokosi evangelijos dòl tòv˜ ÏodÏi˜ ir pavyzdÏio.
Puãiant stipriems vòjams, virvelòs palaikomas jaunas medelis vis tiek augs tie-
siai. Pana‰iai ir vaikai daÏniau i‰liks tvirti tikòjime, kai j˜ gimdytojai moko
juos paprast˜ evangelijos princip˜.
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Kartu su klausytojais perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 68:25–28.

• Pagal ‰ià Ra‰t˜ i‰traukà, ko Vie‰pats reikalauja, kad gimdytojai mokyt˜ savo
vaikus? (Klausytoj˜ atsakymus uÏra‰ykite lentoje, kaip parodyta Ïemiau.)

• Kodòl svarbu, kad gimdytojai ‰i˜ princip˜ ir apeig˜ mokyt˜ savo vaikus, kol
‰ie jauni?

Tarnaudamas Pirmininkaujanãiu Vyskupu, vyskupas Robertas D. Heilsas ai‰-
kino: „Labiau tikòtina, kad vaikai, kuriuos vaikystòje mokò melstis ir kurie mel-
dòsi su savo gimdytojais, melsis ir bdami suaug´. Tie vaikai, kuriuos vaikystòje
mokò mylòti Dievà ir tikòti, kad Jis gyvas, daÏniausiai ir toliau br´sdami dvasi‰-
kai vystysis bei ugdys ‰iuos meilòs jausmus.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1993,
10; ar Ensign, Nov. 1993, 10.)

Gimdytojai turi mokyti savo vaikus pirm˜j˜ evangelijos princip˜ ir apeig˜.

Tam, kad aptartumòte, kaip tòvai galòt˜ padòti vaikams pritaikyti tikòjimo ir
atgailos principus bei pasiruo‰ti krik‰tui ir ·ventosios Dvasios dovanai, uÏduokite
‰iuos klausimus. Vesdami diskusijà, skatinkite klausytojus dalintis pavyzdÏiais i‰
savo gyvenimo.

• Tam, kad galòtume naudoti tikòjimà Jòzumi Kristumi, privalome teisingai
suprasti Jo bdà ir savybes. Kà gimdytojai gali daryti, kad padòt˜ savo vaikams
suprasti Gelbòtojo bdà ir savybes?

• Trumpai apÏvelkite pasakojimus apie tai, kaip Jòzus i‰gydò Jayro dukter∞ (Mor-
kaus 5:21–24, 35–43) ir kaip Nefis atsakò ∞ ∞sakymà gauti skaistvario plok‰teles
(1 Nef 3:1–7). Kaip ‰ie Ra‰t˜ pasakojimai gali padòti vaikams naudoti tikòjimà
Jòzumi Kristumi?

• Kaip pasakojimai i‰ js˜ asmeninòs patirties gali padòti stiprinti vaiko tikòjimà?

PaÏymòkite, jog gimdytojai turi ie‰koti prog˜ mokyti vaikus, kad tikòjimas
padeda mums gyvenimo i‰‰kiuose ir sunkumuose. PavyzdÏiui, jei vaikui i‰kilo
sunkumai mokykloje ar su draugu, gimdytojai gali su vaiku perskaityti Ra‰t˜
i‰traukà, padòti jam ar jai melstis ie‰kant vadovavimo bei paguodos ir tada
padòti vaikui suprasti, kaip Vie‰pats suteikia pagalbà.

• Kodòl gimdytojams svarbu ie‰koti mokymo prog˜ kasdieniniame gyvenime,
stengiantis mokyti vaikus atgailos?

Tikòjimo ∞ Jòz˜ Krist˜

Atgailos

Krik‰to

Gauti ·ventosios Dvasios dovanà

Maldos

Teisiai vaik‰ãioti prie‰ais Vie‰pat∞
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Paai‰kinkite, kad matydami savo vaikus darant nei‰mintingus sprendimus,
gimdytojai gali paklausti vaik˜, kaip ‰ie jauãiasi dòl ‰i˜ sprendim˜ ir kà jie
galòjo padaryti kitaip. Jie gali leisti vaikams i‰taisyti savo klaidas ir, jei reikia,
i‰sakyti apgailestavimà Vie‰paãiui ir tiems, kuriuos ∞Ïeidò ar ∞skaudino. Taip
pat gimdytojai gali padòti vaikams suvokti per tikrà atgailà ateinanãius
dÏiaugsmà ir ramyb´.

• Trumpai perÏvelkite Almos jaunesniojo (Mozijo 27; Almos 36) ir anti nefi
lehi˜ (Almos 23) atsivertimus. Kaip ‰ie Ra‰t˜ pasakojimai gali padòti vaikams
vertinti atgailos ir atleidimo palaimas?

• PerÏvelkite krik‰to sandorà, drauge su klausytojais perskaitydami Mozijo
18:8–10 ir DS 20:37. Kaip gimdytojai gali padòti savo vaikams pasiruo‰ti
sudaryti krik‰to sandorà ir laikytis jos?

• Kaip gimdytojai gali padòti vaikams nekantriai laukti krik‰to ir ·ventosios
Dvasios dovanos?

Gimdytojai turòt˜ „mokyti savo vaikus melstis ir teisiai vaik‰ãioti prie‰ais
Vie‰pat∞“

• Kodòl gimdytoj˜ pavyzdys yra didÏiausias mokytojas, padedantis vaikams
∞prasti reguliariai melstis?

• ·alia savo duodamo pamaldumo pavyzdÏio, koki˜ dar maldos princip˜ gim
dytojai gali mokyti savo vaikus? (Klausytojams atsakius ∞ ‰∞ klausimà, perskai-
tykite ir aptarkite ‰ias Ra‰t˜ i‰traukas ir citatas. Paskatinkite klausytojus pasida-
linti su ‰iais mokymais susijusiais patyrimais.

a) Jokbo lai‰ko 1:5–6. (Dievas suteiks mums i‰minties, jei pra‰ysime tikòdami.)
b) 2 Nefio 32:9. (Turòtume visada melstis. Mes meldÏiamòs Tòvui Jòzaus

Kristaus vardu.)
c) Almos 37:37. (Kai tariamòs su Vie‰paãiu visuose savo darbuose, Jis nukreipia

mus ∞ gera.)
d) 3 Nefio 18:19–21. (Kai meldÏiamòs Tòvui Jòzaus Kristaus vardu, gauname

tai, ko pra‰ome, jei tai teisinga. Turòtume melstis savo ‰eimose.)
e) Doktrinos ir Sandor˜ 112:10. (Kai esame nuolanks, Vie‰pats atsako ∞ ms˜

maldas.)

Vyresnysis Dalinas H. Ouksas i‰ Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo kalbòjo apie tai,
kaip svarbu vartoti „maldos kalbà“. Jis sakò, kad vaikai ‰ios kalbos gali i‰mokti
i‰ savo gimdytoj˜:

„Savo gimtàjà kalbà mes i‰mokstame paprasãiausiai klausydamiesi t˜, kurie ja
kalba. Tai tinka ir kalbai, kuria kreipiamòs ∞ savo Dangi‰kàj∞ Tòvà. Maldos kalbà
mokytis yra lengviau ir maloniau nei bet kurià kità kalbà. Turòtume suteikti
savo vaikams privilegijà i‰mokti ‰ios kalbos klausant, kaip jà vartoja j˜ gimdy-
tojai ∞vairiose maldose, kurias kasdien kalbame savo namuose.“ (Îr. Conference
Report, Apr. 1993, 20; ar Ensign, May 1993, 18.)

• Kaip gimdytojai gali panaudoti ‰eimos maldà savo vaik˜ mokymui?

• Kà gimdytojai gali daryti, kad paskatint˜ vaikus melstis asmeni‰kai?

• Vie‰pats sakò, kad gimdytojai turi mokyti savo vaikus „teisiai vaik‰ãioti“ prie-
‰ais J∞ (DS 68:28). Kaip gimdytojai gali naudoti nam˜ ir ‰eimos aplinkà, kad
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skatint˜ savo vaikus „teisiai vaik‰ãioti prie‰ais Vie‰pat∞“? (Atsakymai galòt˜
apimti tai, kad gimdytojai gali mokyti vaikus paklusti evangelijos ∞statymams
bei nuostatams ir visada bei visur bti Dievo liudytojais.)

• Kà gali daryti seneliai bei kiti giminaiãiai, kad padòt˜ gimdytojams mokyti
vaikus evangelijos princip˜? Ar jums teko matyti, kaip geras giminaiãi˜ pavyz-
dys gali padòti vaikams?

Pabaiga

PabròÏkite, kad Dievas ∞pareigojo gimdytojus mokyti savo vaikus teisumo prin-
cip˜. Paskatinkite klausytojus stengtis gyventi pagal ‰ioje pamokoje i‰dòstytus
principus ir pasirinkti bdus, padòsianãius jiems geriau mokyti ‰i˜ princip˜ savo
vaikus.

Jei Dvasia skatina, i‰sakykite savo ∞sitikinimus dòl pamokoje aptart˜ ties˜.

Nurodykite Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 52–55 puslapius.
Paraginkite klausytojus perÏvelgti ‰ios pamokos doktrinas ir principus ir 1) pasi-
naudoti bent vienu pasilymu, esanãiu „Pritaikymo idòj˜“ skyrelyje bei 2) per-
skaityti vyresniojo Roberto D. Heilso straipsn∞ „Ms˜ ‰venta pareiga – stiprinti
‰eimas“. PaÏymòkite, kad sutuoktini˜ poroms gali bti labai naudinga bendrai
skaityti ir aptarti klausytojo vadovòlio straipsnius.



67

14
PAMOKA

MOKYKITE VAIKUS
EVANGELIJOS PRINCIPˆ
Antra dalis
Tikslas Padòti klausytojams ∞gyti didesnius norà ir sugebòjimà mokyti vaikus uÏuojau-

tos ir tarnavimo, sàÏiningumo ir pagarbos kit˜ nuosavybei, sàÏiningo darbo
dÏiaugsmo ir moralinio tyrumo.

Pasiruo‰imas 1. PerÏvelkite principus, esanãius skyrelyje „Js˜, kaip mokytojo, pareigos“
(‰io vadovòlio ix–xi p.). Pagalvokite, kaip ‰iuos principus galòtumòte pritaikyti
ruo‰damasis (-i) mokyti.

