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« …Izvēlieties šodien paši sev, kam jūs
kalposit; […] bet es un mans nams mēs kalposim Tam Kungam.«
Jozuas 24:15

ĢIMENES MĀJVAKARS
Sekojiet pravietim!
Garīgā dziesma: «Pravietim seko!».
1. Pavaicājiet ģimenes locekļiem: „Vai jūs varat nosaukt kādu lietu, kuru, darot nevainojami, mēs pavisam noteikti
atgriezīsimies Debesu Tēva klātbūtnē?” (Iespējamās atbildes: baznīcas apmeklēšana, Svēto Rakstu lasīšana,
tempļa apmeklēšana vai regulāras lūgšanas.) Atgādiniet viņiem, ka farizeji darīja to visu, taču tik un tā netika
izglābti.
2. Nolasiet M&D 21:4–6. Ja mēs sekosim pravietim, velns nevarēs mūs pieveikt.
3. Kādi bija pēdējie norādījumi, kurus dzirdējām no pravieša?
4. Var gadīties, ka mums ne vienmēr patiks tas, ko iesaka pravietis. Prezidents Harolds B. Lī teica: „Būs tādas lietas,
kas prasīs pacietību un ticību. Jums var nepatikt tas, ko saka baznīcas vadība. Tas var būt pretrunā ar jūsu
politiskajiem uzskatiem. Tas var būt pretrunā ar jūsu sociālajiem uzskatiem. Tas var traucēt jūsu sabiedrisko
dzīvi. … [Taču] jūsu un mūsu drošība ir atkarīga no tā, vai mēs sekosim tiem, kurus Tas Kungs ir iecēlis prezidēt
pār šo baznīcu.” (Citāts no Conference Report, 1970. g. okt., 152.–153. lpp.)
5. Tas Kungs nekad neļaus pravietim novest mūs no ceļa. Prezidents Vilfords Vudrafs teica: „Tas Kungs nekad
neļaus ne man, ne arī kādam citam, kas aicināts būt par šīs Baznīcas prezidentu, novest jūs no pareizā ceļa.
Tas nav paredzēts. Tāds nav Dieva nodoms. Ja es to mēģinātu, Tas Kungs atstādinātu mani no mana amata,
un tāpat Viņš rīkotos attiecībā uz ikvienu, kurš mēģina novirzīt cilvēku bērnus no Dieva orākuliem un viņu
pienākumiem.” (The Discourses of Wilford Woodruff, sast. G. Homer Durham [1946. g.], 212.–213. lpp.).
6. Lieciniet, ka Tas Kungs ir apsolījis mums aizsardzību un laimi, ja mēs sekosim pravietim.
7. Spēlējiet spēli „Pravietis saka”.
a. Sasēdieties aplī vai sastājieties pa grupām.
b. Izvēlēties, kurš būs vadītājs.
c. Vadītājs var pavēlēt, lai pārējie dara visdažādākās lietas, taču citiem jāpaklausa tikai tad, ja viņš iesāk
teikumu ar vārdiem: „Pravietis saka.” Piemēram, „Pravietis saka: „Paceliet rokas!”” Visiem, protams,
jāpaklausa. Vadītājs var teikt arī: „Nolaidiet rokas!” Šim rīkojumam nevajadzētu paklausīt, jo pavēle nesākās
ar vārdiem „pravietis saka”.
d. Ja kāds seko pavēlei, kas nesākas ar vārdiem „pravietis saka”, viņš/viņa izstājas no spēles.
e. Vadītājs izsaka pavēles, kamēr palicis tikai viens uzvarētājs.

Našķis:
Šokolādes krēma kūka

Sajauciet 120 g kausēta
sviesta un 40 g tumšās
šokolādes.
Atdzesējiet un pievienojiet:
200 g cukura
2 ēdamk. miltu
2 sakultas olas
1 tējk. vaniļas
110 g sasmalcinātu
pekanriekstu (pēc izvēles).
Iegūto masu ielejiet kūkas
formā (20 cm).
Cepiet 30 min (175°C).
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« Katrai lietai ir savs nolikts laiks,

un katram īstenošanai paredzētam
nodomam zem debess ir sava
stunda.

«

Salamans Mācītājs 3:1

ĢIMENES MĀJVAKARS
Priecājieties par skaisto dabu!
Garīgā dziesma: «Cik dižens Tu!».

Izejiet kopā ar ģimeni pastaigā. Pastaigājoties pa savu apkaimi, norādiet, cik
skaistas ir tās lietas, ko katru dienu varat redzēt. Iespējams, pie jūsu mājas ir
kādas īpašas vietas, piemēram, mežs, birztala, pakalns utt. Izmantojiet šīs
vietas, lai mudinātu bērnus iemīlēt dabu. Norādiet uz koku pumpuriem.
Aiciniet ieklausīties putnu dziesmās un kukaiņu sisināšanā.
Aiciniet, lai bērni salasītu dažādas lietiņas, no kurām vēlāk var uztaisīt kolāžu.
Katru dienu pēc došanās pastaigā viņi var pievienot kolāžai vai pielikt pie
ziņojumu dēļa kādu zīmējumu, koka lapu vai puķīti.

