Idėjos šeimos namų vakaro pamokoms
Tema: Sekite pranašu
Giesmė: „O ateikite visi pas pranašą“ (Giesmės, 12: muzika, natos)

Veikla

Šeimos narių paklauskite:
•

Įvardinkite vieną dalyką, kurį tobulai vykdydami užsitikrintumėme grįžimą Dangiškojo
Tėvo akivaizdon.

Jie gali atsakyti, pvz., eiti į bažnyčią, skaityti Raštus, lankytis šventykloje arba kasdien
melstis. Priminkite jiems, kad visa tai darė fariziejai, tačiau jie nebuvo išgelbėti.
Pakvieskite ką nors perskaityti DS 21:4–6. Paaiškinkite, kad jei seksime pranašu, tai velnias
mūsų nenugalės.
Paklauskite:
•

Kokius naujausius nurodymus mums yra davęs pranašas? (Prieš pamoką
pasiruoškite papasakoti, ko neseniai mokė pranašas.)

Paaiškinkite, kad mums ne visada patiks tai, ką pataria pranašas. Prezidentas Haroldas B.
Ly pareiškė:
„Bus dalykų, kuriems prireiks kantrybės ir tikėjimo. Galbūt jums nepatiks tai, kas bus
pasakyta Bažnyčios įgaliotinio. Galbūt tai prieštaraus jūsų politinėms pažiūroms. Galbūt tai
prieštaraus jūsų socialinėms pažiūroms. Tai tam tikru būdu gali trukdyti jūsų socialiniam
gyvenimui. […] Jūsų ir mūsų saugumas priklauso nuo to, ar seksime tais, kuriuos Viešpats
yra paskyręs pirmininkauti savo Bažnyčioje“ (Conference Report, Oct. 1970, 152–153).
Paklauskite:

•

Kaip galime žinoti, kad pranašo patarimai yra teisingi?

Paaiškinkite, kad Viešpats niekada neleis, kad mus nuklaidintų pranašas. Prezidentas
Vilfordas Vudrafas pareiškė: „Viešpats niekada neleis man ar bet kuriam kitam vyrui,
stovinčiam šios Bažnyčios prezidentu, nuklaidinti jus. […] Jei pamėginčiau tai padaryti,
Viešpats pašalintų mane iš mano vietos, ir taip Jis pasielgs su bet kuriuo kitu vyru,
mėginančiu nuklaidinti žmonių vaikus nuo Dievo apreiškimų ir nuo jų pareigos“ (The
Discourses of Wilford Woodruff, sel. G. Homer Durham [1946], 212–13).
Paprašykite šeimos narius perskaityti šią buvusio Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus
Bažnyčios prezidento Gordono B. Hinklio papasakotą istoriją:
„1915 metais prezidentas Džozefas F. Smitas paprašė Bažnyčios narius vesti šeimos namų
vakarus. Mano tėvas pasakė, kad tai darysime, kad sušildysime svetainę, kurioje stovėjo
motinos fortepijonas, ir darysime tai, ko prašė Bažnyčios Prezidentas.
Mums, vaikams, dainuoti sekėsi prastai. […] Iš pradžių juokdavomės ir linksmai
šaipydavomės vienas iš kito dainavimo. Bet tėvai buvo atkaklūs. Mes kartu dainavome.
Kartu meldėmės. Tyliai klausydavome, kaip mama skaito Biblijos ir Mormono
Knygos istorijas. Tėvas pasakodavo istorijas iš atminties.
Šie paprasti susirinkimai, vykę mūsų senų namų svetainėje, davė kažką nenusakomo ir
nuostabaus. Mūsų meilė tėvams sustiprėjo. Mūsų meilė broliams ir seserims sustiprėjo.
Mūsų meilė Viešpačiui sustiprėjo. Širdyse išaugo dėkingumas už paprastą gerumą. Šie
nuostabūs dalykai įvyko dėl to, kad mūsų tėvai paklausė Bažnyčios Prezidento patarimo“
(Gordon B. Hinckley, “Following a Prophet”, Liahona, August 2007).
Paaiškinkite, kad šioje istorijoje prezidentas Hinklis nupasakojo, kas atsitiko jo tėvui ir
motinai paklausius tuo metu gyvenusio pranašo. Paprašykite šeimos narius prisiminti jų
gyvenimo įvykius, kai jie pasekė kokiu nors pranašo patarimu. (Priminkite jiems, kad pranašu
laikomas ne vien Bažnyčios prezidentas, bet ir jo patarėjai bei apaštalai.) Pasidalinkite savo
patirtimi. Paliudykite, kad jei seksime pranašu, tai Viešpats yra mums pažadėjęs apsaugą ir
laimę.

