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« Tev nebūs ļaunu runāt par

«

savu tuvāko, nedz kaitēt viņam.

M&D 42:27

ĢIMENES MĀJVAKARS
Aprunāšana
Garīgā dziesma: «Bieži sacīsim labu cits citam».
1.Nolasiet M&D 42:27. Paskaidrojiet, ka, aprunājot tuvākos, mēs varam viņiem kaitēt.
Aprunājot kādu, mēs nevērīgi apspriežam cita vājības vai problēmas, kad viņa nav klāt.
Aprunāšana kaitē ne tikai tam, par kuru tiek runāts, bet arī tiem, kuri tenko, un tiem,
kuri viņos klausās. Debesu Tēvs vēlas, lai mēs censtos saskatīt citos labo, runātu par
citiem labu un izvairītos no aprunāšanas.
2.Pavaicājiet: „Kādēļ mēs dažkārt gribam teikt par citiem sliktu?” (Iespējamās atbildes:
mēs jūtamies nepārliecināti par sevi; mums šķiet, ka, norādot uz citu vājībām, mēs
paši jutīsimies labāk; mēs jūtamies apdraudēti vai mums skauž kāda cita panākumi;
mēs tenkojam ieraduma pēc.)
3.Pārrunājiet šādus jautājumus:
a.Kā jūs jūtaties, kad kāds jūs aprunā?
b.Kad ir visgrūtāk neaprunāt citus?
c.Kā mēs varam atturēties no iesaistīšanās tenkošanā, kad kāds aprunā citus?
d.Kā mēs varam izbeigt tenkošanu? (Atbilde: censties saskatīt citos labo un
aprunāšanas vietā pateikt labo.)
4.Veiciet šādu aktivitāti:
a.Uzrakstiet katra ģimenes locekļa vārdu atsevišķas papīra lapas augšpusē. Padodiet
lapas pa apli, lūdzot, lai katrs uzraksta kādu labu īpašību par cilvēku, kura vārds
uzrakstīts uz attiecīgās lapas. Pēc tam skaļi izlasiet, kas rakstīts par katru ģimenes locekli.
b.Pavaicājiet: „Kā jūs jutāties, cenšoties saskatīt labo citos ģimenes locekļos?”
c.Pavaicājiet: „Kā jūs jutāties, dzirdot to labo, ko citi pamanījuši jūsos?”
5.Aiciniet, lai katrs ģimenes loceklis šonedēļ pacenšas saskatīt citos (ģimenes locekļos,
kaimiņos, darbabiedros, draugos) tikai labo. Paskatieties, kā tas palīdz jūsu ģimenei kļūt
stiprākai un vienotākai.

Našķis:
Ābolkūka
230 g sviesta
400 g cukura
4 olas
260 g miltu
1½ tējk. dzeramās sodas
1 tējk. sāls
2 tējk. kanēļa (var arī vairāk)
½ kg nomizotu un kubiņos
sagrieztu ābolu
120 g valriekstu (pēc izvēles)
150 g rozīņu (pēc izvēles)
Ietaukojiet un apkaisiet ar
miltiem pannu (22 x 33 cm).
Uzsildiet cepeškrāsni līdz 175°C.
Saputojiet sviestu un cukuru.
Citu pēc citas pievienojiet olas,
lai mīkla būtu gaisīga.
Atsevišķā traukā sajauciet
kopā visas sausās sastāvdaļas.
Pievienojiet sauso maisījumu
sviestainajai mīklai. Ar rokām
iejauciet mīklā ābolus, rozīnes
un riekstus. Ielejiet mīklu
sagatavotajā pannā.
Cepiet 1–1,5 stundas, pēc 50 min
pārbaudot ar kociņu.
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« Tie, kuri raksta dienasgrāmatu,
daudz ticamāk atminēsies par
To Kungu savā ikdienas dzīvē. «
Spensers V. Kimbals

