Paidir an Tiarna

Dóchas as an gCruthú
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Aimsir Adhartha agus Aimsir Ghnímh
Nótaí a bunaíodh ar phaidir an Tiarna le haghaidh pléghrúpaí/grúpaí staidéir
Arna chur le chéile ag Janet Scott le haghaidh Eaglaisí Le Chéile, An Bhreatain Mhór agus Éire
Acmhainní Thréimhse Chéiliúrtha an Chruthaithe 2008

Is í aidhm na nótaí seo ná topaicí agus cineálacha cur chuige a mholadh do ghrúpaí staidéir de
chuid na hEaglaise i rith mhí an chruthaithe. Bunaíodh na nótaí seo ar phaidir an Tiarna, agus
cuireadh le chéile iad chun tacaíocht a thabhairt don chreat 5 seachtainí le haghaidh na
nDomhnach in aimsir chéiliurtha an chruthaithe. Is é atá ann san ábhar staidéir ná ábhar cheithre
sheisiún, ar féidir iad a úsáid i rith aimsir aimsir na míosa a chlúdaíonn na ceithre Dhomhnach.
Is féidir cuid de na moltaí a úsáid le páistí agus le daoine óga. I ngach rannóg, is é is brí le ‘A’ ná
ábhar atá oiriúnach do dhaoine fásta amháin; d’fhéadfaí 'B' a úsáid le daoine fásta maille le páistí
atá os cionn seacht mbliana d’aois, ná le grúpaí de pháistí atá abháirín níos sine (os cionn ocht
mbliana d’aois).
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Eaglaisí le Chéile, An Bhreatain Mhór agus Éire
Chéiliurtha an Chruthaithe

Acmhainní Thréimhse

Seachtain 1: Ár nAthair, atá ar neamh: go naofar D’ainm

Téama
Buíochas agus Moladh

A
Grianghraf: © Matt
Gruber
Téacs bíobalta: Salm 19
Léigí an salm le chéile. Tabhair faoi deara (B’fhearr bheith de réir a chéile ó thaobh uimhreach de trí síos -Tugaigí) an
chaoi ina mbogann sé ón gcruthú go dtí an iompar eiticiúil agus ar aghaidh go dtí an claonadh pearsanta isteach. (B’fhiú
chomh maith éisteacht leis an gcuntas a chum Haydn in Die Schopfung). Téigh timpeall an chiorcail agus iarr ar dhaoine
labhairt faoi ghné ar leith den chruthú a bhfuil siad buíoch de. Déan iad a ionchorprú i bpaidir dheireanach ina bhféadfaí
vearsaí deireanacha an tsailm a úsáid.
B
(oiriúnach do dhaoine fásta agus do pháistí)
Bailigh le chéile rudaí difriúla, agus cuir ar bhord lárnach iad, ná i mála trédhearcach. Mar shampla: coinneal bheag, ná
solas tae, cloch, cíor, pota síolta beag, crann cnó capaill, eochair, peann luaidhe. Más ar an mbord atá na rudaí seo,
baineann gach uile duine triail as ceann amháin acu a roghnú agus labhraíonn siad faoin gcaoi ina gcuireann an rud sin
tréith ar leith Dé i gcuimhne dóibh. Féadtar na rudaí caite a chur i gciseán i lár. I gcás an mhála, féadtar é a chur timpeall
go dtógadh gach uile rud amháin; bíonn sos gairid acu roimh labhairt le macnamh a dhéanamh ar a rogha ruda, agus an
chaoi a gcuireann sé tréith Dé i gcuimhne dóibh. Críocnaigh le Salm 19: 1-6 nó Salm 104: 1-5 a léamh.

Seachtain 2: Go dtaga Do ríocht. Go ndéanfar Do thoil ar an talamh, mar a dhéantar ar neamh

Téamaí
Aidhmeanna Dé le haghaidh an
chruthaithe, agus ár ról sna
haidhmeanna sin

A

Grianghraf: Laura Woolf

Téacs bíobálta: Geineasas 6: 9-22
Léigh an scéal agus cuir a bhfuil ar eolas agat faoi Naoi i gcuimhne duit féin. Cén chaoi ar fhreastal sé ar thoil Dé? Bíodh
cúpla nóimead de thost agaibh, agus smaoinigh ar an gcaoi a gcloiseann tú glór Dé agus an chaoi a dtuigeann tú toil Dé
dá bharr. Téigh timpeall an chiorcail le deis a thabhairt do gach duine ar mhian leo a n-eispéaras a roinnt. Críochnaigh le
paidir ar nós phaidir an chonraithe Mhetitistigh.
B
(oiriúnach do dhaoine fásta agus do pháistí)
Téacs bíobálta: Íseáia 11: 1-9
Tá páipéar agus criáin de dhíth leis seo a dhéanamh.
Más féidir faigh cóip de phictiúir na Ríochta Síochánta de chuid Hick, agus féach cad a thugann tú faoi deara. Tá Íseáia
11: 6-9 tarraingthe aige; breathnaigh ar an téacs le féachaint conas mar a chuir sé in iúl é. Mura bhfuil pictiúir agat,
tosaigh leis an téacs é féin, agus bí ag caint faoin gcaoi ar shamhlaigh an fáidh Ríocht Dé. Pléigí eadraibh féin an mar an
gcéanna a shamhlóimis féin é? Conas mar a shamhlóimis féin domhan foirfe? Ba chóir do gach éinne machnamh a
dhéanamh ar ghné amháin den domhan sin, agus an gné sin a roinnt le chéile. Má oireann, pléigh na céimeanna aonair
ar féidir a thabhairt faoi chun na aidhmeanna seo a chur i gcrích. Úsáid mar bhunús paidire deireanaí iad seo.