Našķis:
Saldējums
uz kociņa.
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« …Tādēļ turiet augstu savu gaismu,
lai tā spīd pasaulei.«
3. Nefija 18:24

ĢIMENES MĀJVAKARS
Turiet augstu savu gaismu!
Garīgā dziesma: «Tādēļ turiet augstu savu gaismu, lai tā spīd pasaulei».
Pirms aktivitātes iededziet kabatas lukturīti un paslēpiet to kaut kur istabā, kur ģimenes locekļi
nevar pamanīt, ka tas ieslēgts.
1. Aktivitātes sākumā pasakiet ģimenes locekļiem, ka istabā ir paslēpts kabatas lukturītis.
Pajautājiet, vai viņi var pateikt, kur tas ir, no tās vietas, kur sēž, neejot un nemeklējot.
2. Palūdziet, lai kāds izslēdz gaismu.
a. Pavaicājiet ģimenes locekļiem, vai tagad viņi var pateikt, kur atrodas lukturītis.
b. Pavaicājiet: „Kādēļ lukturīti vieglāk pamanīt, kad gaisma izslēgta?”
3. Paskaidrojiet ģimenei, ka mēs dzīvojam pasaulē, kas kļūst arvien tumšāka. Pasaulei
satumstot, apkārtējie daudz labāk saredzēs mūsu gaišo piemēru.
4. Kopā ar ģimeni izlasiet 3. Nefija 18:24.
a. Pavaicājiet: „Ko Glābējs aicina mūs darīt?”
b. Pavaicājiet: „Kas tā par gaismu, kas mums būtu jātur augstu?”
c. Pavaicājiet: „Kā mēs varam turēt šo gaismu augstu?” (Atbilde: darot to, ko darītu Jēzus.)
5. Paskaidrojiet, ka dažkārt mēs rādām piemēru, to nemaz neapzinoties. Bieži vien mēs nemaz
nepamanām, ka kāds vēro, kā mēs rīkojamies.
a. Pavaicājiet: „Kādas rakstura īpašības jūs gribētu, lai citi jūsos pamana?”
(Iespējamās atbildes: izpalīdzība, laipnība, līdzjūtība, jautra daba utt.)
b. Pavaicājiet: „Kurš no praviešiem, jūsuprāt, rāda vislabāko piemēru jums? Kādēļ?”
6. Kopīgi nodziediet „Ja tev šodien priecīgs prāts”. Lai vadītājs rāda, kas pārējiem dziesmas
laikā jādara. Ļaujiet, lai katrs savu reizi būtu vadītāja lomā.

Našķis:
Cepumu mīklas
trifeles

Mīklai:
120 g mīksta, nesālīta
viesta
160 g brūnā cukura
1 tējk. vaniļas
160 g miltu
½ tējk. sāls
4 ēdamk. piena,
170 g šokolādes gabaliņu
Šokolādes glazūrai:
340 g kausētas tumšās
šokolādes
Iejauciet mīklu, sarullējiet
bumbiņās un iemērciet
kausētajā šokolādē.
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« No jūsu mutes lai nenāk neviens

nekrietns vārds, bet tikai krietnas
runas, kas draudzi ceļ un nes
svētību klausītājiem.

«

Efeziešiem 4:29

ĢIMENES MĀJVAKARS
Vairieties no zaimiem un lamām!
Garīgā dziesma: «Kungs, māci ik dienu!».

1. Nolasiet Efeziešiem 4:29. Paskaidrojiet, ka nekrietni vārdi jeb lamāšanās
nozīmē Dievības vārdu zaimošanu vai aizskarošu un nepieklājīgu vārdu
lietošanu. Lamāšanās nošķir mūs no Debesu Tēva, turpretī tīra, godbijīga
valoda tuvina Viņam.
2. Pastāstiet šādu stāstu: „[Prezidentam Spenseram V. Kimbalam] tika veikta
vispārējā narkoze un operācija, pēc kuras viņš ar ratiņiem tika vests atpakaļ
uz savu istabu. Vēl joprojām būdams narkozes iespaidā, [viņš] juta, ka ratiņi
apstājas pie lifta un sanitārs, par kaut ko dusmojoties, zaimo Tā Kunga vārdu.
Pusnemaņā, ar mokām izdvesdams vārdus, prezidents lūdza: „Lūdzu, tā
nerunājiet! Es mīlu Viņu vairāk par visu pasaulē. Lūdzu!” Iestājās pilnīgs
klusums. Pēc tam sanitārs maigi sacīja: „Man nevajadzēja tā teikt. Atvainojiet!” ”
(Edward L. Kimball un Andrew E. Kimball Jr., Spencer W. Kimball [1977. g.], 264. lpp.)
3. Mudiniet, lai ģimenes locekļi allaž runā krietnā, pieklājīgā valodā un izvairās
no situācijām, kur jāklausās zaimos vai lamās. Ja mēs mīlēsim Debesu Tēvu un
Jēzu tā, kā prezidents Kimbals, mums nebūs kārdinājuma negodbijīgi piesaukt
Dievības vārdus.
4. Dodieties laukā un paspēlējiet paslēpes. Izbaudiet šos mirkļus kopā ar
ģimeni un skaisto laiku!