2. Perskaitykite pary‰kintus pamokos skyreli˜ pavadinimus, kurie nusako pamo-
kos doktrinas ir principus. Ruo‰damasis (-i) pamokai per savait´ apmàstykite
‰ias doktrinas ir principus, siekdamas (-a) Dvasios nurodym˜ sprendÏiant, kà
turòtumòte pabròÏti, kad patenkintumòte klausytoj˜ poreikius. Jei btina,
‰iems principams i‰dòstyti skirkite dvi pamokas.

3. Jei galite gauti ‰ià medÏiagà, perÏvelkite jà ir atsine‰kite ∞ klas´:

a) Jaunimo stiprybòs vardan (34285 156 arba 36550 156).
b) A Parent’s Guide (31125).
c) Family Home Evening Resource Book (31106). PerÏiròdami ‰ià knygà, ypa-

tingà dòmes∞ skirkite skyreliui „Teaching Responsibility“, 246–247 p.,
ir „Teaching about Procreation and Chastity“, 253–260 p. Pagalvokite,
kaip galòtumòte ‰iuos straipsnius panaudoti pamokoje.

Siloma
pamokos eiga Gimdytojai parodo meil´ savo vaikams mokydami juos

Persakykite ‰∞ vyresniojo Loreno C. Dano i‰ Septyniasde‰imties papasakotà
patyrimà:

„Mums augant maÏoje bendruomenòje, mano tòvas manò, kad mudviem su
broliu reikia i‰mokti darbo principo. Todòl jis ∞darbino mus maÏame kyje,
esanãiame miestelio, kuriame jis uÏaugo, pakra‰tyje. Jis leido vietin∞ laikra‰t∞,
todòl negalòjo mums skirti daug laiko, nebent tik anksti ryte ir vakare. Tai
buvo nemaÏa atsakomybò dviem jauniems paaugliams, ir kartais mes padary-
davome klaid˜.

Ms˜ maÏasis kis buvo tarp kit˜ ki˜, ir kartà vienas t˜ kinink˜ atòjo pas
mano tòvà pasakyti jam kà, jo manymu, mes daròme neteisingai. Mano tòvas ati-
dÏiai j∞ i‰klausò ir po to tarò: „DÏimai, tu nesupranti. Matai, a‰ auginu berniukus,
o ne karves.“ Po mano tòvo mirties, DÏimas mums papasakojo apie ‰∞ pokalb∞.
Koks buvau dòkingas uÏ tok∞ tòvà, kuris nusprendò auginti berniukus, o ne kar-
ves. Nepaisant ms˜ klaid˜, tame maÏame kyje mes i‰mokome dirbti, ir nors jie
apie tai daug nekalbòjo, man atrodo, mes visada Ïinojome, kad mamai ir tòvui
esame svarbesni uÏ karves ar uÏ bet kà kita.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1974,
12; ar Ensign, Nov. 1974, 11.)
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• Kas ‰ioje istorijoje jums padarò ∞spd∞?

PabròÏkite, kad vyresnysis Danas ir jo brolis visada Ïinojo, kad j˜ tòvai myli juos.
Vienas bdas gimdytojams parodyti meil´ savo vaikams – tai skirti laiko padòti
jiems i‰mokti evangelijos principus ir pritaikyti juos gyvenime. ·ioje pamokoje
aptariama, kaip vaikus mokyti penki˜ pagrindini˜ evangelinio gyvenimo prin-
cip˜: uÏuojautos ir tarnavimo, sàÏiningumo, pagarbos kit˜ nuosavybei, sàÏiningo
darbo dÏiaugsmo ir moralinio tyrumo.

Gimdytojai privalo mokyti vaikus uÏuojautos ir tarnavimo

Paai‰kinkite, kad per savo tarnyst´ Gelbòtojas mokò, kaip svarbu mylòti kitus ir
jiems tarnauti. ·io principo Jis mokò ÏodÏiu ir pavyzdÏiu.

• Kokià naudà gauna vaikai, jei i‰ gimdytoj˜ i‰moksta mylòti kitus ir jiems tar-
nauti? (Klausytojams pateikus atsakymus, perskaitykite tokius pavyzdÏius.)

Prezidentas Boidas K. Pakeris, Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo veikiantysis prezi-
dentas, pastebòjo:

„Ilgus metus stebòjau, kaip viena brangi sesuo tarnavo kur kas daugiau, nei to
reikalavo bet kuris BaÏnyãios mokymo ar vadovavimo pa‰aukimas. Ji pamato,
kad reikia kà nors padaryti, tai eina ir tarnauja, – tai ne „Paskambink, jei reikòs
pagalbos“, bet „·tai a‰, kà galiu padaryti?“ poÏiris. Ji daro daugyb´ smulki˜
darb˜. PavyzdÏiui, per susirinkimà ji priÏiri kieno nors maÏyl∞ arba nuveÏa
nesuspòjus∞ ∞ autobusà vaikà ∞ mokyklà. BaÏnyãioje ji visada ie‰ko nauj˜ veid˜
ir skuba juos pasveikinti...

·ios tarnystòs dvasios ji i‰moko i‰ savo motinos. Tarnavimo dvasios geriausia
mokyti namuose. Turime mokyti savo vaikus pavyzdÏiu bei sakyti jiems, kad
nesavanaudi‰kumo dvasia yra btina laimei.“ (Îr. Conference Report, Oct.
1997, 5; ar Ensign, Nov. 1997, 6.)

Kartà vienoje ‰eimoje vaikas gyveno sunk˜ laikotarp∞. Kad padòt˜ jam ∞veikti
sunkumus, gimdytojai j∞ paskatino kiekvienà dienà slapta kuo nors pasitar-
nauti kitam ‰eimos nariui. Baigiantis savaitei, jis maÏiau pergyveno dòl sav˜
sunkum˜ ir òmò dÏiaugtis palaimomis bei ramybe, ateinanãiomis besirpinant
kitais.

• Kà tokio apie tarnavimà galime i‰mokti namie, ko nei‰moksime niekur kitur?

• Kokiais galite pasidalinti pasilymais, galòsianãiais padòti gimdytojams mokyti
vaikus tarnauti kitiems?

Pagalvokite, ar nevertòt˜ klausytoj˜ atsakymus uÏra‰yti lentoje. Paraginkite
klausytojus pateikti pavyzdÏi˜ i‰ savo gyvenimo. Taip pat papra‰ykite juos
pasidalinti bendr˜ ‰eimos tarnavimo veikl˜ idòjomis. Vesdami diskusijà,
i‰kelkite tokias idòjas:

a) Gimdytojai gali rodyti pavyzd∞ tarnaudami ‰eimos nariams, vykdydami
baÏnytines uÏduotis ir stengdamiesi padòti aplinkiniams Ïmonòms.

b) Jie gali ie‰koti savo vaikams prog˜ tarnauti ‰eimos nariams ir aplinkiniams.
Net labai maÏi vaikai gali patirti tarnavimo dÏiaugsmà.

Gimdytojai privalo mokyti vaikus sàÏiningumo ir pagarbos kit˜ nuosavybei

Perskaitykite tok∞ prezidento N. Eldono Tanerio, tuomet tarnavusio pirmuoju
pataròju Pirmojoje prezidentroje, pamokymà:
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„SàÏiningumo mokymas prasideda namuose. Visi turime asmeninius daiktus,
priklausanãius tik mums vieniems. Mes galime ir turòtume tarpusavyje dalintis
tokiais dalykais, kaip Ïaislai, Ïaidimai ir paslaugos; taãiau turime pinig˜ ar
papuo‰al˜, ar drabuÏi˜, kurie yra Ïmogaus asmeninò nuosavybò ir jos nevalia
imti be savininko sutikimo. Vaikas, taip sàÏiningai besielgiantis namuose, nebus
link´s paÏeisti ‰io principo ir uÏ savo nam˜ sien˜. Kita vertus, tokio auklòjimo
stoka ugdo nepagarbà kit˜ teisòms ir nuosavybei.“ (Îr. Conference Report,
Apr. 1978, 64; ar Ensign, May 1978, 44.)

• Kas gali atsitikti, kai vaikai nòra mokomi gerbti kit˜ nuosavyb´?

• Kaip gali vaikai namuose mokytis sàÏiningumo ir pagarbos kit˜ nuosavybei?
Kada gimdytojai turòt˜ pradòti ‰i˜ princip˜ mokyti savo vaikus?

Gimdytojai privalo mokyti vaikus apie sàÏiningo darbo atne‰amà atpildà

Paai‰kinkite, kad BaÏnyãios vadovai daÏnai pataria gimdytojams, kaip svarbu
mokyti vaikus dirbti. Nors mokyti vaikus dirbti kartais yra sunku, gimdytojai
turòt˜ nesiliauti steng´si tai daryti. Vyresnysis L. Tomas Peris i‰ Dvylikos Apa‰-
tal˜ Kvorumo sakò: „I‰mokyti vaikus apie sàÏiningo darbo dÏiaugsmà yra viena
didÏiausi˜ dovan˜, kokià tik galime jiems suteikti.“ (Îr. Conference Report,
Oct. 1986, 78; ar Ensign, Nov. 1986, 62.)

• Kodòl verta vaikus mokyti darbo ir darb‰tumo princip˜, kol jie yra jauni? Kaip
gimdytojai gali padòti savo vaikams i‰mokti dirbti? (Klausytojams aptariant ‰∞
klausimà, paskatinkite juos pateikti pavyzdÏi˜ i‰ savo gyvenimo. Pagalvokite,
ar nevertòt˜ paminòti Ïemiau i‰dòstyt˜ idòj˜ diskusijai paskatinti.)

a) Bkite pavyzdys vaikams, su dÏiaugsmu padòdami su nam˜ ruo‰os darbais.
b) Skirkite vaikams pareigas pagal j˜ sugebòjimus.
c) Skirkite laiko mokyti vaikus, kaip sòkmingai ∞vykdyti savo pareigas.
d) Dòkokite vaikams uÏ pagalbà.