Vaišės: „Bulvytės“ su bananais
•
•
•
•
•

Bet kokios rūšies sausainiai – 500 g,
Virtas (karamelizuotas) saldus sutirštintas pienas – 1 indelis (tinka „Rududu“),
Graikiniai riešutai – 100 g,
Bananas – 1 vnt.,
Kakavos milteliai – 2 valg. šaukštai.

Smulkiai sumalkite sausainius ir riešutus. Sudėkite pertrintus bananus ir sutirštintą pieną.
Gerai išmaišykite.

Suformuokite rutuliukus, apvoliokite juos kakavoje. 2–3 valandoms padėkite į šaldytuvą.

Idėjos pamokai mažesniems vaikams
Giesmė: „Ieškosiu aš Viešpaties kuo anksčiau“
(Vaikiškų dainelių knyga, p. 67: muzika, natos)

Veikla
Prieš pamoką atspausdinkite žemiau pateiktą failą (kurį rasite šio mėnesio pamokų sąraše) ir
priklijuokite prie kartono arba kietesnio popieriaus.

Iškirpkite pakabinamo rato dalis. Nupieškite savo šeimą arba priklijuokite jos nuotrauką tam
paliktoje vietoje. Ties punktyrinėmis linijomis kraštelius užlenkite (žr. iliustraciją). Kur
nurodyta, iškirpkite arba padarykite skylutes, kaip parodyta iliustracijoje. Virvelės apačioje
užriškite mazgą, o viršuje – padarykite kilpą.
Taip pat paruoškite paveikslėlius su šiais pranašais: Džozefas
Smitas, Nojus,Lehis, Nefis, Tomas S. Monsonas, Raselas M. Nelsonas
Vaikų paprašykite įsivaizduoti tokią situaciją (arba galite ją suvaidinti): Mama paprašo jus
pakviesti brolį (sesę, tėtį) pietų. Kalbėsite mamos vardu ir jos žinią perduosite šeimai.
Paklauskite:
•
•

Ar jie paklausys?
Kodėl?

Paaiškinkite, kad Dangiškasis Tėvas išsirinko kai kuriuos vyrus kalbėti Jo vardu. Šie vyrai
vadinami pranašais. Jie moko mus to, ką Jis norėtų, kad žinotume. Jis papasakojo mums apie
vieną iš Savo pranašų, Džozefą Smitą (parodykite Džozefo Smito paveikslą):
„Nes jo žodį priimsite, lyg iš mano paties burnos, – su visa kantrybe ir tikėjimu“ (DS 21:5).
Raštai pasakoja apie pranašus, kuriuos pasirinko Dangiškasis Tėvas, kad kalbėtų Jo vardu.
Nojus perspėjo žmones, kad šie atgailautų, arba žemę užplūs baisus tvanas. Nojaus šeima
pakluso ir išsigelbėjo nuo tvano (žr. Pradžios 6–8; 2 Petro 2:5).
Lehiui buvo parodyta, kad Jėzus Kristus bus pasaulio Gelbėtojas. Lehio sūnus Nefis meldėsi,
norėdamas sužinoti, ar tėvas kalbėjo tiesą. Viešpats aplankė Nefį, ir Nefis patikėjo visais tėvo
žodžiais. Vėliau Nefis, kaip ir jo tėvas, kalbėjo Viešpaties vardu (žr. 1 Nefio 1:18–19; 1 Nefio
2:16–18).
Džozefas nuėjo į giraitę pasimelsti. Jam pasirodė Dangiškasis Tėvas ir Jėzus Kristus ir davė
nurodymus, atvėrusius kelią Evangelijos atkūrimui (žr. DžS–I 1:11–20).
Dabar turime gyvąjį pranašą, Prezidentą Tomą S. Monsoną. Jis yra Bažnyčios prezidentas. Jis
buvo išrinktas Dievo ir pašauktas tinkamu kunigystės įgaliojimu. Prezidentas Monsonas
liudija, kad Jėzus Kristus yra Dievo Sūnus. Visi pranašai liudija apie Jėzų Kristų ir moko mus,
ką Jis norėtų, kad darytume (žr. Jokūbo 7:11; DS 21:1, 4–5).
Melsdamiesi Dangiškajam Tėvui galime sužinoti, ar pranašų žodžiai yra teisingi.
Klausydamiesi pranašo žinosime, kad jis kalba mums Gelbėtojo vardu. Ir paklusime.
Parodykite prieš pamoką paruoštą ratą su pranašais. Papasakokite vaikams, kokius mokymus
perdavė kiekvienas iš ant rato pavaizduotų pranašų.

