Idėjos šeimos namų vakaro pamokoms
Tema: Šventieji Raštai – tai Dievo dovana
Giesmė: „It geležies lazda“ (Giesmės, 154)

Veikla

Prieš veiklą į dovanoms pakuoti skirtą popierių suvyniokite Raštus (Triknygę arba atskiras
knygas). Prieš pradėdami veiklą, paprašykite šeimos narius atspėti, kokia ypatinga Dievo
dovana paslėpta šiame pakete.
Kai jie atspės, paklauskite:
•

Kodėl Raštai yra viena iš brangiausių mums duotų dovanų?

Galite perskaityti pateiktą vyresniojo Roberto D. Heilso iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo teiginį:
„Šventieji Raštai yra Dievo žodis, duotas mūsų išgelbėjimui. Raštai yra gyvybiškai svarbūs,
įgyjant liudijimą apie Jėzų Kristų ir Jo evangeliją […] Koks šlovingas palaiminimas! Nes kai
mes norime kalbėti Dievui, mes meldžiamės. O kai norime, kad Jis kalbėtų mums, mes
tyrinėjame šventus Raštus; nes Jis kalba per Savo pranašus. Tada Jis mokys mus, jei mes

klausysime Šventosios Dvasios raginimų (Robertas D. Heilsas, „Šventieji Raštai: Dievo galia
išgelbėjimui“, 2006 m. spalio visuotinė konferencija).
Kartu perskaitykite Džozefo Smito – Istorijos 1:1–14. Aptarkite, kaip Raštai padėjo Džozefui
Smitui rasti savo problemos sprendimą. Tada šeimos narius paprašykite pasiūlyti tas Raštų
ištraukas, kurios pakeitė jų arba jų pažįstamų žmonių gyvenimą. Aptarkite, kaip Raštai gali
mums padėti spręsti savo kasdienes problemas. Atkreipkite dėmesį, kad Raštai – tai
asmeninė Dangiškojo Tėvo žinia mums.
Perskaitykite ir aptarkite šiuos prezidento Hovardo V. Hanterio žodžius:
„Viliamės, kad Raštus jūs studijuojate kiekvieną dieną – tiek asmeniškai, tiek ir su šeima.
Negalime lengvabūdiškai žiūrėti į tokį Viešpaties įsakymą: tyrinėkite Raštus, nes juose rasite
amžinąjį gyvenimą. Tie Raštai liudija apie mane (žr. Jono 5:39). Jei skaitysite apreikštą žodį,
tai į jūsų namus ir gyvenimą ateis Dvasia“ (Bažnyčios prezidentų mokymai. Hovardas V.
Hanteris, 10 skyrius. Šventieji Raštai – tai pačios naudingiausios studijos).
Jei iki šiol dar nepradėjote skaityti Raštų kartu su šeima, aptarkite, kaip tai padaryti.
Pasirinkite laiką, vietą ir knygą, nuo kurios norėtumėte pradėti. Kai kurioms šeimoms
patogiausias laikas Raštų skaitymui yra prieš pusryčius arba po jų. Kitos tam pasirenka laiką
po vakarienės arba prieš bendrą šeimos maldą prieš einant miegoti. Kartu su šeima
aptarkite visus variantus ir nutarkite, kas jums geriausia.
Pabrėžkite, kad vos dešimt minučių arba vieno Raštų skyriaus skaitymas per dieną gali labai
sustiprinti šeimos dvasingumą.
Jei jau skaitote kartu arba atskirai, tegul vienas arba keli šeimos nariai papasakoja, ką jiems
reiškia Raštų skaitymas kartu.

Vaišės: Bananų pyragas su grietinėle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 iškeptas pyrago pagrindas,
120 g cukraus,
40 g miltų
ketvirtis šaukštelio druskos,
1 šaukštelis vanilės,
480 ml pieno,
3 lengvai suplakti kiaušinių tryniai,
2 šaukštai sviesto,
2 bananai,
plakta grietinėlė.

Nedideliame puode sumaišykite cukrų, miltus ir druską. Maišydami pamažu supilkite pieną.
Kaitinkite ant vidutinės ugnies, kol mišinys užvirs ir sutirštės. Virkite ne ilgiau 2 minučių.
Nuimkite nuo viryklės.

Nedidelį kiekį karšto mišinio įmaišykite į trynius ir viską supilkite į likusį karštą mišinį. Vis
maišydami pavirkite 2 minutes. Nuimkite nuo viryklės. Įmaišykite sviestą ir vanilę. Atvėsinkite
iki kambario temperatūros. Supjaustykite vieną bananą griežinėliais ir išdėliokite juos ant
pyrago pagrindo. Pusę pasigaminto kremo paskirstykite ant banano griežinėlių.
Supjaustykite ir išdėliokite antrą bananą, paskirstykite likusį kremą. Iš viršaus padenkite
plakta grietinėle. (Šį kremo receptą galite panaudoti ir gamindami kokosinį pyragą, vietoje
banano panaudodami kokoso drožles.)