Perskaitykite vienà ar abu ‰iuos teiginius:

Prezidentas Gordonas B. Hinklis, 15-asis BaÏnyãios prezidentas, patarò: „Vaikams
reikia dirbti su savo gimdytojais – drauge plauti indus, valyti grindis, pjauti Ïol´,
genòti medÏius bei krmus, daÏyti, taisyti ir valyti bei dirbti ‰imtus kit˜ darb˜,
per kà jie i‰mokt˜, kad darbas yra ‰varos, paÏangos ir klestòjimo kaina.“ (Tea-
chings of Gordon B. Hinckley [1997], 707.)

Tarnaudamas Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorume, vyresnysis DÏeimsas E. Faustas mokò:
„Tam, kad vaikai i‰mokt˜ drausmòs ir atsakingumo, yra btina mokyti juos
dirbti... Gimdytojai geriausiai gali i‰mokyti vaikus dirbti. Man paãiam darbas
pavirto dÏiaugsmu, kai pirmiausia dirbau drauge su savo tòvu, seneliu, dòdòmis
bei broliais. Esu ∞sitikin´s, kad daÏnai daugiau trukdydavau, nei padòdavau, bet
man liko ‰ilt˜ atsiminim˜, be to gavau verting˜ pamok˜. Vaikai turi i‰mokti atsa-
kingumo ir savaranki‰kumo. Ar gimdytojai naudojasi kiekviena tinkama akimirka,
kad asmeni‰kai parodyt˜, pademonstruot˜ ir paai‰kint˜ vaikams, kad ‰ie galòt˜,
kaip mokò Lehis, „veikt[i] savo nuoÏira, o nebt[i] veikiami“ (2 Nef 2:26)?“ (Îr
Conference Report, Oct. 1990, 42; ar Ensign, Nov. 1990, 34; taip pat Ïr. Santuokos
ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 48 puslap∞.)

• Kodòl vaikams svarbu dirbti kartu su gimdytojais ir kitais ‰eimos nariais? Kaip
bendras ‰eimos nari˜ darbas veikia j˜ santykius?
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• Koks gali bti atpildas uÏ sàÏiningà darbà? (Atsakymai gali apimti ir i‰vardintus
‰iame sàra‰e.)

a) Pasitenkinimas ir dÏiaugsmas gerai atliktu darbu.
b) Pasiekto tikslo jausmas.
c) Pagrindini˜ praktini˜ ∞gdÏi˜ lavinimas.
d) Savos vertòs suvokimas.
e) Materialinis atpildas: akademinò garbò ir finansinò nauda.

• Kokia prasme darbas yra tiek materialinò, tiek ir dvasinò palaima?

• Kà gimdytojai gali daryti, kad padòt˜ savo vaikams uÏsidirbti pinig˜ ir i‰min-
tingai juos panaudoti? Kaip gimdytojai gali padòti vaikams suderinti apmo-
kamà darbà su kitoki˜ r‰i˜ darbais, tokiais, kaip darbas BaÏnyãioje,
mokymasis mokykloje ir nam˜ tvarkymo uÏduotys?

• Kokie pavojai slypi tame, kad gimdytojai leidÏia vaikams vengti darbo pareigos?

Vyresnysis Nylas A. Maksvelas i‰ Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo mokò:

„Darbo evangelija“ yra „evangelijos pilnatvòs“ dalis. Nors ir dÏiaugsmingas,
misionieri‰kas darbas yra darbas. Nors ir dÏiaugsmingas, ‰ventyklinis darbas
yra darbas. Deja, tik nedaugelis ms˜ nerpesting˜ jaunuoli˜ normaliai dirba,
bet dauguma tik ie‰ko malonum˜...

Bkite atsargs... pernelyg trok‰dami, kad js˜ vaikams bt˜ geriau, nei buvo
jums. Nekomplikuokite, nors ir nesàmoningai, padòties, pa‰alindami reikala-
vimà deramai dirbti, kas yra j˜ patirties ∞gijimo dalis, taip izoliuodami savo
vaikus nuo to, kas kaip tik ir padòjo jums tapti tokiems, kokie esate!“ (Îr.
Conference Report, Apr. 1998, 50; ar Ensign, May 1998, 38.)

Gimdytojai privalo mokyti vaikus moralinio tyrumo

PabròÏkite, kad gimdytojai Vie‰paties ∞pareigoti mokyti vaikus moralinio tyrumo
norm˜. Tai vaikams padòs atsispirti pagundai.

• Kodòl gimdytojai turòt˜ imtis iniciatyvos, kad aptart˜ moralin∞ tyrumà ir sek-
sualumà su savo vaikais? Kokios galimos pasekmòs, jei gimdytojai nesiima ‰ios
iniciatyvos?

PaÏymòkite, kad ‰iandienos pasaulyje vaikai nei‰vengiamai i‰girs apie seksua-
lumà. Taãiau dauguma to, kà jie girdi pasaulyje, skatina piktnaudÏiauti ‰venta
gyvybòs krimo galia. Vaikams, o ypaã paaugliams, reikia tikslios informacijos
ir teisingo mokymo apie tai. Gimdytojai privalo padòti jiems gauti stiprybòs
atsispirti pasaulyje skleidÏiamam melui. Jie privalo vaikus mokyti Vie‰paties
plano apie gyvybòs krimo gali˜ naudojimà.

Pakvieskite tuos klausytojus, kurie yra gimdytojai, papasakoti apie atvejus, kai
jiems pavyko sòkmingai mokyti vaikus ‰iomis temomis. Papra‰´ klausytoj˜ i‰sa-
kyti savo mintis, perskaitykite tokius principus:

Labai maÏiems vaikams reikòt˜ ai‰kiai ir paprastai paai‰kinti apie ‰ventà j˜ kn˜
prigimt∞. ·is supratimas padeda jiems apsisaugoti nuo t˜, kurie gali bandyti pasi-
naudoti jais. Vaikams artòjant prie lytinòs brandos amÏiaus, gimdytojai turòt˜
rpestingai jiems i‰ai‰kinti apie j˜ knuose ∞vyksianãius pasikeitimus. Jie turòt˜
paai‰kinti, kad fizinò branda yra normalus rei‰kinys ir kad tai Dievo plano dalis.
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Gimdytojai taip pat turòt˜ padòti savo vaikams suprasti, kad lytinis jautrumas
yra geras rei‰kinys, jei jis pasilieka Vie‰paties nustatytose ribose, bet kad jis
tampa rimta nuodòme, kai naudojamas paÏeidÏiant Vie‰paties ∞sakymus. Paaug-
liams reikia ai‰ki˜ nurodym˜ i‰ savo gimdytoj˜ apie Vie‰paties standartus.

Parodykite bro‰irà Jaunimo stiprybòs vardan. Paai‰kinkite, kad ‰i bro‰ira yra puiki
pagalbinò priemonò jaunimui ir j˜ gimdytojams. Joje yra informacija apie BaÏny-
ãios normas pasimatymams, drabuÏiams, kalbai, Ïiniasklaidos priemonòms, muzi-
kai bei ‰okiams. Paraginkite gimdytojus perskaityti ir aptarti ‰ià bro‰irà
asmeni‰kai su kiekvienu savo ∞Ïengusiu ∞ paauglyst´ vaiku. Tai suteikia gimdyto-
jams galimyb´ lengvai aptarti tokias temas, kokiomis gali bti sunku kalbòti. Taip
pat tai duoda jaunimui progà uÏduoti konkreãius klausimus apie moralòs normas.
Perskaitykite tokias i‰traukas i‰ ‰ios bro‰iros 15–16 puslapi˜:

„Ms˜ Dangi‰kasis Tòvas patarò, kad Jo vaikai lytin∞ intymumà laikyt˜ tik santuo-
kini˜ ry‰i˜ ribose. Fizinis ry‰ys tarp vyro ir Ïmonos gali bti graÏus ir ‰ventas. Tai
Dievo paskirta vaik˜ gimdymui ir meilei tarp sutuoktini˜ i‰reik‰ti: „Todòl vyras
paliks tòvà ir motinà, glausis prie Ïmonos, ir jie taps vienu knu“ (PradÏios 2:24).

Kadangi lytinis intymumas yra labai ‰ventas dalykas, Vie‰pats reikalauja savikont-
rolòs ir tyrumo iki santuokos, taip pat visi‰kos i‰tikimybòs po vedyb˜. Pasima-
tym˜ metu su savo partnere (-iu) elkitòs pagarbiai ir tikòkitòs tokios pat pagarbos
i‰ savo partneròs (-io). Niekada nesielkite su savo pasimatym˜ partnere (-iu) kaip
su objektu, skirtu js˜ geidulingiems tro‰kimams ar egoizmui patenkinti. Nedera-
mas kno lietimas gali i‰‰aukti savikontrolòs praradimà. Visada valdykite save ir
savo kni‰kus jausmus.

Vie‰pats ypatingai draudÏia tam tikrà elges∞, ∞skaitant bet kokius seksualinius san-
tykius prie‰ santuokà, glamones, seksualinius i‰krypimus (tokius kaip homosek-
sualizmas, prievartavimas ir kraujomai‰a, masturbacija ar uÏsiòmimas seksu
mintimis, kalba ar veiksmais).

Homoseksualiniai ir lesbi‰ki veiksmai yra nuodòmingi ir pasibjauròtini Vie‰paãiui
(Ïr. Romieãiams 1:26–27, 31). Nenatrals meilòs jausmai, ∞skaitant potrauk∞ prie
tos paãios lyties asmen˜, yra prie‰ingi amÏinajam Dievo planui savo vaikams. Js
esate atsakingi uÏ tai, kad pasirinktumòte teisingai. Geidulingi jausmai ir tro‰ki-
mai, ar jie bt˜ nukreipti ∞ tà paãià ar prie‰ingà lyt∞, gali nuvesti ∞ rimtesnes nuo-
dòmes. Visi pastar˜j˜ dien˜ ‰ventieji privalo mokytis valdyti ir drausminti save.“

Parodykite ‰ias knygas: Parent’s Guide ir Family Home Evening Resource Book. Paai‰-
kinkite, kad ‰iose knygose siloma pagalba gimdytojams, kurie stengiasi mokyti
vaikus skaistybòs. Parent’s Guide knygelò skirta vien tik ‰iai temai. Vadovòlyje
Family Home Evening Resource Book ‰ia tema kalbama 253–260 puslapiuose.

PabròÏkite, kad tòvai, kalbòdami su savo vaikais apie seksualumà, gali paliudyti,
kad moralinis tyrumas veda ∞ dÏiaugsmà ir ramyb´.