Eaglaisí le Chéile, An Bhreatain Mhór agus Éire
Chéiliurtha an Chruthaithe

Acmhainní Thréimhse

Seachtain 3: Ár n-arán laethiúil tabhair dúinn inniu
Téama
Ceartas

Grianghraf: matze_ott

A
Roghnaigh na topaicí seo a leanas (nó tóg gach ceann acu agus déan iad a scoilt ina gceithre chuid má tá go leor daoine
sa ghrúpa): bia; uisce glan; ola; ardú ar léibhéal na mara. Déan macnamh ar an tionchar a bheadh ag athrú aeráide ar do
thopaic áirithe i gcás (i) do cheantair féin, (ii) do thíre féin, (iii) an domhain. Féach ar do chuid réamhinsintí agus agus
smaoinigh ar a mbeidh ag teastáil le go mbeidh ceartas agus síocháin ann. Cé na hathruithe a bheidh ag teastáil maidir
le dearcadh agus le nósanna maireachtála le go mbeidh inbhuaine againn? Críochnaigh le paidir thostach chomh maith
le léamh as: Salm 23, nó Apacailipsis 21; 1-7
B
(oiriúnach do dhaoine fásta agus do pháistí)
Téacs bíobálta Eoin 6: 1-13
Léigh nó inis an scéal faoin mbuachaill a roinn a chuid bia. Smaoinigh ar shamplaí inar roinneamar féin. Cén fáth go
bhfuil tábhachtacht ag baint le rudaí a roinnt?
Labhair le seanduine a bhfuil cuimhne acu ar an gciondáil. Faigh amach cad ina thaobh gurbh ann don chiondáil, agus
conas mar a bhí nuair a roinntí bia, éadaí agus breosla. Cén fáth go raibh sé tábhacht go bhfaighfeadh gach éinne
cothrom na féinne?
Oibrígí le chéile chun liosta de na rudaí is tabhachtaí a chur le chéile, ach é a bheith chomh gairid agus is féidir. Cé na
rudaí nach bhfuil riachtanach? Cén chaoi a mbainfimis taitneamh as an saol gan ach na rudaí is mó tábhachta a bheith
againn? (spórt, na healaín, rince, scileanna foglamtha) Déan do mhachnamh ar an mana “Bíodh saol simplí agat le go
mbeadh saol simplí ag daoine eile”. Cén chaoi a bhféadfaimis an saol a shimpliú?

Seachtain 4/5: Maith dúinn ár bhfiacha, mar a mhaithimidne dár bhfeiciúnaithe féin

Téama
Faoistin agus aicean dóchais
bunaithe ar thodhcaí Dé

Grianghraf: ~Zoe~

A
Smaoinigh ar na seacht pheaca mharfacha, ceann ar cheann: an fearg, an tsaint, an t-éad, an craos, an drúis, an bród
agus an leisce. Conas mar a chuireann gach ceann acu le fadhbanna an tsaoil agus an domhain? Tabhair deis do
dhaoine smaoineamh ina dtost ar rud éigin ar mhaith leo a athrú ina ndearcadh agus ina saoil féin. Bí ullamh le
deasghnáth gairid chun slán a fhagáil leis an ualach m.sh. é a scríobh ar pháipéar agus é a dhó, é a scríobh ar an lámh,
agus na láimhe a ní, nó é a mhúnlú i gcré, agus an cré a bhrú ar ais i gcruth eile. Léigh Lúcas 4: 14-21 agus pléigh an
dea-scéala atá againn sa tsuíomh seo. Cén chaoi a n-osclaítear ár súile? Cad as a scaoiltear sinn? Críochnaigh le Paidir
an Tiarna a rá go mall.
B
(oiriúnach do dhaoine fásta agus do pháistí)
Bí ag caint ar a bhfuil ar siúl againn nuair a guímid, e.g. ag léiriú muiníne as Dia, ag éisteacht le Dia, ag ullmhú le toil Dé a
chur i gcrích… Féach ar Phaidir an Tiarna, agus pléigh an bhrí a bhaineann le gach cuid de, go hairid agus sinn ag
maireachtáil i saol atá de shíor ag athrú. Déan iarracht an phaidir a aistriú go friotal an lae inniu. Cumann gach éinne a
bpaidir féin atá bunaithe ar Phaidir an Tiarna, úsaidtear na paidreacha seo le haghaidh aimsir na paidire deireanaí.