Ratą pakabinkite, kad primintų šeimai, ką Gelbėtojas liepia pranašams jums perduoti.
Pasidalinkite savo liudijimu apie pranašų vaidmens svarbą jūsų gyvenime.

Idėjos pamokai vyresniems vaikams
Giesmė: „Pranašu seki“
(Vaikiškų dainelių knyga, p. 58: muzika, natos)

Veikla

Prieš pamoką atspausdinkite plakatą.
Pradėkite pamoką giesme „Pranašu seki“. Po pradžios maldos paklauskite vaikų:
•
•

Kodėl, anot mūsų sugiedotos giesmės, turime sekti pranašu? (Nes „kelią žino jis“.)
Kodėl pranašas žino kelią geriau už mus?

Paaiškinkite, kad pranašai yra arčiau Dievo ir mato daugiau nei mes, tarsi stovėtų
aukštesnėse vietose ir matytų labai toli.
Paprašykite vaikus įsivaizduoti, kad jie stovi ant aukšto kalno ir žvelgia į žemiau esantį slėnį.
Vaizdas būtų kitoks nei tai, kas matoma žiūrint esant apačioje. Apačioje matome tik tai, kas
yra arti. Bet jei esi aukštai, gali matyti tai, kas yra toli.
Paaiškinkite, kad Gelbėtojo gyvenimo žemėje metu ūkininkai dideliuose vynuogynais
vadinamuose laukuose augino vynuoges. Vynuogės buvo labai vertinamos. Kartais vagys
ateidavo į vynuogynus vogti arba sunaikindavo derlių. Išmintingi ūkininkai šalia vynuogyno
pastatydavo bokštus. Jie pasisamdydavo patikimus sargybinius, kurie stovėdavo ant bokštų
ir sergėjo vynuogynus nuo pavojų. Sargybiniai galėjo matyti toli už vynuogyno ir galėjo
perspėti esančius žemiau, kad artėja pavojus. Kiti darbininkai tuo metu galėjo pasiruošti ginti
vynuogynus.
Dangiškasis Tėvas davė mums „sargybinius“. Tie sargybiniai – tai pranašai ir apaštalai. Juos
Dangiškasis Tėvas pašaukė saugoti mus. Jie perspėja apie tokius mūsų tykančius pavojus,
kaip pagundos ir bloga įtaka. Jie pataria, kaip galėtume apsiginti nuo šių pavojų.
Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčiai vadovauja pranašas, kuris yra
Bažnyčios prezidentas. Jis su dviem savo patarėjais sudaro Pirmąją Bažnyčios
Prezidentūrą. Taip pat turime Dvylika Apaštalų, kuriuos palaikome kaip pranašus, regėtojus
ir apreiškėjus. Jie nestovi ant bokštų, bet gauna įkvėpimą iš Dangiškojo Tėvo ir sužino, kokie
pavojai mūsų laukia. Jie moko mus pasitikti tuos pavojus laikantis sandorų ir įsakymų. Jų
patarimus girdime per visuotinę konferenciją. Taip pat jų žodžius skaitome Liahonoje. Šiais
laikais pranašai ir apaštalai yra mūsų sargybiniai. Jei klausysime jų žodžių, būsime saugūs.
Parodykite prieš pamoką atspausdintą plakatą su pranašais. Paaiškinkite, kad, norėdami
užpildyti jame tekstui paliktą vietą, vaikai turės pažiūrėti arba paskaityti dabar gyvenančių
pranašų – Pirmosios Prezidentūros ir Apaštalų – kalbas iš visuotinės konferencijos arba
išstudijuoti paskutinį žurnalo „Liahona“ leidinį, kad surastų naujausius „sargybinių“
nurodymus. Kitą savaitę padėkite vaikams atlikti šią užduotį ir užrašyti 3–5 veiksmus, kuriuos
jie gali atlikti, sekdami pranašu. Pakabinkite plakatą, kad vaikai atsimintų savo tikslus.
Galite taip pat sužaisti žaidimą „Pranašas sako“:
Susėskite ratu arba sustokite į grupelę. Išsirinkite vieną vadovą. Jis turi nurodyti daryti
įvairius dalykus; nurodymui paklusti reikia tik tuomet, kai nurodymas prasideda žodžiais
„pranašas sako“. Pavyzdžiui, „Pranašas sako: „Rankas aukštyn!“ ir, aišku, visi paklūsta.
Tada vadovas gali pasakyti: „Rankas žemyn!“, ir tokiam nurodymui paklusti nereikia, nes
nurodymas neprasidėjo žodžiais „pranašas sako“. Jei kas nors paklūsta nurodymui,
neprasidėjusiam žodžiais „pranašas sako“, tai jis iškrenta iš žaidimo.
Taip žaiskite tol, kol liks tik vienas žmogus.

