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« Jo lūk, Kristus Gars ir dots katram
cilvēkam, lai viņš varētu atšķirt labu
no ļauna.«
Moronija 7:16

ĢIMENES MĀJVAKARS
Izvēļu izdarīšana priekšlaikus
Garīgā dziesma: «Rīkojies taisnīgi».

1. Izdomājiet katram ģimenes loceklim situāciju, kurā ir jāizdara nozīmīga
evaņģēlija izvēle. Pielāgojiet situācijas savas ģimenes vajadzībām. Lieciet
viņiem izlemt, ko viņi darītu katrā situācijā. Jūs varētu likt viņiem notēlot
savu situāciju un to, kā viņi tajā rīkotos. Tālāk doti daži priekšlikumi:
a. Tavs draugs lūdz tevi uzsmēķēt kopā ar viņu.
b. Tu atrodi naudu, un tu zini, ka kāds to ir pazaudējis.
c. Māte ir palūgusi tev paspēlēties ar mazo māsu, taču tu labāk vēlētos
palasīt.
d. Tev nav pietiekami naudas, lai nopirktu to, ko tu ļoti vēlies, un arī
samaksātu pilnu desmito tiesu.
2. Pēc tam, kad visi ir pārrunājuši, kā viņi rīkotos, norādiet, ka tad, ja viņi
izdarīs pareizo izvēli tagad, viņiem būs vieglāk izdarīt pareizo izvēli tad, ja
šāda situācija radīsies viņu dzīvē. Ierosiniet viņiem izvēlēties dažas svarīgas
situācijas, ar kurām viņi kādu dienu saskarsies, — tādas kā laulāšanās
templī, godīga rīcība un šķīstības saglabāšana — un izlemt tagad, kā viņi
rīkosies.
.

Našķis:
Persiku koblers
1 kārba (800 g) persiku
(sagrieziet šķēlēs, ja tie nav
sagriezti)
kanēlis
125 g miltu
1¼ tējk. cepamā pulvera
¼ tējk. sāls
200 g baltā cukura
1 ola
65 ml kausēta sviesta
Uzsildiet cepeškrāsni līdz 175°C.
Nolejiet persiku šķidrumu un
apkaisiet persikus ar kanēli.
Ielieciet persikus 22 cm lielā
kvadrātiskā cepamajā traukā.
(Divkāršojiet recepti, ja
lietojat 22 x 33 cm pannu.)
Sakuliet olu, pievienojiet cukuru
un miltus un samaisiet. Pārlejiet
maisījumu pāri persikiem.
Izsmidziniet kausēto sviestu
pāri miltu maisījumam.
Cepiet aptuveni 45 minūtes,
vai kamēr sacepums ir zeltaini
brūns.
Pasniedziet ar putukrējumu
vai saldējumu.
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« Jo ir vajadzīgs, lai būtu
pretstats visās lietās.«
2. Nefija 2:11

ĢIMENES MĀJVAKARS
Dzīves likstu pārvarēšana
Garīgā dziesma: «Atceries, cik daudz tev dāvāts!».

1. Parunājiet par likstām, ar kurām cilvēki saskaras savā dzīvē.
2. Paskaidrojiet, ka likstas ir daļa no mūsu Debesu Tēva ieceres, ko viņš ir
izveidojis mums šeit uz Zemes. Mēs esam šeit, lai mācītos darīt visu, ko
Dievs mums pavēlēs, pat mūsu pārdzīvojumos (skat. Ābrahāma 3:25).
Cenšoties atrisināt sarežģītas problēmas, mēs augam un attīstām īpašības,
ko nevar iegūt nekādā citā veidā. Kad mēs meklēsim Viņa palīdzību, mūsu
Debesu Tēvs stiprinās mūs un padarīs spējīgus pārvarēt pārbaudījumus,
ar kuriem saskaramies.
3. Lietojiet šo tabulu, lai paskaidrotu darbības, ko katrs var veikt, lai
pārvarētu mazdūšību un būtu laimīgs
Laime
Rīkojieties — audziet
Novērtējiet to, kas jums jau ir
Pieņemiet likstas kā izaicinājumus
Nežēlojiet sevi
Lūdziet pēc spēka
Mazdūšība

Našķis:
Mandeļu pikas

55 g mandeļu standziņu
225 g mīksta sviesta
1 tējk. vaniļas
125 g pūdercukura
310 g miltu
¼ tējk. sāls
60 g pūdercukura cepumu
apvārtīšanai
Cepiet mandeles 175°C
temperatūrā 6 minūtes,
tās maisot pēdējās 3 minūtes.
Ļaujiet atdzist. Sasmalciniet
mandeles un samaisiet ar
citām sastāvdaļām. No mīklas
izveidojiet bumbiņas un
cepiet uz pannas 5 cm
atstatumā 160°C
temperatūrā
15 minūtes. Ļaujiet atdzist.
Apvārtiet pūdercukurā.
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« …Kad tu celies no rīta, lai tava sirds ir
pilna ar pateicību Dievam...«
Almas 37:37