• Kodòl gimdytojams btina bti moralinio tyrumo pavyzdÏiu, o ne tik apie tai
mokyti? Kaip gimdytojai gali bti moralinio tyrumo pavyzdÏiu?

PaÏymòkite, kad vaikai gali mokytis tikr˜j˜ moralinio tyrumo princip˜ pagal
tai, kaip j˜ gimdytojai elgiasi vienas su kitu, kokios r‰ies Ïiniasklaidos prie-
mones ir literatrà toleruoja namuose, bei pagal tai, kaip gimdytojai kalba
apie tà ‰ventà gyvybòs krimo galià.
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Pabaiga

PabròÏkite, kad gimdytoj˜ pareiga – mokyti savo vaikus teisumo princip˜. Paska-
tinkite klausytojus stengtis gyventi pagal ‰ioje pamokoje i‰dòstytus principus ir
pasirinkti bdus, padòsianãius jiems geriau mokyti ‰i˜ princip˜ savo vaikus.

Jei Dvasia skatina, i‰sakykite savo ∞sitikinimus dòl pamokoje aptart˜ ties˜.

Nurodykite Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 56–61 puslapius.
Paskatinkite klausytojus perÏvelgti ‰ios pamokos doktrinas ir principus ir 1) ∞vyk-
dyti bent vienà „Idòj˜ pritaikymo“ skyrelio pasilymà bei 2) perskaityti prezi-
dento Boido K. Pakerio straipsn∞ „Mokykite vaikus“. PaÏymòkite, kad sutuoktini˜
poroms gali bti labai naudinga bendrai skaityti ir aptarti klausytojo vadovòlio
straipsnius.
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15
PAMOKA

NUKREIPKITE VAIKUS,
KAI JIE PRIIMA SPRENDIMUS

Tikslas I‰mokyti princip˜, kurie padòs gimdytojams nukreipti savo vaikus, ‰iems darant
sprendimus.

Pasiruo‰imas 1. Ruo‰damasis (-i) mokyti pagalvokite, kaip galòtumòte sekti principais, esanãiais
skyrelyje „Js˜, kaip mokytojo, pareigos“ (‰io vadovòlio ix–xi p.).

2. Perskaitykite pary‰kintus pamokos skyreli˜ pavadinimus. ·ie pavadinimai
nusako pamokos doktrinas ir principus. Ruo‰damasis (-i) pamokai, apmàsty-
kite, kaip padòti klausytojams pritaikyti ‰ias doktrinas ir principus gyvenime.
Siekite Dvasios nurodym˜, spr´sdamas (-a), kà turòtumòte pabròÏti, kad paten-
kintumòte klausytoj˜ poreikius.

3. Jei galite gauti Family Home Evening Resource Book (31106), i‰studijuokite
straipsnius „Agency – the Key to Growth“, 237–238 p., ir „Reclaiming a
Wayward Child“, 252–253 puslapiuose. Pagalvokite, kaip galòtumòte ‰iuos
straipsnius panaudoti pamokoje.

4. Ø pamokà atsine‰kite maÏà akmenòl∞. J∞ panaudosite paskutinòje pamokos
dalyje.

Siloma
pamokos eiga Reikia nukreipti vaikus, kai jie priima sprendimus

Perskaitykite ‰∞ eilòra‰t∞, kur∞ savo kalboje per visuotin´ konferencijà perskaitò
prezidentas Tomas S. Monsonas:

Jis kryÏkelòj stovòjo vienui vienas,
Jam saulò ‰vietò ∞ akis.
Pasaulis buvo jam naujiena,
Lenktynòms vyri‰koms paskirtas buvo jis.
Keliai ‰akojosi ∞ rytus ir ∞ vakarus tolyn,
Jaunuolis neÏinojo kuriuo i‰ j˜ geriausiai eiti tiko;
Taigi jis pasirinko kelià, vedant∞ Ïemyn,
Ir pralaimòjo lenktynes, negavo nugalòtojo vainiko.
Galiausiai ∞ piktas Ïabangas jis pakliuvo,
Kadangi kryÏkelòje nieko,
Kas kelià geràj∞ nurodyt˜, nebuvo.

Stovòjo kitàdien toje paãioj dykynòj
Vaikinas. Jo akyse viltis didÏiulò ‰vietò.
Ir jis paskirtas buvo vyri‰koms lenktynòms;
Ir jis taip pat tik to, kas gera, siekò;
Bet buvo ten ir Ïinantis kelius, vingiuojanãius tolyn,
Ir ‰is nurodò kelià tà, kuriuo keliauti tiko.
Vaikinas tad nusigr´Ïò nuo kelio, vedanãio Ïemyn,
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Laimòjo lenktynes ir pelnò nugalòtojo vainikà.
Jis vaik‰to ‰iandien vie‰keliais auk‰tais,
Kadangi kryÏkelòje ten stovòjo tas,
Kuris nurodò eiti geresniais keliais.
[cituota i‰ Central Christian Monitor, Ïr. Conference Report, Oct. 1993, 66–67;
ar Ensign, Nov. 1993, 48.]

Paai‰kinkite, kad vaikai ir jaunimas daÏnai atsiduria kryÏkelòse – aplinkybòse, kai
tenka daryti sprendimus, kurie gali sukelti ilgalaikes pasekmes. PaÏ∞stantys kelius
gimdytojai turòt˜ bti tokiose kryÏkelòse ir padòti vaikams nuspr´sti teisingai.
Netgi kai gimdytojai negali bti su vaikais, kuomet reikia nuspr´sti, vaikai, prisi-
mindami savo gimdytoj˜ mokymus, turòt˜ sugebòti pajusti ·ventosios Dvasios
nurodymus ir pasikliauti Jos patarimais.

Gimdytojai gali padòti vaikams teisiai naudoti savo valios laisv´

Paai‰kinkite, kad valios laisvò yra viena didÏiausi˜ ms˜ Dangi‰kojo Tòvo
dovan˜ mums. Valios laisvò – tai galia rinktis ir elgtis savaranki‰kai. Btent dòl
valios laisvòs mes pasirinkome sekti paskui ms˜ Gelbòtojà ir gauti amÏinojo
gyvenimo palaimà (Ïr. 2 Nef 2:25–28).

Kartu su klausytojais perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 58:27–28.

• Kaip ‰i Ra‰t˜ i‰trauka tinka gimdytojams, norintiems padòti savo vaikams
daryti sprendimus?

• Kokia nauda i‰ to, kad leisime vaikams nuspr´sti patiems?

Toliau aptariami principai, kuriuos gimdytojai gali naudoti, padòdami vaikams
teisiai naudoti savo valios laisv´. Aptarkite ‰iuos principus su klausytojais.

Mokykite vaikus Dangi‰kojo Tòvo didÏiojo laimòs plano.

Drauge su klausytojais perskaitykite ‰ià Almos 12:32 i‰traukà:

„Todòl po to, kai atskleidò jiems i‰pirkimo planà, Dievas davò jiems ∞sakymus.“

• Kodòl tai reik‰minga, kad Dievas davò ∞sakymus po to, kai atskleidò i‰pirkimo
planà? Kaip ‰is principas tinka gimdytojams, norintiems paskatinti vaikus
paklusti ∞sakymams?

Vyresnysis Boidas K. Pakeris i‰ Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo mokò:

„Jauni Ïmonòs stebisi „kodòl?“, kodòl mums ∞sakyta kai kà daryti, ir kodòl kai
ko nedaryti? Laimòs plano paÏinimas... gali atsakyti jauniems protams ∞ tà
„kodòl“...

Js˜ nebus ‰alia, kai [js˜] vaikai bus gundomi. Tais pavojingais momentais
jie turòs pasikliauti savo paãi˜ jògomis. Jeigu jie sugebòs i‰silaikyti evangelijos
plano ròmuose, taps nepalyginamai stipresni.

Planà verta kartoti vòl ir vòl. Tuomet gyvenimo tikslas, I‰pirkòjo realumas ir
∞sakym˜ reikalingumas jiems bus ai‰ks.

J˜ evangelinòs studijos, gyvenimo patirtis stiprins vis augant∞ liudijimà apie
Krist˜, Apmokòjimà ir evangelijos sugràÏinimà.“ (The Great Plan of Happiness
[kreipimasis ∞ religijos dòstytojus, 1993 m. rugpjãio 10 d.], 3.)
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Nurodykite vaikams ai‰kias gaires, pagr∞stas evangelijos principais.

Paai‰kinkite, kad gimdytojai vaikams turòt˜ nurodyti ai‰kias gaires, kuriomis ‰ie
turi vadovautis darydami sprendimus. Tai apima evangelijos mokymà ir elgesio
norm˜ nustatymà namuose. Vyresnysis DÏojus DÏ. Kristensenas i‰ Septyniasde-
‰imties mokò:

„Nebijokite nustatyti ai‰kias moralines normas ir gaires. Btinai pasakykite ne, kai to
reikia... Tegul [js˜ vaikai] Ïino, kad yra tam tikri dalykai, kuri˜ js, kaip ‰eimos
nariai, paprasãiausiai nedarote. Kai kurie tòvai, atrodo, liguistai susirpin´ savo
vaik˜ populiarumu bei tuo, kaip juos priima bendraamÏiai, ir taikstosi su dauge-
liu dalyk˜, kuriems i‰ tikr˜j˜ visai nepritaria, tokiems kaip brangi˜ daikt˜ uÏgai-
dos, nekukls rbai, vòlus laikas, pasimatymai iki ‰e‰iolikos met˜, filmai tik
suaugusiems ir taip toliau. Vaikai ir gimdytojai, stovintys uÏ tai, kas teisinga, kar-
tais gali bti vieni‰i. Gali tekti vakarus praleisti vienam, atsisakyti vakaròli˜ ir
nepamatyti kai kuri˜ kino film˜. Ne visada tai gali bti linksma. Bet tòvystò nòra
populiarumo konkursas.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1993, 13; ar Ensign, Nov.
1993, 11.)

• Kà gimdytojai gali daryti, kad nustatyt˜ ai‰kias moralines gaires savo ‰eimoms?
(Klausytojams aptariant ‰∞ klausimà, paskatinkite juos pateikti pavyzdÏi˜ i‰ savo
gyvenimo.)

