Idėjos šeimos namų vakaro pamokoms
Tema: Džozefаs Smitаs Šventojoje giraitėje
Giesmė: „Pirmoji Džozefo Smito malda“ (Giesmės, 16: muzika, natos)

Veikla
Paaiškinkite, kad balandžio 6 d. yra diena, kai 1830 metais buvo įkurta Bažnyčia.
Perskaitykite arba savais žodžiais atpasakokite įvykius, užrašytus Džozefo Smito istorijoje
1:3–20. Kad padėtumėte šeimos nariams prisiminti, kas atsitiko, galite užduoti tokius
klausimus:
•
•
•
•
•

Kodėl Džozefas nuėjo į giraitę pasimelsti? (Kad sužinotų, kuri bažnyčia buvo tikra. Jis
nė nenumanė, kad visos yra netikros.)
Kiek metų tuo metu buvo Džozefui? (14.)
Kodėl Viešpats apsireiškė berniukui, o ne kam nors kitam, pavyzdžiui, išsilavinusiam
suaugusiajam?
Kas nutiko jam pradėjus melstis? Kodėl? (Jį apniko tamsa. Šėtonas nenorėjo, kad jis
sužinotų tiesą.)
Kas apsireiškė Džozefui? (Dangiškasis Tėvas ir Jėzus Kristus.)

Paprašykite šeimos narių pasakyti, kaip žinios apie Pirmąjį regėjimą paveikė jų gyvenimą.
Aptarkite, ką galime sužinoti iš Pirmojo regėjimo:
•
•
•
•

Jėzus ir Dangiškasis Tėvas yra gyvi ir turi fizinius kūnus.
Jėzus ir Dangiškasis Tėvas yra dvi atskiros esybės.
Dangiškasis Tėvas žino mūsų vardus (Dievas pavadino Džozefą vardu).
Dangiškasis Tėvas atsako į nuoširdžias maldas.

Tuo laiku, kai Džozefas meldėsi Šventojoje giraitėje, tikrosios Bažnyčios nebuvo žemėje.

Vaišės: Batonėliai sausainiai su razinomis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

440 g kambario temperatūros margarino,
2 vidutinio dydžio kiaušiniai,
1 šaukštelis vanilės,
120 g rudo cukraus,
120 g paprasto cukraus,
10 ml vandens,
1 šaukštelis maistinės sodos,
½ šaukštelio druskos,
300 g miltų,
300 g razinų,
1 susmulkinta šokolado plytelė

Sumaišykite margariną, kiaušinius, vanilę, visą cukrų, vandenį ir sodą. Pamažu sudėkite
miltus, druską, šokoladą ir razinas.
Gerai sumaišykite. Sudėliokite po šaukštą ant kepamojo popieriaus. 8 minutes kepkite iki
190°C įkaitintoje orkaitėje.

Idėjos pamokai mažesniems vaikams
Giesmė: „Pirmoji Džozefo Smito malda“ (Giesmės, 16)

Veikla
Parodykite bet kurį Džozefo Smito Šventojoje giraitėje paveikslą. Paprašykite vaikų
paaiškinti, kas ten pavaizduota.
Kad padėtumėte jiems prisiminti, kas atsitiko, galite užduoti žemiau pateiktus klausimus.
Visus atsakymus galima rasti Džozefo Smito – Istorijos knygoje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kas yra tas paveikslėlyje pavaizduotas berniukas?
Kiek jam metų? 1:7
Ką jis mato? 1:16
Kas jam apsireiškė? 1:16–17
Ką jis padarė prieš Pirmąjį regėjimą? 1:15
Kokią Raštų ištrauką jis perskaitė prieš melsdamasis? 1:11
Kur tas regėjimas įvyko? 1:3, 14
Kokį klausimą uždavė tas berniukas? 1:18
Koks buvo atsakymas į tą klausimą? 1:19

Paprašykite šeimos narių pasakyti, kaip žinios apie Pirmąjį regėjimą paveikė jų gyvenimą.