ĢIMENES MĀJVAKARS
Pateicības attieksme
Garīgā dziesma: «Nāciet, ļaudis, dziedāsim!».
1. Izlasiet Mācība un Derības 59:21 un palūdziet ģimenei ieklausīties, kādas divas lietas
padara Debesu Tēvu nelaimīgu. (Viņa baušļu neievērošana un pateicības neizrādīšana
Viņam.)
2. Dalieties šajā prezidenta Ezras Tafta Bensona izteikumā:
„Pravietis Džozefs Smits esot teicis, ka viens no lielākajiem grēkiem, kurā ir vainojami
pēdējo dienu svētie, ir nepateicība. Es pieņemu, ka daudzi no mums nav domājuši par
to kā par smagu grēku. Mūsu lūgšanās ir novērojama tendence — lūgt no Tā Kunga
papildus svētības. Dažreiz es sajūtu, ka mums vairāk ir jāvelta savas lūgšanas pateicības
paušanai par jau saņemtajām svētībām”
(„All This and the Gospel Too”, New Era, 1991. g. nov., 4). (Jūs arī varētu izlasīt Almas 37:37.)
3. Pastāstiet stāstu par desmit spitālīgajiem vīriem Lūkas 17:11–18.
a. Pavaicājiet: „Kā viens spitālīgais izrādīja savu pateicību?”
b. Paskaidrojiet, ka, lai arī citi deviņi spitālīgie bez šaubām bija priecīgi, ka bija izdziedināti,
viņi nedomāja par savas svētības avotu, ne arī atgriezās, lai pateiktos Jēzum.
c. Pajautājiet, ko mēs varam darīt, lai izrādītu pateicību mūsu Debesu Tēvam par visu,
ko Viņš dara mūsu labā.
4. Sniedziet liecību, ka mūsu Debesu Tēvs (un mūsu līdzcilvēki) novērtē to, kad mēs
pateicamies par to, kas mums ir dots.
5. Iedodiet katram ģimenes loceklim trīs papīrītī ietītas konfektes un palūdziet viņiem
uzrakstīt trīs cilvēku vārdus, izņemot ģimenes locekļus, kuriem viņi ir pateicīgi. Mudiniet
viņus meklēt veidus, kā pateikties šiem cilvēkiem. Kad viņi pateicas kādam no šiem
cilvēkiem, viņi var apēst vienu konfekti.

Našķis:
Šokolādes pudiņš

Kastrolī ar biezu dibenu
samaisiet:
6 ēdamk. cukura
3 ēdamk. cietes
šķipsnu sāls
1½ ēdamk. kakao pulvera
600 ml piena
1 tējk. vaniļas
Vāriet uz vidējas uguns,
nepārtraukti maisot, līdz
masa sabiezē, apt.
4–5 minūtes.
Noņemiet no uguns.
Pievienojiet 175 g
šokolādes gabaliņu,
1½ ēdamk. sviesta.
Maisiet, līdz masa kļūst
vienveidīga. Salejiet
servējamajos traukos
un atdzesējiet 1 stundu.
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« Atcerieties - dvēseļu vērtība
ir liela Dieva acīs...«
M&D 18:10

ĢIMENES MĀJVAKARS
Mācīšanās klausīties
Garīgā dziesma: «Nāciet, ļaudis, Dieva vārdus uzklausiet!».
1. Pavaicājiet: „Kāpēc ir vērts ieklausīties katrā cilvēkā?”
2. Izlasiet Mācība un Derības 18:10 un Mācība un Derības 38:24–25.
3. Pavaicājiet: „Kā tas, ka klausāmies citā cilvēkā, parāda šim cilvēkam mīlestību un
cieņu?”
4. Palīdziet savai ģimenei saprast nepieciešamību ieklausīties citam citā, rīkojoties
šādi: Lieciet kādam ģimenes loceklim nākt uz priekšu, nostāties tieši jums priekšā
un pastāstīt kaut ko, kas ar viņu tajā dienā ir noticis. Kad viņš vai viņa sāk runāt,
aizklājiet ausis ar rokām. Ja viņš vai viņa pārstāj runāt, sakiet: „Turpini runāt; es
klausos.” Kad viņš vai viņa turpina runāt, sāciet dungot vai ejiet prom.
5. Pārrunājiet abu cilvēku, kas iesaistīti šajā situācijā, sajūtas. Norādiet, ka
dzirdēšana nav tas pats, kas klausīšanās. Uzdodiet šādus jautājumus:
a. Kā cilvēki var pateikt, ka viņos klausās? (Tas, kurš klausās, skatās uz runājošo
un atbild uz teikto ar ķermeņa valodu vai runu.)
b. Kā jūs jūtaties, kad kāds patiesi klausās jūsos?
6. Mudiniet katru ģimenes locekli patiesi klausīties, kad ar viņiem šonedēļ kāds
runās.

