Idėjos šeimos namų vakaro pamokoms
Tema: Kalėdos – šviesos gimimas
Giesmė: „Tyli naktis“ (Giesmės, 111)
Veikla

Vaizdo siužetas. Anglų k.: Džiaugsminga geroji naujiena. Jėzaus
Kristaus gimimas. Rusų k.:
https://www.youtube.com/watch?v=jsMO57BvdVo
Prieš šeimos namų vakarą užtraukite kambario užuolaidas taip, kad,
išjungus šviesas, kambaryje būtų tamsu. Taip pat pasiruoškite
pakankamai žvakių, kad išjungus šviesą šeimos nariai jaustųsi jaukiai.
Išjunkite šviesą. Šeimos narių paklauskite:
• Kaip jaučiatės tamsoje?

Uždekite žvakes ir paklauskite:
• Ar pastebėjote, kad įjungus šviesą arba uždegus žvakę nebelieka
tamsos baimės?
Pabrėžkite, kad šviesa ir tamsa negali būti toje pačioje vietoje.
Perskaitykite šias Raštų ištraukas:
•
•
•
•
•

Jono 1:4–5
Jono 8:12
Jono 12:46
Luko 11:36
DS 88:11–13.

Paklauskite:
• Ką sužinome iš šių Raštų eilučių?
• Ar galėtume pasakyti, kad per Kalėdas švenčiame šviesos gimimą?
Paaiškinkite: Jėzus mokė, kad būtume ištikimi ir tikėtume Juo, nes Jis yra
pasaulio Šviesa. Aptarkite, kaip šviesos paieškos padeda gyvenime
priimti teisingus sprendimus.
Perskaitykite, ką apie Kalėdas pasakė prezidentas Henris B. Airingas:
„Per Kalėdas prisimename ne tik tą šviesą, kuri pranešė apie Kristaus
atėjimą į pasaulį, bet ir Jo skleidžiamą šviesą. […] Tą šviesą lengviau
įžvelgti per Kalėdas, kai esame labiau linkę melstis, kad sužinotume, ko
Dievas nori iš mūsų, ir esame labiau linkę skaityti Raštus, ir gerokai
labiau linkę vykdyti Viešpaties pavedimus. Kai mes atleidžiame ir
jaučiame, kad ir mums atleista, kai pakylėjame [kitų] nusvirusias rankas
(žr. DS 81:5), artėdami prie šviesos šaltinio patys taip pat esame
pakylėjami. […]

Švęsdami Kalėdų metą naudojame šviesos girliandas. Kai garbiname
Gelbėtoją ir tarnaujame Jam, tai įneša šviesos į mus supančių žmonių
gyvenimus. Tvirtai galime užsibrėžti tikslą šias Kalėdas padaryti
šviesesnes nei pernai ir kiekvienais metais vis šviesesnes ir šviesesnes.
Mirtingojo gyvenimo išmėginimai gali vis stiprėti, bet tamsa nestiprės, jei
savo žvilgsnius labiau sutelksime į tą šviesą, kuri mums sekant Mokytoju
liejasi ant mūsų“ (“Home for Christmas”, President Henry B. Eyring,
Liahona, December 2009).
Aptarkite, ką gali daryti jūsų šeimos nariai, kad taptų imlesni šviesai, kurią
siūlo Gelbėtojas, ir dalytųsi ja su kitais.

Vaišės: Kokosinis tortas
Ingredientai:
4 kiaušinių baltymai,
200 g cukraus,
1 nepilna stiklinė sausainių trupinių,
60 g kokoso drožlių,
½ stiklinės (70 g) smulkintų riešutų,
½ šaukštelio druskos,
1 pakelis vanilinio cukraus.
Nurodymai:
Suplakite kiaušinio baltymus iki standžių putų. Įmaišykite cukrų ir plakite,
kol masė įgaus perlamutrinį blizgesį. Kitame dubenyje sumaišykite
sausainių trupinius, kokosus, riešutus, vanilę ir druską. Įmaišykite
suplaktus baltymus. Po šaukštą sudėliokite ant riebalais išteptos 22 cm
skersmens kepimo formos. Kepkite apie 30 minučių iki 175°C įkaitintoje
orkaitėje.

Glaistas:
450 g tepamo varškės sūrio,
4 šaukštai pieno,
900 g cukraus pudros,
2 šaukšteliai vanilinio cukraus,
apie 700 g šviežių kokoso drožlių.
Visus ingredientus be kokoso drožlių sumaišykite maišytuvu.
Tortą aptepkite glaistu. Glaistą iš visų pusių aplipinkite kokoso
drožlėmis.

