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« [Džozefa] lūgsna tika atbildēta... «

Džozefa Smita pirmā lūgšana”, Garīgās dziesmas, nr. 16

ĢIMENES MĀJVAKARS
Džozefs Svētajā birzī
Garīgā dziesma: «Džozefa Smita pirmā lūgšana».
1. 6. aprīlis ir diena, kad 1830. gadā tika organizēta Baznīca. Nolasiet vai saviem vārdiem paskaidrojiet
notikumus, kas rakstīti Džozefs Smits — Vēsture 1:3–20. Lai palīdzētu saviem bērniem atcerēties
minētajos pantos aprakstītos notikumus, jūs varētu uzdot šādus jautājumus:
a. Kāpēc Džozefs devās mežā lūgt Dievu? (Lai uzzinātu, kura baznīca bija patiesa.
Viņš nemaz nenojauta, ka tās visas bija nepareizas.)
b. Cik Džozefam tolaik bija gadu? (14.)
c. Kāpēc Tas Kungs parādījās jaunam zēnam, nevis kādam citam, piemēram, izglītotam pieaugušajam?
d. Kas notika, kad viņš sāka lūgt? Kāpēc? (Viņam uzbruka tumsības spēki. Sātans nevēlas, lai patiesība
taptu zināma.)
e. Kas parādījās Džozefam? (Debesu Tēvs un Jēzus Kristus.)
2. Pārrunājiet dažas lietas, ko Džozefs uzzināja, pateicoties Pirmajai vīzijai:
a. Jēzus un Debesu Tēvs ir dzīvi, un Viņiem ir fiziski ķermeņi.
b. Jēzus un Debesu Tēvs ir divi atsevišķi cilvēki.
c. Debesu Tēvs pazīst mūs pēc vārda (Dievs nosauca Džozefu vārdā).
d. Debesu Tēvs atbild uz sirsnīgām lūgšanām.
e. Tajā laikā, kad Džozefs lūdza Svētajā birzī, patiesās baznīcas nebija uz Zemes.
3. Lieciniet par Džozefa Smita Pirmās vīzijas patiesumu. Parādiet attēlus ar Svēto birzi un Džozefu Smitu.
4. Uzspēlējiet „nūjas vilkšanu”, spēli, ko Džozefs spēlēja savā jaunībā. Par spēli paskaidrojiet:
Šī aktivitāte domāta ir diviem cilvēkiem un izdodas vislabāk, ja abi dalībnieki ir aptuveni vienāda auguma.
Apsēdieties uz grīdas viens otram pretī. Atspiediet savas pēdas pret sava pretinieka pēdām, lai varētu
spiest viens pret otru, pēdām esot atbalstītām uz zemes, un pirkstgaliem esot gaisā. Abiem dalībniekiem
ir jāturas pie resnas koka nūjas, piemēram, slotaskāta. Kad tiek dots starta signāls, katrs dalībnieks velk
nūju uz savu pusi, cenšoties atraut otru dalībnieku no zemes, vai liekot viņam vai viņai palaist vaļā nūju.

Našķis:
Šokolādes un rozīņu
cepumi
450 g mīkstināta margarīna
2 vidēja lieluma olas
1 tējk. vaniļas
160 g gaiši brūnā cukura
150 g cukura
1 tējk. ūdens
1 tējk. dzeramās sodas
½ tējk. sāls
310 g miltu
300 g rozīņu
1 šokolādes tāfelīte,
sasmalcināta
Samaisiet margarīnu, olas,
vaniļu, cukurus, ūdeni un
dzeramo sodu.
Pakāpeniski pievienojiet miltus,
sāli, šokolādi un jebko citu,
ko vēlaties pievienot, piemēram,
riekstus vai rozīnes.
Labi samaisiet; mīklu lieciet ar
karoti uz neietaukotas
cepešpannas.
Cepiet 190°C temperatūrā
8 minūtes.