ĢIMENES MĀJVAKARS
Dienasgrāmatas rakstīšana
Garīgā dziesma: «Zelta plāksnes».
1.Paskaidrojiet, ka, rakstot dienasgrāmatu, mēs regulāri pierakstām nozīmīgas pieredzes, kas
atstājušas ietekmi uz mūsu dzīvi. Tas Kungs caur praviešiem katram no mums pavēl rakstīt
dienasgrāmatu. Pierakstot savas nodarbes un jūtas, mēs varam daudz skaidrāk saskatīt, kā Tas
Kungs ietekmē mūsu dzīvi.
2.Pavaicājiet: „Kādēļ jums vajadzētu rakstīt dienasgrāmatu?”
3.Nolasiet, ko teicis prezidents Spensers V. Kimbals: „Tie, kuri raksta dienasgrāmatu,
daudz ticamāk atminēsies par To Kungu savā ikdienas dzīvē.” („President Kimball Speaks
Out on Personal Journals”, New Era, 1980. g. dec., 27. lpp.)
4.Pavaicājiet: „Par ko jums vajadzētu rakstīt savā dienasgrāmatā?” Lai liktu par to aizdomāties,
jūs varat uzdot šādus jautājumus:
a.Ko jūs vēlētos par sevi atcerēties?
b.Ko Tas Kungs ir darījis jūsu labā?
c.Ko jūs vēlētos pastāstīt par sevi saviem bērniem un mazbērniem?
d.Kas dara jūs laimīgus?
e.Ko jūs esat pieredzējuši?
f.Kādi izaicinājumi jums šobrīd jāpārvar?
g.Kā jūs tiecaties pēc Tā Kunga palīdzības, lai šos izaicinājumus pārvarētu?
h.Kādas garīga rakstura pieredzes jums ir bijušas?
i.Kādās jaukās aktivitātēs vai pasākumos jūs esat piedalījušies? Ar ko kopā un ar kādu mērķi?
j.Ko jūs vēlētos, lai jūsu bērni zina par saviem vecvecākiem vai vecvecvecākiem?
5.Aiciniet, lai katrs ģimenes loceklis regulāri veiktu ierakstus savā dienasgrāmatā.
6.Palīdziet katram ģimenes loceklim iegādāties vai pagatavot dienasgrāmatu. Ļaujiet viņiem
personalizēt savas dienasgrāmatas, kā viņi vēlas.
7.Jūs varat aicināt, lai ģimenes locekļi sāk rakstīt nelielu aprakstu par sevi, norādot savu vecumu,
mācību klasi, fiziskās iezīmes un to, ko viņi domā par dienasgrāmatas uzsākšanu.

Našķis:
Burkānu cepumi
240 g sviesta
150 g cukura
1 ola
230 g vārītu un biezenī
saspiestu burkānu
320 g miltu
2 tējk. cepamā pulvera
½ tējk. sāls
1 tējk. apelsīnu sulas
2 tējk. sarīvētas apelsīnu
mizas
Samaisiet sastāvdaļas un
lieciet mīklu pa karotes tiesai
uz cepamā papīra.
Cepiet 10 min (190°C).
Glazūrai:
Viena sarīvēta apelsīna miza
Sula no vienas apelsīna
pusītes
Pūdercukurs (pievienojiet tik
daudz, lai glazūrai būtu tāda
konsistence, ka to var uzziest
uz cepumiem).
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« Ja cilvēks ir strādīgs un taisnīgs,
viņš ir laimīgs.«
Brigams Jangs

ĢIMENES MĀJVAKARS
Strādāšana sniedz prieku
Garīgā dziesma: «Vai gan tuvākam šodien es kalpoju?».
1.Pavaicājiet: „Kāda būtu mūsu dzīve, ja neviens nestrādātu?”
2.Palūdziet, lai ģimenes locekļi pastāsta, kādi darbiņi viņiem visvairāk patīk. Kādi darbi
viņiem visvairāk nepatīk? Kādēļ?
3.Pavaicājiet: „Vai nav tā, ka vislabāk mums patīk darīt tos darbus, kurus vislabāk
protam?” Kāpēc?”
4.Veltiet laiku pārrunām par visiem darbiņiem, kas jāpaveic jūsu mājās. Pēc tam
iedaliet šos darbus pēc tā, cik bieži tie jāveic: katru dienu, reizi nedēļā, reizi mēnesī
vai reizi gadā.
5.Pēc tam kopīgi izspriediet, kurš no jums varētu veikt katru no šiem pienākumiem
un kuram tas varētu patikt. Pieraksti ģimenes locekļu vārdus pretī attiecīgajiem
pienākumiem.
6.Uzrakstiet neviena negribētos darbiņus uz atsevišķām papīra lapiņām. Salokiet
tās un ielieciet groziņā. Katram ģimenes loceklim jāizvelk viena lapiņa, lai redzētu,
kurš no darbiņiem viņam būs jādara. Izrunājiet, cik ilgi katram būs jādara savi darbiņi
un kad notiks rotācija. Uztaisiet tabulu, lai visi varētu atcerēties, kas viņiem šoreiz
jādara. Jūs varat nākt klajā ar kādu balvu, kas visiem tiks, kad būsiet mēnesi darījuši
savus darbiņus. Tas varētu būt, piemēram, kopīgs spēļu vakars vai mielošanās ar
saldējumu.
7.Paskaidrojiet, ka dažkārt vienlaikus var paveikt divas lietas. Prezidents Brigams
Jangs ir teicis: „Ja cilvēks ir strādīgs un taisnīgs, viņš ir laimīgs.”
(Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young [1997. g.], 184. lpp.)
8.Pateicieties visiem ģimenes locekļiem par darbu, ko viņi dara, un izsakiet
atzinību par viņu vēlmi palīdzēt ar darbiem mājās. Paskaidrojiet, ka šie paradumi
palīdzēs sagatavoties pastāvīgai, pieauguša cilvēka dzīvei.