Našķis:
Kraukšķīga ābolu
kūka

Samaisiet šādas sastāvdaļas
un ielieciet apaļā 20 cm pannā:
700 g šķēlēs sagrieztu,
nomizotu ābolu
1 ēdamk. miltu
100 g cukura
1 tējk. kanēļa
Garnējums
150 g brūnā cukura
75 g sviesta
100 g miltu
40 g auzu
½ tējk. dzeramās sodas
½ tējk. sāls

Izsmērējiet garnējuma
maisījumu uz āboliem.
Cepiet 30 minūtes 175°C
temperatūrā. Uzlieciet
kūkai saldējuma vai
putukrējuma kārtu.
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« Jaunu bausli Es jums dodu,

ka jūs cits citu mīlat, kā Es jūs
esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat
cits citu mīlētu!

«

Jāņa 14:15

ĢIMENES MĀJVAKARS
Viņš ir augšāmcēlies!
Garīgā dziesma: «Mūsu Kungs ir augšāmcēlies!».
1. Pavaicājiet: „Kāpēc mēs svinam Lieldienas?” (Tāpēc ka Jēzus augšāmcēlās.)
„Kāpēc šis notikums mums ir tik svarīgs?” (Jēzus sagatavoja ceļu, lai arī mēs augšāmceltos.)
2. Izspēlējiet viktorīnu ar savu ģimeni par Jēzus Kristus nāvi un augšāmcelšanos. (Uzdodiet vienu vai
divus jautājumus, uz kuriem neviens nevarēs atbildēt pareizi.)
Viktorīna:
a. Kurā nedēļas dienā Jēzu sita krustā? (Piektdienā — skat. Jāņa 19:31.)
b. Kurā nedēļas dienā Jēzus augšāmcēlās? (Svētdienā — skat. Jāņa 20:1.)
c. Kurš mirstīgais cilvēks pirmais redzēja augšāmcēlušos Glābēju?
(Marija Magdalēna — skat. Marka 16:9.)
d. Cik eņģeļu bija pie kapa, kad Jēzus augšāmcēlās? (Divi — skat. Jāņa 20:12.)
e. Marija Magdalēna nosauca Jēzu par „Rabuni”. Ko tas vārds nozīmē? (Mācītājs — skat. Jāņa 20:16.)
f. Nosauciet vienu no sievietēm, kas kopā ar Mariju Magdalēnu devās pie kapa. (Joanna un Marija,
Jēkaba māte — skat. Lūkas 24:10.)
g. Nosauciet vienu no vīriem, kam Jēzus parādījās ceļā uz Emavu. (Kleops — skat. Lūkas 24:18.)
3. Pasakiet savai ģimenei, ka tāpēc, ka viņus mīlat un ka katrs no viņiem izdarīja to labāko, ko spēja,
jūs dosiet viņiem našķus, lai arī visas viņu atbildes nebija pareizas.
Salīdziniet šo pieredzi ar Debesu Tēvu un Jēzu. Tāpēc ka Viņi mūs ļoti mīl, Viņi ir nodrošinājuši mums
veidu, kā varam atgriezties pie Viņiem, pat ja mēs nedarām visu 100 procentu pareizi. Caur Jēzu Kristu
un Viņa veikto Izpirkšanu, lai arī mūsu pūliņi nav pilnīgi, mēs joprojām varam saņemt vislabāko našķi
— mūžīgo dzīvi.
4.Izlasiet Jāņa ev. 3:16.
Pavaicājiet: „Kādā vislabākajā veidā mēs varam parādīt Debesu Tēvam un Jēzum, cik pateicīgi esam
par visu, ko Viņi ir izdarījuši mūsu labā?”
Izlasiet Jāņa ev. 14:15. Lieciniet, ka tāpēc, ka Debesu Tēvs un Jēzus tik dziļi mūs mīl, viņi ir nodrošinājuši
veidu, kā mēs varam atgriezties Viņu klātbūtnē. .

Našķis:
Kūka ar šokolādes
gabaliņiem

150 g margarīna
200 g brūnā cukura
200 g cukura
3 olas
250 g miltu
¼ tējk. sāls
1 tējk. cepamā pulvera
175 g šokolādes gabaliņu
(vai smalcinātu šokolādes
konfekšu)
120 g riekstu (pēc izvēles)
Samaisiet sastāvdaļas un
ielejiet ietaukotā 22 x 33 cm
lielā pannā. Cepiet 175°C
temperatūrā 18 minūtes.
Ļaujiet atdzist, sagrieziet
kvadrātiņos.