APRILIS
PIRMDIENA

OTRDIENA

2016
TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒTDIENA

11 12 13 14 15 16 17

« Nāciet Man līdzi, Es jūs darīšu
par cilvēku zvejniekiem.«
Mateja 4:19

ĢIMENES MĀJVAKARS
Cilvēku zvejnieki
Garīgā dziesma: «Aicināti kalpot».
1. Pirms šīs aktivitātes sagatavojiet šādus priekšmetus:
a. Pagatavojiet vienkāršu makšķerkātu. Piesieniet auklu slotaskātam vai līdzīgai nūjai un auklas galā
pievienojiet nelielu magnētu.
b. No papīra izgrieziet 12 zivis (aptuveni 8 cm garas) un katrai piestipriniet saspraudi. Katras zivs vienā
pusē uzrakstiet vienu no dotajām frāzēm:
i. Vienmēr lūdz (skat. 2. Nefija 32:9).
ii. Iegūsti liecību par Svētajiem Rakstiem (skat. Moronija 10:3–5).
iii. Seko Gara vadībai (skat. 1. Nefija 4:6).
iv. Iemācies no galvas Svēto Rakstu pantus, Ticības apliecinājumus, garīgās dziesmas vai tagadējā
pravieša vārdus.
v. Esi labs paraugs (skat. Mateja 5:14–16).
vi. Uzdāvini draugam Mormona Grāmatu, Baznīcas DVD, grāmatu, brošūru vai izdales kartīti.
vii. Saglabā tīras domas, valodu un rīcību (skat. Almas 5:57).
viii. Attīsti vēlmi kalpot Tam Kungam (skat. M&D 4:1–6).
ix. Sēj patiesības sēklas citos (skat. Almas 32:28).
x. Runā par evaņģēliju un dalies savā liecībā ar citiem (skat. M&D 100:5–8).
xi. Uzaicini draugu uz dievkalpojumu vai baznīcas pasākumu.
xii. Lūdz Dievu, lai atrastu kādu, kas ir gatavs pieņemt evaņģēliju.
2. Lai sāktu stundu, pastāstiet stāstu par to, kā Jēzus aicināja vairākus Savus mācekļus (skat. Lūkas 5:1–11).
Palīdziet ģimenes locekļiem saprast, ko Jēzus domāja, kad teica mācekļiem, ka mācīs viņiem, kā „ķert cilvēkus”.
Jūs varētu parādīt attēlu, kurā redzams, kā Glābējs aicina Savus mācekļus.
3. Paskaidrojiet, ka katrs no mums var palīdzēt Glābējam „ķert cilvēkus”.
a. Paskaidrojiet, ka katras zivs otrā pusē ir rakstīta ideja, kā būt misionāram jau tagad.
b. Nolieciet zivis ar uzrakstu uz leju un ļaujiet bērniem tās „noķert”, šūpojot un tuvinot auklu ar magnētu pie
saspraudēm.
c. Palīdziet viņiem saprast, kas ir rakstīts uz katras zivs.
4. Aiciniet katru ģimenes locekli izvēlēties vienu no idejām, ko viņš vai viņa vēlētos pielietot šajā nedēļā.
Lieciniet, ka tad, ja vienmēr lūgsim Dievu un būsim uzcītīgi, mēs varēsim kļūt par „cilvēku zvejniekiem”.

Našķis:
Sāļās makšķernieku
uzkodas

Izstrādājumi:
zilas salvetes, mazas tasītes,
sālsstandziņas, sāļie cepumi
— zelta zivtiņas, „Nutella”
Atlokiet salveti un tās vidū
nolieciet zivtiņu
(salvete attēlo okeānu).
Katra cilvēka tasītē ielieciet
nedaudz šokolādes krēmu
„Nutella” (tas attēlo ēsmu).
Lietojiet sālsstandziņas
makšķerkātu vietā.
Iemērciet makšķerkātu
ēsmā (šokolādes krēmā
„Nutella”), un tad lietojiet
lipīgo makšķerkāta galu,
lai noķertu zivi.
Apēdiet makšķerkātu,
zivi un ēsmu!
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« …Tāpēc priecājieties savās sirdīs

un atcerieties, ka jūs esat brīvi
savā rīcībā – izvēlēties mūžīgās
nāves ceļu vai mūžīgās dzīves ceļu.

«

2. Nefija 10:23

ĢIMENES MĀJVAKARS
Finanšu lietas
Garīgā dziesma: «Tik bagātīgi Dievs ir mani svētījis».
1. Paņemiet rokās kādu mājsaimniecības priekšmetu (piemēram, kurpju pāri) un palūdziet
ģimenes locekļiem uzminēt, cik tas maksā. (Persona, kas nosauc vistuvāko atbildi, varētu
saņemt balvā kādu našķi.)
2. Atkārtojiet šo pašu jautājumu par trīs vai četriem priekšmetiem (pārtiku vai apģērbu).
3. Palīdziet ģimenes locekļiem saprast atšķirību starp vēlmēm un vajadzībām. Lieciet viņiem
pateikt, vai tālāk minētās lietas ir vajadzības vai vēlmes:
a. Pārtika
b. Jauns divritenis (vai kaut kas līdzīgs)
c. Izglītība
d. Ģimenes brīvdienas
e. Mājas
f. Automobilis
g. Video spēle
4. Atkarībā no jūsu bērnu vecuma, jūs varētu pārrunāt šādus svarīgus tematus par naudu:
a. Naudas krāšana mantām, kuras vēlamies iegūt
b. Izvairīšanās no parādiem
c. Desmitās tiesas maksāšana no naudas, ko nopelnām
d. Nopelnītās un iztērētās naudas uzskaitīšana
e. Iepirkties gudri, izpētot produktus pirms to iegādes
f. Naudas lietošana, lai palīdzētu citiem (skat. Jēkaba gr. 2:18–19)
5. Paskaidrojiet, ka Tas Kungs ir apsolījis, ka mums labi klāsies zemē, ja mēs ievērosim Viņa
baušļus. Viņš sagaida, ka mēs ar gudrību lietosim resursus, ar kuriem Viņš mūs ir svētījis.