Drauge su klausytojais perskaitykite Moronio 7:15–19.

• Kok∞ patarimà ‰i Ra‰t˜ i‰trauka duoda apie tai, kaip atskirti gera nuo pikta?
Kaip gimdytojai gali pritaikyti ‰∞ patarimà, nustatydami gaires savo vaikams?

• Kokiose gyvenimo srityse vaikams ir jaunimui kartais reikia padòti nuspr´sti,
kas gera ir kas pikta? Kaip gimdytojai gali panaudoti Moronio 7:15–19 esant∞
patarimà, kad padòt˜ vaikams daryti teisingus sprendimus?

Padòkite vaikams savo gyvenimuose atpaÏinti ·ventosios Dvasios ∞takà.

Paai‰kinkite, kad Moronio 7:15–19 ra‰oma apie Kristaus ‰viesà, padedanãià
mums atskirti gera nuo pikta. Be to, kad sekame Kristaus ‰viesa, dar mums gali
vadovauti ·ventoji Dvasia, kuri „nurodys [mums] viskà, kà [turòtume] daryti“
(2 Nef 32:5) ir padòs mums „paÏinti tiesà apie viskà“ (Mor 10:5). Kai vaikai
mokosi atpaÏinti ir sekti ·ventosios Dvasios raginimais, jiems toliau bus pade-
dama daryti sprendimus. Vaikams gavus ·ventosios Dvasios dovanà, gimdytojai
jiems gali padòti lavinti tro‰kimà bti vertiems nuolatinòs Dvasios bendrystòs.

Vyresnysis Robertas D. Heilsas i‰ Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo papasakojo, kaip
jo mama padòjo jam atpaÏinti ·ventosios Dvasios ∞takà:

„Po mano krik‰to ir patvirtinimo, mama pavedòjo mane ∞ ‰al∞ ir paklausò: „Kà
dabar jauti?“ Kiek galòdamas paai‰kinau tà ‰iltà ramybòs, jaukumo ir laimòs
jausmà, kuri jutau. Mama paai‰kino man, kad tai, kà jauãiu, ir yra mano kà tik
gauta dovana, ·ventosios Dvasios dovana. Ji pasakò man, kad jei gyvensiu taip,
kad bãiau vertas jos, ta dovana nuolatos bus su manimi. ·ià mokymo akimirkà
a‰ prisimenu visà gyvenimà.“ (Îr. Conference Report, Apr. 1999, 42; ar Ensign,
May 1999, 33.)

• Kà gali daryti gimdytojai, kad padòt˜ vaikams pajusti ir atpaÏinti ·ventosios
Dvasios ∞takà? (Atsakymai gali apimti tai, kad gimdytojai galòt˜ skatinti vaikus
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studijuoti Ra‰tus, klausytis ‰ventos muzikos, laikytis ∞sakym˜ ir melstis su
tikru ketinimu. Taip pat jie gali dalintis dvasiniais i‰gyvenimais su vaikais ir
reik‰ti jiems savo meil´.)

PabròÏkite, kad gimdytojai btinai turi skatinti savo vaik˜ religingà elges∞,
tok∞ kaip asmeninis Ra‰t˜ studijavimas, malda bei pasninkas. Dalyvauti ‰eimos
religinòje veikloje yra svarbu, taãiau to nepakanka.

Suteikite maÏiems vaikams prog˜ daryti paprastus sprendimus.

PaÏymòkite, kad gimdytojai gali suteikti maÏiems vaikams prog˜ dòl ko nors
nuspr´sti. Nuspr´sti turòt˜ bti paprasta: galima pasilyti pasirinkti tik i‰ dviej˜
galimybi˜ ir pasirpinti, kad abu pasirinkimai bt˜ priimtini. PavyzdÏiui, gimdy-
tojas galòt˜ paklausti: „Kokiais mar‰kiniais ‰iandien noròtum apsirengti: mòlynais
ar raudonais?“ arba „Ar noròtum pasiklausyti pasakos, ar toliau Ïaisti iki pat òjimo
miegoti? Pasil´ tok∞ pasirinkimà, gimdytojai turòt˜ priimti vaiko sprendimà.

• Kaip tokie paprasti sprendimai gali padòti vaikams pasiruo‰ti vòliau gyvenime
daryti daug kà lemianãius ir sudòtingus sprendimus?

Padòkite vaikams suprasti, kad kai kurie sprendimai turi amÏinas pasekmes.

Paai‰kinkite, jog, kada vaikai susiduria su sudòtingais sprendimais, pavyzdÏiui,
pasirinkdami ·abo dienos uÏsiòmimà, rinkdamiesi draugus, rinkdamiesi, kà
studijuoti ar kokios karjeros siekti, yra svarbu, kad jie Ïinot˜, kaip nuspr´sti
remiantis evangelijos tiesomis. Btina, kad jie suprast˜, jog j˜ sprendimai gali
turòti amÏinas pasekmes. Gimdytojai privalo dar vaikui maÏam esant skirti laiko
pasikalbòti su juo apie ‰iuos principus.

• Kaip gimdytojai gali vesti savo vaikus gyvenimo keliu, kai ‰ie tariasi su jais?
(Atsakymai gali apimti tai, kad gimdytojai gali pasakoti vaikams savo i‰gyveni-
mus, priminti jiems Vie‰paties ∞sakymus ir padòti jiems pasverti skirting˜ pasi-
rinkim˜ amÏinàsias pasekmes.)

• Kokiose situacijose gimdytojams reikòt˜ ∞siki‰ti, matant, kad vaikas daro netei-
singus sprendimus?

Papra‰ykite kur∞ nors klausytojà perskaityti tok∞ vyresniojo M. Raselo Balardo
i‰ Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo patarimà (Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso
klausytojo vadovòlio 64 puslapis):

„Tai tòv˜ pareiga – ∞siki‰ti, kai jie mato, kad vaikai daro neteisingus sprendi-
mus. Tai nerei‰kia, kad tòvai visi‰kai atima i‰ vaik˜ tà brangià valios laisvòs
dovanà. Kadangi valios laisvò yra Dievo duota dovana, gal˜ gale tai, kà jie
darys, kaip elgsis ir kà tikòs, visada bus j˜ pasirinkimas. Bet bdami tòvai,
mes turime ∞sitikinti, kad jie supranta, koks elgesys yra tinkamas ir kokios
pasekmòs juos i‰tiks, jeigu jie ir toliau eis savo klaidingu keliu. Atminkite,
kad namuose nòra tokio dalyko, kaip neteisòta cenzra. Kino filmai, Ïurna-
lai, televizija, vaizdo Ïaidimai, Internetas ir kitos Ïiniasklaidos priemonòs yra
sveãiai ir turi bti ∞sileidÏiami ∞ namus tik tada, kai teikia ‰eimai tinkamas
pramogas. Paverskite savo namus ramybòs ir teisumo prieglobsãiu. Neleiskite
blogio ∞takai uÏnuodyti js˜ ypatingos dvasinòs aplinkos. Bkite malons,
dòmesingi, ‰velns ir takti‰ki savo ÏodÏiais ir elgesiu su kitais. Tada evangeli-
jos normomis pagr∞sti ‰eimos tikslai padòs lengviau daryti gerus sprendi-
mus.“ (Îr. Conference Report, Apr. 1999, 114; ar Ensign, May 1999, 87.)
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Gimdytojai turòt˜ leisti vaikams pasimokyti i‰ nei‰minting˜ sprendim˜
pasekmi˜

PaÏymòkite, jog nors gimdytojai turòt˜ kartais ∞siki‰ti, kad padòt˜ vaikams
nuspr´sti teisiai, jie neturòt˜ ki‰tis, kad apsaugot˜ vaikus nuo j˜ nei‰minting˜
sprendim˜ pasekmi˜.

• Kas gali atsitikti, jei gimdytojai savo vaikus saugo nuo j˜ sprendim˜ pasek-
mi˜? Kà gero gali atne‰ti leidimas vaikams patirti natralias savo sprendim˜
pasekmes? (Paraginkite klausytojus pateikti pavyzdÏi˜ i‰ savo gyvenimo. Tada
perskaitykite ‰iuos teiginius.)

Vyresnysis Riãardas G. Skotas i‰ Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo sakò: „Gimdy-
tojai, nedarykite klaidos sàmoningai ∞siki‰dami, kad su‰velnintumòte ar
panaikintumòte natralias savo vaiko tyãinio sprendimo paÏeisti ∞sakymus
pasekmes. Tokie veiksmai tik sustiprina klaidingus principus, atveria duris
rimtesnei nuodòmei ir sumaÏina atgailos tikimyb´.“ (Îr. Conference Report,
Apr. 1993, 43; ar Ensign, May 1993, 34.)

Vyresnysis Robertas D. Heilsas mokò: „Yra baugu leisti vaikams mokytis i‰
sav˜ klaid˜, bet j˜ pasiryÏimas rinktis Vie‰paties kelià bei ‰eimynines vertybes
yra daug gilesnis, kai jie pasirenka tai patys, o ne kai mes bandome priversti
juos perimti tas vertybes. Vie‰paties meilòs bei priòmimo bdas yra geresnis
uÏ ·òtono jògos ir prievartos bdà, ypaã auklòjant paauglius.“ (Îr. Conference
Report, Apr. 1999, 43; ar Ensign, May 1993, 34.)

Gimdytojai turòt˜ rodyti nesibaigianãià meil´ savo nuklydusiems vaikams

PaÏymòkite, kad nepaisant vis˜ gimdytoj˜ pastang˜, kai kurie vaikai vis tiek gali
padaryti tokius sprendimus, kurie sukels daug sielvarto jiems patiems ir kitiems
Ïmonòms. Gimdytojai privalo niekada nesiliauti mylòti nuklydusi˜ vaik˜. Vyres-
nysis Riãardas G. Skotas sakò:

„Kai kurie i‰ js˜ turite vaik˜, kurie nepasiduoda js˜ ∞takai ir renkasi visi‰kai
kitokius kelius. Dangi‰kasis Tòvas tai patiria nuolatos. Nors kai kurie Jo vaikai
valios laisvòs dovanà panaudojo prie‰ingai Jo patarimui, Jis ir toliau myli juos.
Taãiau esu tikras, kad Jis niekada nekaltino sav´s uÏ j˜ nei‰mintingus pasirinki-
mus.“ (Îr. Conference Report, Apr. 1993, 43; ar Ensign, May 1993, 34.)