Pabrėžkite, kad iš Pirmojo regėjimo galime sužinoti šiuos dalykus:
•
•
•
•
•

Jėzus ir Dangiškasis Tėvas yra gyvi ir turi fizinius kūnus.
Jėzus ir Dangiškasis Tėvas yra dvi atskiros esybės.
Dangiškasis Tėvas žino mūsų vardus (Dievas pavadino Džozefą vardu).
Dangiškasis Tėvas atsako į nuoširdžias maldas.
Tuo laiku, kai Džozefas meldėsi Šventojoje giraitėje, tikrosios Bažnyčios nebuvo
žemėje.

Galite perskaityti ir aptarti šią prezidento Airingo papasakotą istoriją:
„Kai buvau mažas vaikas, melstis tėvai mane mokė savo pavyzdžiu. Pradėjau mintyse
įsivaizduodamas toli esantį Dangiškąjį Tėvą. Kai tapau vyresnis, mano maldos pasikeitė.
Mintyse ėmiau įsivaizduoti arti esantį Dangiškąjį Tėvą, kuris mane tobulai pažįsta.
Tas pokytis įvyko įgijus tvirtą liudijimą apie Pirmąjį Džozefo Smito regėjimą. Tą nuostabią
pavasario dieną Dangiškasis Tėvas buvo giraitėje. Jis pašaukė Džozefą vardu. Ir jis pristatė
prisikėlusį pasaulio Gelbėtoją, kaip savo „Mylimąjį Sūnų“. Kur ir kada besimelstumėte, jūsų
liudijimas apie tą šlovingą įvykį gali jus palaiminti.

Mūsų Dangiškasis Tėvas yra šlovingas Dievas, per Savo Mylimąjį Sūnų sukūręs pasaulius.
Mūsų maldas Jis girdi taip pat, kaip išgirdo Džozefo maldą, – taip aiškiai, tarsi jos būtų
sakomos Jo akivaizdoje. Jis myli mus taip stipriai, kad atidavė Savo Sūnų kaip Gelbėtoją. Ta
dovana Jis suteikė galimybę mums būti išgelbėtiems ir gauti amžinąjį gyvenimą. Ir per maldą
Jo Sūnaus vardu Jis suteikia mums galimybę bendrauti su Juo taip dažnai, kaip tik
panorėsime.
Kaip jūsų mokytojas ir draugas, aš pažadu, kad Dievas atsakys į jūsų maldas Šventosios
Dvasios galia, ir galite asmeniškai žinoti, kad tai Jo atsakymas“ (President Henry B. Eyring,
“Praying to our Father”, Friend, June 2015).
Pamoką užbaikite liudijimu apie Džozefo Smito Pirmojo regėjimo tikrumą.
Papildomas patarimas:
Pažaiskite „lazdos traukimo“ žaidimą, kurį būdamas jaunuolis mėgo Džozefas Smitas.
Paaiškinkite taisykles:
Tai žaidimas dviem žmonėms ir labiausiai tinka, kai abu yra panašaus sudėjimo. Atsisėskite
ant žemės veidu į varžovą. Susiremkite pėdomis, kad galėtumėte įsispirti vienas į kitą. Abu
laikysite tvirtą medinę lazdą, pavyzdžiui, šluotkotį. Išgirdę starto signalą, abu pradėsite
traukti lazdą, stengdamiesi arba pakelti varžovą nuo žemės, arba kad jis paleistų lazdą.