Našķis:
Kakao kūka

260 g miltu
400 g cukura
230 g margarīna
30 g kakao
250 ml ūdens
125 ml paniņu
1 tējk. sodas
2 olas
1 tējk. vaniļas
Sajauciet sastāvdaļas.
Uzsildiet cepeškrāsni un
cepiet kūku 20 min
(175°C).
Pasniedziet kūku ar skābo
krējumu, kas sajaukts ar
cukuru un vaniļu.

MAIJS
PIRMDIENA

2016
OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒTDIENA

30 31 01 02 03 04 05

« Bet dzenieties papriekš pēc

Dieva valstības un Viņa taisnības,
un tad jums visas šīs lietas taps
piemestas.

«

Mateja 6:33

ĢIMENES MĀJVAKARS
Prioritāšu izvirzīšana: labas, labākas un vislabākās nodarbes
Garīgā dziesma:»Rīkojies taisnīgi!».
1.Iedodiet katram ģimenes loceklim papīra lapu un zīmuli. Palūdziet, lai viņi sīki un smalki
pieraksta visu, ko darījuši pēdējo divu dienu laikā.
2.Kas ir pats svarīgākais, ko Debesu Tēvs vēlas, lai mēs darītu, esot šeit, uz Zemes?
(Atbilde: tas, kas palīdzēs mums atgriezties pie Debesu Tēva.)
3.Nolasiet Mateja 6:33. Pavaicājiet:
a.„Ko jūs katru dienu tādu darāt, kas palīdz jums vai citiem atgriezties pie Dieva?
Nosauciet dažus piemērus!
b.Vai jūs veltāt šīm nodarbēm lielāko daļu laika?”
4.Palūdziet, lai ģimenes locekļi pārskata savu sarakstu un atzīmē katru nodarbi, norādot,
vai tas bijis „labs”, „labāks” vai „vislabākais” veids, kā pavadīt savu laiku.
5.Palūdziet, lai ģimenes locekļi izvērtē, kam viņi velta lielāko daļu sava laika:
„labām”, „labākām” vai „vislabākajām” nodarbēm.
6.Lūdziet, lai ģimenes locekļi nosauc dažas no „labajām” nodarbēm, kas minētas viņu
sarakstā (piemēram, atpūta un TV pārraides skatīšanās kopā ar ģimeni).
7.Pavaicājiet: „Kā to varētu nomainīt pret „labāku” vai „vislabāko” nodarbi?”
(Piemērs: kopā ar ģimeni apmeklēt slimu kaimiņu vai draugu.)
8.Pārrunājiet, no kurām „labajām” nodarbēm jūs varētu atteikties, lai aizstātu tās ar
„vislabākajām”. Lūdziet, lai ģimenes locekļi izstrādā plānu, kā izmantot savu laiku,
lai šonedēļ paveiktu vairāk „vislabāko” darbiņu.
9.Lūdziet, lai visi ģimenes locekļi parāda savus talantus, uzstājoties ar priekšnesumiem,
ko ieplānojuši pagājušajā nedēļā. Talantu attīstīšana ir „vislabākā” nodarbe, īpaši tad, ja
dalāmies savos talantos ar citiem.

Našķis:
Vislabākā
šokolādes kūka

180 g sviesta¾ tējk.
cepamā pulvera
3 olas½ tējk. sāls
260 g miltu 400 g cukura
90 g kakao2 tējk. vaniļas
1 tējk. dzeramās sodas
360 g piena
Uzsildiet cepeškrāsni līdz 175°C.
Nedaudz ietaukojiet divas apaļas
pannas (22 cm).
Lielā bļodā ar mikseri sakuliet
sviestu, izmantojot vidējo vai
lielāko ātrumu. Pakāpeniski
pievienojiet cukuru (pa 50 g),
kuļot ar vidējo ātrumu vēl
vismaz 2 min. Citu pēc citas
pievienojiet olas. Piejauciet
sviesta masai miltus, kakao,
sodu, dzeramo sodu, cepamo
pulveri, sāli un pienu, līdz masa
kļūst viendabīga. Izklājiet mīklu
sagatavotajās pannās.
Cep 30–35 min. Atdzesējiet
kūkas turpat pannās (10 min).
Sasaldējiet ledusskapī līdz
vēlamajai temperatūrai.