Tarnaudamas Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorume, vyresnysis Hovardas V. Hanteris davò
tok∞ patarimà gimdytojams, padariusiems viskà, kà gali, bet vis tiek lidintiems
dòl vaiko klaid˜:

„Sòkmingas gimdytojas yra tas, kuris mylòjo, aukojosi, rpinosi, mokò ir tenkino
vaiko poreikius. Jei visa tai daròte, o js˜ vaikas vis vien neklusnus ar nenuorama,
ar atsidav´s pasaulieti‰kiems dalykams, visai gali bti, kad js vis vien esate sòk-
mingas gimdytojas. Galbt yra vaik˜, kurie atòjo ∞ pasaul∞, kad tapt˜ i‰bandymu
bet kokiems tòvams bet kokiomis aplinkybòmis. Pana‰iai galbt yra su kitais vai-
kais, kurie teikt˜ dÏiaugsmà ir laimint˜ beveik bet kokio tòvo ar motinos gyve-
nimà.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1983, 94; ar Ensign, Nov. 1983, 65.)

Duokite vienam klausytojui (-ai) akmenòl∞, kur∞ atsine‰òte ∞ klas´ (Ïr. „Pasiruo‰i-
mas“, 4 punktas). Papra‰ykite klausytojà prisidòti akmenòl∞ prie pat akies. Tada
papra‰ykite j∞ arba jà apibdinti tai, kà mato. Perskaitykite ‰ià analogijà, kurià
papasakojo vyresnysis Riãardas G. Skotas, tuomet tarnav´s Septyniasde‰imties
kvorume:
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„Kai paimu maÏà akmenòl∞ ir pridedu j∞ prie pat akies, jis atrodo kaip didÏiulis
akmuo. Tai viskas, kà galiu matyti. Jis uÏgoÏia viskà – kaip ir mylimo Ïmogaus
problemos, kurios veikia ms˜ gyvenimus kiekvienà akimirkà. Padar´ tai, kà rea-
liai galite padaryti, palikite reikalà Vie‰paties rankose ir daugiau nesirpinkite.
Nesijauskite kalti dòl to, kad negalite padaryti daugiau. Ne‰vaistykite savo energi-
jos nenaudingiems pergyvenimams. Vie‰pats paims tà akmenòl∞, uÏimant∞ visà
js˜ matymo laukà, ir numes Ïemyn tarp kit˜ i‰‰ki˜, su kuriais susidursite savo
amÏinojo tobulòjimo kelyje. Tada akmenòl∞ matysite i‰ perspektyvos. Su laiku js
pajusite raginimus ‰irdyje ir Ïinosite, kaip toliau padòti. Patirsite daugiau ramy-
bòs ir laimòs, neapleisite kit˜, kuriems reikia js˜, ir galòsite geriau padòti dòl tos
amÏinosios perspektyvos.“ (Îr. Conference Report, Apr. 1988, 70; ar Ensign, May
1988, 60.)

• Kaip gimdytojai gali rodyti nuolatin´ meil´ nuklydusiam snui arba dukrai?
Kaip jie gali rodyti tokià meil´ kartu netoleruodami to snaus ar dukters
poelgi˜?

Kartu su klausytojais perskaitykite Luko 15:11–32. Paai‰kinkite, kad ‰i i‰trauka
daÏnai vadinama palyginimu apie sn˜ palaidnà. Taãiau jà taip pat galòtume
pavadinti palyginimu apie mylint∞ tòvà.

• Kà i‰ ‰io palyginimo galime pasimokyti apie tai, kaip gimdytoj˜ meilò gali
∞takoti nepaklusnius vaikus?

Tarnaudamas pirmuoju pataròju Pirmojoje prezidentroje, prezidentas
Gordonas B. Hinklis mokò:

„Per Ïmonijos kart˜ istorijà mai‰ting˜ vaik˜ poelgiai ne‰ò lides∞ ir ‰irdies
skausmà, bet netgi tada, kai ∞vykdavo mai‰tas, stiprs ‰eimyninio gyvenimo
saitai pasiekdavo ir apglòbdavo mai‰taujant∞j∞.

Visoje literatroje neÏinau nuostabesnòs istorijos uÏ Vie‰paties papasakotà
istorijà, uÏra‰ytà Evangelijos pagal Lukà penkioliktame skyriuje. Tai pasakoji-
mas apie kar‰tako‰∞, god˜ sn˜, pareikalavus∞ savo paveldo, kur∞ jis ‰vaistò tol,
kol nieko nebeliko. Atgailaudamas jis gr∞Ïo pas tòvà, kuris, paÏin´s j∞ i‰ tolo,
pribògo prie jo, puolò ant kaklo ir pabuãiavo.“ (Îr. Conference Report, Apr.
1991, 95; ar Ensign, May 1991, 72.)

Pabaiga

PabròÏkite, kad svarbu nukreipti vaikus, kai ‰ie daro sprendimus, ir tada leisti
jiems pasimokyti i‰ savo poelgi˜ pasekmi˜. Priminkite klausytojams, kad Vie‰pats
laimins gimdytojus, kurie ir toliau mylòs bei auklòs savo vaikus. Tada perskaitykite
tok∞ vyskupo Roberto D. Heilso, tuo metu tarnavusio Pirmininkaujanãiu Vyskupu,
teigin∞:

„Îinoma, gimdytojai savo tòvystòje nei‰vengs klaid˜, bet per nuolankumà, tikò-
jimà, maldà ir Ra‰t˜ studijas kiekvienas Ïmogus gali paÏinti geresn∞ kelià ir tai
darydamas palaiminti ‰eimos nari˜ gyvenimus dabar bei mokyti teising˜ tradi-
cij˜ ateinanãias kartas.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1993, 10–11; ar Ensign, Nov.
1993, 10.)

Jei Dvasia skatina, paliudykite apie pamokoje aptartus principus.
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Nurodykite Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 62–65 puslapius.
Paraginkite klausytojus perÏvelgti ‰ios pamokos doktrinas ir principus ir 1) pasi-
naudoti bent vienu pasilymu, esanãiu „Pritaikymo idòj˜“ skyrelyje bei 2) per-
skaityti vyresniojo M. Raselo Balardo straipsn∞ „Lyg neuÏgesinama liepsna“.
PaÏymòkite, kad sutuoktini˜ poroms gali bti labai naudinga bendrai skaityti ir
aptarti klausytojo vadovòlio straipsnius.
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16
PAMOKA

·EIMOS MALDA, BENDRAS
RA·Tˆ STUDIJAVIMAS

IR ·EIMOS NAMˆ VAKARAS
Tikslas Paskatinti ‰eimas reguliariai melstis visa ‰eima, bendrai studijuoti Ra‰tus ir rengti

‰eimos nam˜ vakarus bei mokyti evangelijos visose ‰iose veiklose.

Pasiruo‰imas 1. Apsvarstykite, kaip galòtumòte pritaikyti skyrelio „Js˜, kaip mokytojo, parei-
gos“ principus (‰io vadovòlio ix–xi p.).

2. Apmàstykite doktrinas ir principus, kuriuos nusako pary‰kinti pamokos skyre-
li˜ pavadinimai. Per savait´ apgalvokite, kaip galòtumòte mokyti ‰i˜ doktrin˜
ir princip˜. Siekite Dvasios nurodym˜, spr´sdami, kà turòtumòte pabròÏti, kad
patenkintumòte klausytoj˜ poreikius.

3. Jei galite gauti Ïemiau nurodytà medÏiagà, atsine‰kite kai kà i‰ jos ar viskà ∞
klas´. Pasiruo‰kite parodyti tai, kai aptarinòsite ‰eimos nam˜ vakarà.

a) Ra‰tai.
b) Family Home Evening Resource Book (31106).
c) ·eimos vadovòlis (31180 156).
d) Family Home Evening Video Supplement (53276) ir Family Home Evening Video

Supplement 2 (53277).
e) Evangelijos pagrindai (31129 156).
f) BaÏnyãios Ïurnalai.
g) Ms˜ paveldas. Trumpa Pastar˜j˜ Dien˜ ·vent˜j˜ Jòzaus Kristaus BaÏnyãios

istorija (35448 156).
h)Melchizedeko kunigystòs ir Paramos bendrijos vadovòliai.
i) Øvairi˜ evangelijos doktrin˜ kurs˜ klasòs nario vadovòliai.
j) Jaunimo stiprybòs vardan (34285 156 arba 36550 156).
k) BaÏnyãios i‰leistos Ra‰t˜ istorij˜ knygos, pavyzdÏiui Mormono Knygos

istorijos (35666 156).
l) Evangelijos paveiksl˜ rinkinys (34730 156).

4. Jei naudosite kartojimo pratimà, pateiktà 85 puslapyje, atne‰kite ∞ klas´ po
popieriaus lapà ir tu‰inukà ar pie‰tukà kiekvienam klausytojui.

Siloma
pamokos eiga ·eimos malda ir bendras Ra‰t˜ studijavimas bei ‰eimos nam˜ vakaras turi

uÏimti svarbià vietà kiekvienoje pastar˜j˜ dien˜ ‰vent˜j˜ ‰eimoje

Paai‰kinkite, kad 1999 m. vasario mònes∞ Pirmoji prezidentra i‰siuntò lai‰kà
BaÏnyãios nariams visame pasaulyje. Lai‰ke buvo ir toks nurodymas:

„Mes patariame tòvams ir vaikams skirti daugiau dòmesio ‰eimos maldai, ‰eimos
nam˜ vakarui, evangelijos studijavimui ir mokymui bei kitai ‰eimos veiklai. Kad
ir kokie vertingi ir tinkami atrodyt˜ kiti uÏsiòmimai ar veikla, jie negali atstoti
Dievo paskirt˜ pareig˜, kurias tinkamai vykdyti gali tik tòvai ir kiti ‰eimos
nariai.“ (Pirmosios prezidentros lai‰kas, 1999 m. vasario 11 d.)
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• Kodòl ‰is patarimas ypaã svarbus ‰iais laikais?

Paai‰kinkite, jog ‰ioje pamokoje aptarsite, kà gimdytojai gali daryti, kad kasdien
melst˜si kaip ‰eima, bendrai studijuot˜ Ra‰tus ir kas savait´ rengt˜ ‰eimos nam˜
vakarus.