Idėjos pamokai mažesniems vaikams
Tema: Kalėdos – šviesos gimimas
Daina: „Žvaigždės švietė“ (Vaikiškų dainelių knyga, p. 24)
Veikla

Vaizdo siužetas (anglų k.): Naujasis Testamentas. 5-asis
skyrius. Jėzaus Kristaus gimimas

Prieš šeimos namų vakarą užtraukite kambario užuolaidas taip, kad,
išjungus šviesas, kambaryje būtų tamsu. Taip pat pasiruoškite
pakankamai žvakių, kad išjungus šviesą šeimos nariai jaustųsi jaukiai.
Išjunkite šviesą. Šeimos narių paklauskite:
• Kaip jaučiatės tamsoje?
Uždekite žvakes ir paklauskite:
• Kaip jaučiatės dabar?
• Ar pastebėjote, kad įjungus šviesą arba uždegus žvakę nebelieka
tamsos baimės?
Pabrėžkite, kad šviesa ir tamsa negali būti toje pačioje vietoje.
Kartu atsiverskite Bibliją ir perskaitykite Jono 8:12. Paaiškinkite, kad kai
žemėje gimė Jėzus, Jis atnešė pasauliui šviesą. Tai nereiškia, kad prieš
tai visą laiką buvo tamsa. Saulė, Mėnulis ir žvaigždės žemei teikė šviesą
nuo pat pasaulio sutvėrimo, bet Jėzus atėjo parodyti mums kelią atgal pas
mūsų Dangiškąjį Tėvą. Jono 8:12 skatome Jo paaiškinimą, kad kai
nežinome, kur eiti, liekame tamsoje. Bet Jis visada rodys mums kelią.
Pakvieskite tris žmones atsistoti į eilę. Tegu viduryje būna vienas iš
vaikų. Užriškite tam vaikui akis. Tegu ta grupelė apeina kambarius. Kai
jie sugrįš į pradinę vietą, vaiką užrištomis akimis paprašykite vieną nueiti
tuo pačiu keliu. Aptarkite, kaip jis jautėsi abiejose situacijose ir kaip mus
vedančius žmones galima palyginti su šviesa.
➢ Perskaitykite arba papasakokite Jėzaus gimimo istoriją. Galite
iliustruotą istoriją, kurią rasite šio failo pabaigoje.
Pabrėžkite, kad Jėzaus Kristaus gimimas daugeliui žmonių atnešė tokį
džiaugsmą ir šiltus jausmus, tarsi jie tamsoje būtų pamatę šviesą.
Pakvieskite šeimos narius, kai jie matys kalėdinių dekoracijų šviesas,
galvoti apie Jėzų, kuris yra šio pasaulio Šviesa.
Spalvinimo puslapis ir iliustruota istorija:

Kristaus
gimimo
istorija
Labai seniai moteris, vardu Marija,
ir vyras, vardu Juozapas, ruošėsi
susituokti. Marija ir Juozapas buvo geri
žmonės, darantys tai, ko
Dievas iš jų norėjo.

Vieną dieną pas Mariją atėjo
angelas ir pasak, kad ji
susilauks kūdikio! Angelas
pasakė, kad kūdikį ji turi
pavadinti Jėzumi. Tas kūdikis
bus Gelbėtojas, Dievo Sūnus.

Marija ir Juozapas
turėjo keliauti į miestą, vadinamą Betliejumi, sumokėti mokesčius.

Mieste buvo
minios žmonių,
todėl Marijai su
Juozapu teko
nakvoti pastate,
kuriame buvo
laikomi gyvuliai.
Tą naktį gimė
Jėzus!

Danguje pasirodė
nauja žvaigždė.

Piemenys netoliese esančiuose
laukuose ganė avis. Jiems pasirodė
angelai ir pasakė, kad gimė
Gelbėtojas. Piemenys patraukė
ieškoti kūdikėlio Jėzaus ir jį
pagarbinti.

Labai labai toli gyvenę išminčiai
pamatė naująją žvaigždę. Jie
žinojo, kad tai buvo ženklas,
rodantis, jog gimė Gelbėtojas.
Jie sekė paskui žvaigždę, kol
rado Jėzų. Jie įteikė jam dovanas
ir pagarbino Jį.

Išminčiams išvykus Juozapą aplankė
angelas. Angelas pasakė, kad piktas
karalius nori Jėzų nuskriausti.
Angelas pasakė, kad, norėdama
apsisaugoti, šeima turi vykti į Egiptą.

Juozapas, Marija ir Jėzus gyveno Egipte, kol tapo saugu grįžti į Izraelį. Jėzus augo
Nazareto mieste. Jis mokėsi padėti kitiems, būti malonus ir paklusnus. Išmoko
visko, ko reikia, kad galėtų tapti Gelbėtoju. Jis visada sekė Jam skirtu Dievo planu.

Per Kalėdas mes švenčiame Jėzaus Kristaus gimimą. Pirštu parodykite visus
Kristaus gimimo istorijos dalyvius.
Darydami tai, ko Dievas nori iš mūsų, galime tapti panašūs į Mariją ir Juozapą.
Sekdami Jėzumi Kristumi, galime tapti panašūs į piemenis ir išminčius. Būsime
kaip angelai, jei papasakosime kitiems tikrą Kristaus gimimo istoriją.
Ir kai sekame Jėzaus pavyzdžiu, galime tapti panašūs į Jį!
IŠ RAŠTŲ

Kristaus gimimo istoriją galite rasti Mato 1:18–25; 2; Luko 1:26–38; 2:1–20.