Idėjos pamokai vyresniems vaikams
Giesmė: „Pirmoji Džozefo Smito malda“ (Giesmės, 16)

Veikla
Parodykite bet kurį Džozefo Smito Šventojoje giraitėje paveikslą. Paprašykite vaikų
paaiškinti, kas ten pavaizduota.
Kad padėtumėte jiems prisiminti, kas atsitiko, galite užduoti žemiau pateiktus klausimus.
Visus atsakymus galima rasti Džozefo Smito – Istorijos knygoje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kas yra tas paveikslėlyje pavaizduotas berniukas?
Kiek jam metų? 1:7
Ką jis mato? 1:16
Kas jam apsireiškė? 1:16–17
Ką jis padarė prieš Pirmąjį regėjimą? 1:15
Kokią Raštų ištrauką jis perskaitė prieš melsdamasis? 1:11
Kur tas regėjimas įvyko? 1:3, 14
Kokį klausimą uždavė tas berniukas? 1:18
Koks buvo atsakymas į tą klausimą? 1:19

Paprašykite šeimos narių pasakyti, kaip žinios apie Pirmąjį regėjimą paveikė jų gyvenimą.
Pabrėžkite, kad iš Pirmojo regėjimo galime sužinoti šiuos dalykus:
•
•
•
•
•

Jėzus ir Dangiškasis Tėvas yra gyvi ir turi fizinius kūnus.
Jėzus ir Dangiškasis Tėvas yra dvi atskiros esybės.
Dangiškasis Tėvas žino mūsų vardus (Dievas pavadino Džozefą vardu).
Dangiškasis Tėvas atsako į nuoširdžias maldas.
Tuo laiku, kai Džozefas meldėsi Šventojoje giraitėje, tikrosios Bažnyčios nebuvo
žemėje.

Galite perskaityti ir aptarti šią prezidento Airingo papasakotą istoriją:
„Kai buvau mažas vaikas, melstis tėvai mane mokė savo pavyzdžiu. Pradėjau mintyse
įsivaizduodamas toli esantį Dangiškąjį Tėvą. Kai tapau vyresnis, mano maldos pasikeitė.
Mintyse ėmiau įsivaizduoti arti esantį Dangiškąjį Tėvą, kuris mane tobulai pažįsta.
Tas pokytis įvyko įgijus tvirtą liudijimą apie Pirmąjį Džozefo Smito regėjimą. Tą nuostabią
pavasario dieną Dangiškasis Tėvas buvo giraitėje. Jis pašaukė Džozefą vardu. Ir jis pristatė
prisikėlusį pasaulio Gelbėtoją, kaip savo „Mylimąjį Sūnų“. Kur ir kada besimelstumėte, jūsų
liudijimas apie tą šlovingą įvykį gali jus palaiminti.
Mūsų Dangiškasis Tėvas yra šlovingas Dievas, per Savo Mylimąjį Sūnų sukūręs pasaulius.
Mūsų maldas Jis girdi taip pat, kaip išgirdo Džozefo maldą, – taip aiškiai, tarsi jos būtų
sakomos Jo akivaizdoje. Jis myli mus taip stipriai, kad atidavė Savo Sūnų kaip Gelbėtoją. Ta
dovana Jis suteikė galimybę mums būti išgelbėtiems ir gauti amžinąjį gyvenimą. Ir per maldą
Jo Sūnaus vardu Jis suteikia mums galimybę bendrauti su Juo taip dažnai, kaip tik
panorėsime.
Kaip jūsų mokytojas ir draugas, aš pažadu, kad Dievas atsakys į jūsų maldas Šventosios
Dvasios galia, ir galite asmeniškai žinoti, kad tai Jo atsakymas“ (President Henry B. Eyring,
“Praying to our Father”, Friend, June 2015).
Pamoką užbaikite liudijimu apie Džozefo Smito Pirmojo regėjimo tikrumą.
Papildomas patarimas:
Pažaiskite „lazdos traukimo“ žaidimą, kurį būdamas jaunuolis mėgo Džozefas Smitas.
Paaiškinkite taisykles:
Tai žaidimas dviem žmonėms ir labiausiai tinka, kai abu yra panašaus sudėjimo. Atsisėskite
ant žemės veidu į varžovą. Susiremkite pėdomis, kad galėtumėte įsispirti vienas į kitą. Abu
laikysite tvirtą medinę lazdą, pavyzdžiui, šluotkotį. Išgirdę starto signalą, abu pradėsite
traukti lazdą, stengdamiesi arba pakelti varžovą nuo žemės, arba kad jis paleistų lazdą.