Jei ‰eimos meldÏiasi drauge, ant j˜ liejasi didelòs palaimos

Kartu su klausytojais perskaitykite 3 Nefio 18:21. Tada perskaitykite ‰∞ prezidento
Gordono B. Hinklio, 15-ojo BaÏnyãios prezidento, patarimà:

„Tegul kiekviena ‰ios BaÏnyãios ‰eima meldÏiasi drauge. Îinoma, yra svarbu
melstis individualiai, bet melstis su ‰eima – tai nuostabu. Melskitòs savo Tòvui
danguje tikòdami. Melskitòs Vie‰paties Jòzaus Kristaus vardu. Dòl savo vaik˜
negalite padaryti nieko geresnio, kaip i‰mokyti juos i‰ eilòs melstis su ‰eima ir
i‰sakyti dòkingumà uÏ palaimas. Jeigu jie tai darys dar bdami maÏi, tai i‰augs su
dòkingumo dvasia ‰irdyse.“ („Inspirational Thoughts,“ Ensign, Aug. 1997, 5.)

• Kà ‰eimos gali daryti, kad ∞tvirtint˜ kasdieninòs ‰eimos maldos ∞prot∞? Su
kokiais sunkumais susidròte, stengdamiesi kasdien melstis su visa ‰eima, ir
kaip tuos sunkumus sprendòte?

• Kà ‰eimos gali daryti, kad bendra ‰eimos malda j˜ nariams tapt˜ reik‰mingu
laiku? (I‰klaus´ klausytoj˜ atsakymus, perskaitykite kai kuriuos arba visus ‰iuos
pasilymus.)

a) Gimdytojai prie‰ maldà gali skirti laiko paklausti, ar yra kas ypatingo, uÏ
kà ‰eima turòt˜ padòkoti Dangi‰kajam Tòvui, arba ar yra koki˜ rpesãi˜,
kuriuos jie turòt˜ paminòti maldoje.

b) Gimdytojai gali uÏtikrinti, kad vaikai reguliariai gaut˜ progà sukalbòti ‰eimos
maldà.

c) ·eima gali melstis uÏ BaÏnyãios vadovus, misionierius ir ‰eimos narius,
kuriems reikia ypating˜ palaim˜.

d) Gimdytojai gali maldas naudoti kaip mokymo laikà. PavyzdÏiui, i‰sakydami
savo dòkingumà, jie gali skatinti ir savo vaikus jausti pana‰ius jausmus.

e) Gimdytojai melsdamiesi gali minòti vardu kiekvienà savo vaikà, taip padò-
dami vaikams jausti, kad Dangi‰kasis Tòvas ir j˜ Ïemi‰kieji gimdytojai myli
juos.

• Kokias palaimas js ir js˜ ‰eima gavote dòl to, kad meldÏiatòs visa ‰eima?

Bendras Ra‰t˜ studijavimas padeda ‰eimoms priartòti prie Dievo

UÏra‰ykite lentoje arba balsu perskaitykite tokias frazes:

Daugiau nuolankumo
Daugiau pagarbos ir dòmesio
MaÏiau nesutarim˜
Sugebòjimas patarti vaikams su didesne meile ir i‰mintimi
Daugiau atidumo tòv˜ patarimams
Daugiau teisumo
Apsãiai tikòjimo, vilties ir tikrosios meilòs
Ramybò, dÏiaugsmas ir laimò

Papra‰ykite klausytoj˜ apmàstyti ‰∞ klausimà, nei‰tariant atsakym˜ balsu:

• Kà galòtumòte daryti, kad js˜ namuose pagausòt˜ ‰i˜ palaim˜?
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Paai‰kinkite, jog prezidentas Merionas G. Romnis i‰ Pirmosios prezidentros liu-
dijo, kad ‰i˜ palaim˜ ms˜ namuose gali gausòti, kai studijuojame Ra‰tus, ypaã
Mormono Knygà:

„Esu tikras, kad, jei ms˜ namuose gimdytojai pamaldÏiai ir reguliariai skaitys
i‰ Mormono Knygos tiek patys, tiek ir su vaikais, ‰ios didÏios knygos dvasia per-
smelks ms˜ namus ir visus j˜ gyventojus. Sustipròs pagarbumo dvasia; tarpusa-
vio pagarba ir dòmesys vienas kitam i‰augs. Nesutarimo dvasia pasitrauks.
Gimdytojai patarinòs savo vaikams su didesne meile ir i‰mintimi. Vaikai bus ati-
desni ir paklusnesni savo gimdytoj˜ patarimui. Teisumas i‰augs. Tikòjimas, viltis
ir tikroji meilò – tyra Kristaus meilò – pripildys ms˜ namus ir gyvenimus, atne‰-
dami ramyb´, dÏiaugsmà ir laim´.“ (Îr. Conference Report, Apr. 1980, 90; ar
Ensign, May 1980, 67.)

Kalbòdamas apie ‰iuos prezidento Romnio paÏadus, prezidentas Ezra Taftas
Bensonas, 13-asis BaÏnyãios prezidentas, sakò: „·ie paÏadai: stipresni meilò
ir sutarimas namuose, didesnò pagarba tarp gimdytojo ir vaiko, i‰aug´s dvasin-
gumas ir teisumas – tai ne tu‰ti paÏadai, bet btent tai, kà prana‰as DÏozefas
Smitas turòjo omenyje, sakydamas, kad Mormono Knyga padòs mums priartòti
prie Dievo.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1986, 6; ar Ensign, Nov. 1986, 7.)

Pakvieskite klausytojus papasakoti apie palaimas, i‰lietas ant j˜ ‰eim˜ dòl bendro
Ra‰t˜ studijavimo.

• Kà daròte, kad ‰eimos bendras Ra‰t˜ studijavimas vykt˜ sòkmingai? Su kokiais
sunkumais susidròte ir kaip juos sprendòte? (I‰klaus´ klausytoj˜ atsakymus,
perskaitykite kai kuriuos arba visus ‰iuos pasilymus.)

a) Bendradarbiaukite paskirdami laikà kasdieniniam bendram Ra‰t˜ studijavi-
mui. DaÏnai tai pati sunkiausia bendro Ra‰t˜ studijavimo dalis. Taãiau
svarstydamos, kas geriausiai tikt˜ j˜ aplinkybòmis, ‰eimos gali siekti Dvasios
nurodym˜.

b) Apgalvokite, ar nevertòt˜ kasdieniniam studijavimui paskirti tam tikrà laiko
tarpà arba eiluãi˜, skyri˜ ar puslapi˜ skaiãi˜.

c) Jei ∞manoma, pasirpinkite, kad kiekvienas ‰eimos narys galòt˜ paimti Ra‰-
tus. Netgi nemokantiems skaityti vaikams naudinga turòti nuosavas Ra‰t˜
knygas. Tòvai galòt˜ padovanoti Ra‰tus vaikams krik‰tyn˜, gimtadienio
proga ar kitomis ypatingomis progomis, arba vaikai gali uÏsidirbti pinig˜
ir nusipirkti nuosavas Ra‰t˜ knygas patys.

d) Skaitykite paeiliui; maÏiems vaikams, esant reikalui, padòkite. Perskait´
i‰traukà, perÏvelkite, kà skaitòte, ir persakykite turin∞ taip, kad maÏesni vai-
kai suprast˜.

e) Skatinkite vaikus pie‰ti pie‰inukus apie Ra‰t˜ istorijas. PavyzdÏiui, ‰eima
galòt˜ ant sienos nupie‰ti freskà, vaizduojanãià Lehio sapnà apie gyvybòs
med∞.

f) Drauge mokykitòs mògstamiausias eilutes mintinai.
g) Skaitykite Ra‰t˜ i‰traukas, susijusias su konkreãiomis progomis, tokiomis

kaip Velykos, Kalòdos, krik‰tas, ∞‰ventinimas ∞ kunigyst´ ar ‰ventyklos
pa‰ventinimas.

h)Drauge tyrinòkite konkreãià evangelin´ temà naudodami Ra‰t˜ rodykl´.
i) Veskite ‰eimos uÏra‰˜ knygà, kurioje uÏra‰ytumòte su Ra‰t˜ skaitymu susiju-

sius klausimus, tikslus ar ∞spdÏius.
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PaÏymòkite, kad jei darosi sunku surinkti ‰eimà Ra‰t˜ studijavimui, gimdytojai
turòt˜ atminti, kad j˜ pastangos tai daryti gali turòti toliau siekiant∞ poveik∞, nei
jie ∞sivaizduoja. Sesuo Zuzana L. Vorner, tarnavusi antràja pataròja Pradinuk˜
organizacijos visuotinòje prezidentroje, sakò:

„Savo ‰eimoje mes bandòme studijuoti Ra‰tus anksti ryte. Bet daÏnai susierzinda-
vome, kada vienas ms˜ snus murmòdavo ir j∞ vis reikòdavo ∞kalbinòti i‰lipti i‰
lovos. Kai pagaliau jis ateidavo, daÏnai padòdavo galvà tiesiai ant stalo. Po dauge-
lio met˜, tarnaudamas misijoje, lai‰ke namo jis para‰ò ‰tai kà: „Aãi, kad mokòte
mane apie Ra‰tus. Noriu, kad Ïinotumòte, jog visus tuos kartus, kada vaidindavau
miegant∞, i‰ ties˜ klausydavausi uÏmerktomis akimis.“ (Îr. Conference Report,
Apr. 1996, 109; ar Ensign, May 1996, 79.)

·eimos nam˜ vakaras padeda ‰eimoms atsilaikyti prie‰ pasaulio ∞takà

Paai‰kinkite, kad 1915 metais prezidentas DÏozefas F. Smitas ir jo pataròjai Pir-
mojoje prezidentroje nurodò tòvams pradòti reguliariai rengti „nam˜ vakarà“.
Tai turòjo bti laikas, skirtas gimdytojams mokyti savo ‰eimas evangelijos prin-
cip˜. Pirmoji prezidentra ra‰ò: „Jei ‰ventieji paklus ‰iam patarimui, paÏadame,
kad bus i‰lietos didelòs palaimos. Sustipròs meilò namuose ir paklusnumas
tòvams. Izraelio jaunimo ‰irdyse augs tikòjimas, ir jie ∞gis galios atsispirti blogai
∞takai bei juos supanãioms pagundoms.“ (Îr. James R. Clark, comp., Messages of
the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 tom.
[1965–1975], 4:339.)