Našķis:
Paniņu pankūkas
ar ievārījumu

125 g miltu
2 ēdamk. cukura
1 tējk. kanēļa
⅛ tējk. muskatriekstu
1 tējk. cepamā pulvera
½ tējk. dzeramās sodas
½ tējk. sāls
180 ml paniņu
(vai 180 ml piena, kam
pievienota 1. ēdamk. etiķa;
maisījumam ļauj
pastāvēt 5 min.)
1 tējk. vaniļas
1 ola
2 ēdamk. kausēta sviesta
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« [Mormona Grāmatā] ir spēks, kas

sāks ieplūst jūsu dzīvē tajā brīdī,
kad jūs šo grāmatu sāksiet nopietni
studēt.

«

Ezra Tafts Bensons

ĢIMENES MĀJVAKARS
Mormona Grāmata: dāvana no Dieva
Garīgā dziesma: «Turies pie margas!».
Pirms šīs aktivitātes ietiniet dāvanu papīrā Mormona Grāmatu un paslēpiet to kaut kur
savās mājās.
1. Aktivitātes sākumā pasakiet ģimenei, ka viņi dosies meklēt dārgumus. Paskaidrojiet,
ka Debesu Tēvs ir devis viņiem īpašu dārgumu un jūs to noslēpāt kaut kur istabā vai mājā.
2. Kad kāds atrod dāvanu, ļaujiet vienam bērnam to atvērt. Pasakiet ģimenei, ka
Mormona Grāmata ir viena no visdārgākajām dāvanām, kas mums dota. Tā māca mums,
kā būt laimīgiem un kā atgriezties pie Debesu Tēva un Jēzus un dzīvot ar Viņiem. Kad mēs
lasām Svētos Rakstus, mēs jūtamies tuvāki Viņiem.
3. Palūdziet katram ģimenes loceklim dalīties iemīļotākajā stāstā no Mormona Grāmatas.
Mazākie bērni varētu tikai nosaukt iemīļotāko tēlu. Jūs varētu pārrunāt šādus jautājumus
par dažiem stāstiem, kuros dalās jūsu ģimene.
a. Ko šis stāsts tev māca?
b. Ko šī persona tādu izdarīja, ka tā tev ir īpaša?
c. Kādā veidā Mormona Grāmata ir palīdzējusi tev stāties pretī mūsdienu problēmām?
d. Ko tu esi uzzinājis (-usi) no Mormona Grāmatas, ko tu nezināji, studējot tikai Bībeli?
e. Mazākajiem bērniem varētu palūgt nosaukt dažus Mormona Grāmatas praviešus.
4. Kā mēs varētu iegūt stiprāku liecību par Mormona Grāmatu?
5. Dalieties pieredzē, kā Mormona Grāmata ir palīdzējusi jums. Sniedziet savu liecību par
Mormona Grāmatas patiesumu.

Našķis:
Banānu krēmkūka
1 cepta kūkas pamatne
150 g cukura
40 g miltu
¼ tējk. sāls
480 ml piena
3 olu dzeltenumi, viegli sakulti
2 ēdamk. sviesta
1 tējk. vaniļas
Kastrolī samaisiet cukuru, miltus un
sāli. Pakāpeniski iemaisiet pienu.
Vāriet un maisiet uz vidējas uguns,
kamēr maisījums uzvārās un sabiezē.
Turpiniet vārīt vēl 2 minūtes.
Noņemiet no uguns.
Iemaisiet nelielu daudzumu karstā
maisījuma olas dzeltenumos un tad
lieciet atpakaļ karstajā maisījumā.
Vāriet 2 minūtes, pastāvīgi maisot.
Noņemiet no uguns. Pievienojiet
sviestu un vaniļu. Ļaujiet atdzist līdz
istabas temperatūrai.
Sagrieziet šķēlēs vienu banānu un
lieciet uz kūkas pamatnes.
Izklājiet ½ krēmīgā maisījuma uz
banānu šķēlītēm. Sagrieziet šķēlēs
vēl vienu banānu un izklājiet atlikušo
krēma maisījumu uz banāna šķēlēm.
Uzlieciet putukrējuma kārtu.
(Jūs varat lietot šo pildījuma recepti
arī kokosriekstu krēmkūkas
pagatavošanai, banānu vietā
izmantojot kokosriekstus.)