Našķis:
Banāns ar saldējumu

Uz katru personu
ņemiet vienu banānu
un pārgrieziet to
gareniski uz pusēm.
Ielieciet banānu bļodiņā
un uzlieciet virsū
saldējumu.
Pa virsu var uzliet
šokolādes, karameļu
vai svaigu zemeņu
mērci,
uzlikt putukrējumu un
uzbērt sasmalcinātus
riekstus.
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« Dievs katram no mums ir devis

vienu vai vairākus īpašus talantus.
…Mums katram ir jāmeklē un
jāattīsta šīs dāvanas, ko mums
devis Dievs.

«

Mārvins Dž. Eštons

ĢIMENES MĀJVAKARS
Talanti un dāvanas
Garīgā dziesma: «Tik bagātīgi Dievs ir mani svētījis».
1.Paskaidrojiet, ka katram no mums ir doti talanti un dāvanas, lai mēs varētu piepildīt
savu misiju uz šīs Zemes un svētīt apkārtējos. Mums ir pienākums Debesu Tēva, sevis
un citu priekšā — cik vien iespējams, attīstīt savus talantus un dāvanas. Talantu un
dāvanu izkopšana prasa neatlaidību, drosmi un pacietību, taču tajā pašā laikā sniedz
lielu prieku.
2.Pastāstiet līdzību par talentiem no Mateja 25:14–30.
3.Pārrunājiet, kas ir talents. Šajā līdzībā talents ir naudas vienība, taču tas simbolizē
arī talantus jeb spējas, ko mums dāvājis Tas Kungs.
4.Pavaicājiet: „Kādēļ Tas Kungs dod mums talantus?” (Atbilde: lai mēs varētu svētīt
apkārtējos.)
5.Parādiet katra bērna bildīti no tā laika, kad viņi vēl bija mazulīši. Pavaicājiet:
a.Kādi talanti un dāvanas jums piemita kā mazulīšiem?
b.Kuri no jūsu talantiem izpaudās jau agrīnā vecumā?
c.Kādus talantus un dāvanas jūs esat attīstījuši?
d.Kādus talantus un dāvanas jūs gribētu attīstīt šogad? Desmit gadu laikā?
e.Vai ir kādi kavēkļi vai bailes, kas kavē mūs attīstīt savus talantus?
f.Ko mēs varam darīt, lai šīs bailes pārvarētu?
6.Paskaidrojiet, ka mūsu vārdi un rīcība var palīdzēt citiem vai arī kavēt viņus attīstīt
savus talantus.
7.Pavaicājiet: „Kādā veidā mēs varam atturēt citus no viņu talantu attīstīšanas?
Kā mēs varam būt pozitīvi un izrādīt atbalstu, palīdzot citiem attīstīt viņu talantus?”
8.Nolasiet Mācības un Derību 46:8–12.
Aiciniet, lai katrs ģimenes loceklis izmanto savus talantus, sagatavojot kādu
priekšnesumu nākamajam ģimenes mājvakaram.

Našķis:
Šokolādes un auzu
pārslu batoniņi
240 g sviesta
110 g brūnā cukura
1 tējk. vaniļas
255 g ātri vārāmo auzu pārslu
170 g mazsaldinātu šokolādes
gabaliņu
(1 sasmalcināta šokolādes tāfelīte)
125 g zemesriekstu sviesta
Izkausējiet sviestu un sajauciet to ar
cukuru un vaniļu, pievienojiet auzu
pārslas. Karsējiet zemā temperatūrā
(2 līdz 3 min). Izmantojiet pusi masas,
lai izklātu 22 x 22 cm pannas apakšu,
cieši sablīvējot. Otru pusi pataupiet
virskārtai.
Mazā katliņā izkausējiet šokolādes
gabaliņus un zemesriekstu sviestu.
Karsējiet zemā temperatūrā un bieži
apmaisiet, līdz masa kļūst viendabīga.
Izlejiet šokolādes masu pār pannā
esošo mīklu un ar nazi vai karotes
apakšu vienmērīgi izsmērējiet pa visu
virsmu. Sadrupiniet atlikušo auzu
pārslu masu un pārberiet pār
šokolādes kārtu, viegli piespiežot.
Pārklājiet un vismaz 2–3 stundas
vai visu nakti turiet ledusskapī.
Pirms griešanas batoniņos izņemiet
masu no ledusskapja, lai tā sasiltu
istabas temperatūrā.