Prezidentas Gordonas B. Hinklis papasakojo, kaip jo tòvai sekò ‰iuo prezidento
Smito patarimu:

„1915 metais prezidentas DÏozefas F. Smitas papra‰ò BaÏnyãios Ïmones rengti
‰eimos nam˜ vakarus. Mano tòvas pasakò, kad mes tai darysime, todòl pri‰ildy-
davome svetain´, kur stovòjo motinos fortepijonas, ir darydavome tai, ko pra‰ò
BaÏnyãios Prezidentas.

Kaip vaikai, buvome prasti atlikòjai. Îaisdami drauge galòjome padaryti ∞vairiausi˜
dalyk˜, bet kam nors i‰ ms˜ bandyti padainuoti solo prie‰ kitus buvo tas pats,
kas pra‰yti, kad ledai i‰likt˜ kieti ant virtuvòs viryklòs. PradÏioje mes kikenda-
vome ir laidydavome pa‰aipias replikas apie vienas kito pasirodymà. Taãiau ms˜
tòvai darbavosi toliau. Mes dainuodavome drauge. Mes melsdavomòs kartu. Mes
tyliai klausydavome, kai motina skaitydavo Biblijos ar Mormono Knygos istorijas.
Tòvas mums pasakodavo istorijas i‰ atminties...

I‰ toki˜ paprast˜, nedideli˜ susirinkim˜, vykusi˜ ms˜ senojo namo svetainòje,
gavosi kaÏkas neapsakomo ir nuostabaus. Ms˜ meilò tòvams sustipròjo. Meilò
savo broliams ir seserims padidòjo. Ms˜ meilò Vie‰paãiui i‰augo. Ms˜ ‰irdyse
suve‰òjo dòkingumas uÏ paprastà gerumà. ·ie nuostabs dalykai ∞vyko dòl to, kad
ms˜ gimdytojai sekò BaÏnyãios Prezidento patarimu. I‰ to i‰mokau kaÏkà
didÏiai svarbaus.“ (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], 211–212.)

Paai‰kinkite, kad po prezidento DÏozefo F. Smito kiekvienas BaÏnyãios Preziden-
tas pabròÏò ‰eimos nam˜ vakaro svarbà. Ms˜ dienomis Pirmoji prezidentra
patarò ‰eimoms rengti ‰eimos nam˜ vakarà kiekvieno pirmadienio vakare.

PaÏymòkite, kad ‰eimos nam˜ vakaro programoje visada turòt˜ bti bendra
malda ir pamokòlò, kurià gali vesti gimdytojas arba vienas i‰ vaik˜. Gimdytojai
gali padòti maÏesniems vaikams paruo‰ti ir vesti pamokas.
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Paai‰kinkite, kad BaÏnyãia i‰leido ∞vairios medÏiagos, galinãios ‰eimoms padòti
surengti gerus ‰eimos nam˜ vakarus. Parodykite su savimi ∞ pamokà atsine‰tà
BaÏnyãios i‰leistà medÏiagà (Ïr. „Pasiruo‰imas“, 3 punktas). Ypaã akcentuokite
vadovòl∞ Family Home Evening Resource Book, kuris gimdytojams yra vertinga prie-
monò. ·i knyga yra pagrindinis baÏnytinis ‰altinis, skirtas padòti ‰eimoms pla-
nuoti ir vesti ‰eimos nam˜ vakarus. Joje pateiktos pamokos ir idòjos veikloms.

• Be maldos ir pamokos, kà dar galima veikti per ‰eimos nam˜ vakarus? (Atsaky-
mai gali apimti Ïaidimus, Ra‰t˜ skaitymà, giesmi˜ ar dain˜ dainavimà, ‰eimos
tarybos posòd∞ bei vai‰es.)

• Kaip gimdytojai gali panaudoti ‰eimos nam˜ vakarà kaip pagalbà savo ‰eimos
poreikiams patenkinti? (Papra‰ykite klausytojus pateikti idòj˜, po to duokite
tok∞ pavyzd∞:)

Vienas tòvas pamokòles ‰eimos nam˜ vakarams paruo‰davo individualiai
pasikalbòj´s su savo vaikais. Kalbòdamas su vaiku, jis daÏnai uÏduodavo klau-
simus apie konkreãias, svarbias sritis, pavyzdÏiui: „Kà berniukai mokykloje
sako apie mergaites?“ arba „Ar kas nors minòjo narkotikus?“ Vaik˜ atsakymai
padòjo jam suprasti, kà jiems reikia i‰mokti ir aptarti. Po to juodu su Ïmona
susòsdavo drauge ir suplanuodavo tais poreikiais paremtas pamokòles. Vai-
kams patikdavo dalintis savo mintimis ir jie buvo paruo‰ti realioms gyve-
nimo situacijoms.

• Kà gimdytojai gali daryti, kad skatint˜ kiekvienà ‰eimos nar∞ dalyvauti ‰eimos
nam˜ vakare?

• Kokios palaimos buvo i‰lietos ant js˜ ‰eimos dòl to, kad rengòte ‰eimos nam˜
vakarus?

Pabaiga

PabròÏkite, kad kasdieniniai ‰eimos malda ir bendras Ra‰t˜ studijavimas bei kas-
savaitinis ‰eimos nam˜ vakaras sustiprins ‰eimos santykius, sutvirtins ‰eimos
nari˜ liudijimus ir paruo‰ juos tvarkytis su gyvenimo sunkumais.

Jei Dvasia skatina, i‰sakykite meil´ savo ‰eimai ir paliudykite apie ‰ioje pamokoje
bei ‰itame kurse aptartas tiesas.

Nurodykite Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio 66–70 puslapius.
Paraginkite klausytojus perÏvelgti ‰ios pamokos doktrinas ir principus ir 1) pasi-
naudoti bent vienu pasilymu, esanãiu „Pritaikymo idòj˜“ skyrelyje bei 2) per-
skaityti prezidento Gordono B. Hinklio straipsn∞ „·eimos maldos palaimos“ ir
vyresniojo L. Tomo Perio straipsn∞ „Todòl buvau kiek pamokytas“. PaÏymòkite,
kad sutuoktini˜ poroms gali bti labai naudinga bendrai skaityti ir aptarti klau-
sytojo vadovòlio straipsnius.

Papildoma
medÏiaga ·eimyninis dalyvavimas tinkamoje poilsinòje veikloje

Paai‰kinkite, kad ‰alia ‰eimos maldos, bendro Ra‰t˜ studijavimo ir ‰eimos nam˜
vakaro tinkama poilsinò veikla gali padòti ‰eimoms i‰vystyti stiprius meilòs ir vie-
nybòs ry‰ius. Gimdytojai turòt˜ planuoti laikà, kada tokioje veikloje galòt˜ daly-
vauti visa j˜ ‰eima. Prezidentas Ezra Taftas Bensonas patarò: „Kurkite ‰eimynini˜
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atostog˜, kelioni˜ ir i‰kyl˜ tradicijas. Vaikai visada brangins tuos bendros veiklos
atsiminimus.“ (Îr. Conference Report, Oct. 1987, 63; ar Ensign, Nov. 1987, 51.)

• Kà duoda bendras ‰eimos dalyvavimas poilsinòje veikloje?

Apgalvokite, ar diskusijai pagyvinti nevertòt˜ pasidalinti kai kuriais js˜ paãi˜
sugalvotais arba ãia pateiktais pasilymais:

a) Bendrai dalyvaudami ∞domioje veikloje ‰eimos nariai i‰ugdys didesn´ meil´
ir santarv´.

b) Jie linksmai praleis laikà kartu ir kurs santykius, kurie t´sis visà j˜ gyvenimà.
c) Vaikams bus gera su savo gimdytojais ir jie noriau klausys gimdytoj˜ pata-

rimo ir seks juo.

• Kà js prisimenate apie ‰eimos veiklas savo vaikystòje? Kaip ‰ios veiklos
paveikò js˜ gyvenimà?

Pakvieskite klausytojus pasidalinti linksm˜, ∞domi˜ ir ∞simintin˜ ‰eimos veikl˜,
nereikalaujanãi˜ dideli˜ i‰laid˜, idòjomis.

Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso B dalies pamok˜ apÏvalga

Tai buvo paskutinò Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso B dalies pamoka. Jei dòs-
tòte visà kursà, pagalvokite, ar nevertòt˜ panaudoti tok∞ pratimà:

Kiekvienam klausytojui duokite po lapà popieriaus ir tu‰inukà arba pie‰tukà.
Papra‰ykite klausytoj˜ per tris minutes uÏra‰yti doktrinas ir principus, kuriuos
jie prisimena i‰ ‰io kurso 9–16 pamok˜. Tegul jie pabraukia doktrinas ir princi-
pus, kurie jiems yra patys reik‰mingiausi. Paskatinkite juos pasiruo‰ti i‰sakyti
savo mintis apie keletà i‰ t˜ pabraukt˜ dalyk˜. Jeigu jiems reikia pagalbos, nau-
dokitòs turinio lentele, esanãia ‰io vadovòlio v–vii puslapiuose arba kurso
apÏvalga Santuokos ir ‰eimos santyki˜ kurso klausytojo vadovòlio vii–viii pusla-
piuose.

Po trij˜ minuãi˜ pakvieskite kiekvienà klausytojà perskaityti vienà punktà i‰ savo
sàra‰o ir paai‰kinti, kodòl jis yra jam toks reik‰mingas. Klausytoj˜ mintis api-
bendrinkite lentoje ir paÏymòkite kiekvienos nuomonòs svarbà. Tuomet i‰saky-
kite savo pastebòjimus. Jei dar liks laiko, pakartokite ‰∞ pratimà.

Padòkokite savo mokiniams uÏ dalyvavimà ‰iame kurse ir paraginkite juos ir
toliau gyventi pagal doktrinas ir principus, kuriuos jie aptarò ‰itame kurse. Taip
pat skatinkite juos periodi‰kai skaityti dokumentà „·eima. Parei‰kimas pasauliui“
drauge su savo ‰eima ir sekti jame duotu patarimu savo namuose.
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