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« Mēs ticam, ka jābūt [...] šķīstiem...«

Ticības apliecinājumi 1:13

ĢIMENES MĀJVAKARS
Magnēti un tikumība
Garīgā dziesma: «Rīkojies taisnīgi!».
Uz līdzenas virsmas novietojiet divus magnētus. Lai kāds izmēģina, cik tuvu magnētus
var novietot, pirms tie savienojas.
Paskaidrojiet, ka mums katram Dievs ir devis dievišķas vēlmes, lai vīrieši un sievietes
izjustu savstarpēju vilkmi, gluži kā magnēti. Dievs ir pavēlējis, lai mēs neīstenotu šīs
dievišķās vēlmes, kamēr nebūsim precējušies.
Elders Ričards G. Skots ir teicis: „Sātans kārdina mūs, lai mēs noticētu, ka starp
indivīdiem, kuri tiecas pēc spēcīgām emocijām, kuras stimulē fiziskais kontakts,
ir pieļaujama zināma līmeņa tuvība, un, ja to patur noteiktās robežās, nekāds
kaitējums netiek nodarīts. Kā Jēzus Kristus liecinieks es liecinu, ka tie ir pilnīgi meli. …
Izlemiet, ko jūs darīsiet un ko ne. Kad nāks kārdinājumi, nemainiet savus standartus. …
Jūs zināt, kā būt tīriem. Mēs uz jums paļaujamies.”
(„Making the Right Choices”, 1994. gada oktobra vispārējā konference.)
Nolasiet dažas vadlīnijas, kā būt tikumīgiem un šķīstiem:
·Neejiet uz randiņiem līdz 16 gadu vecumam.
·Ejiet uz randiņiem kopā ar draugiem.
·Nekad nepalieciet mājās vieni ar pretējā dzimuma pārstāvi.
·Nedariet neko, kas veicina fizisko tieksmi vienam pēc otra: negulieties blakus,
nemīlinieties un kaislīgi neskūpstieties.
·Nedariet neko tādu, par ko nejustos ērti savu vecāku klātbūtnē.

Našķis:
Augļu pica
360 g miltu
1 tējk. dzeramās sodas
240 g mīksta sviesta
300 g baltā cukura
1 ola
1 tējk. vaniļas
Saputojiet cukuru un sviestu
līdz viendabīgai konsistencei.
Piejauciet olu un vaniļu.
Pievienojiet miltus un sodu.
Izrullējiet mīklu lielā aplī.
Cepiet picas pamatni (175°C),
līdz tā nedaudz apbrūnē.
Atdzesējiet. Uzklājiet picas
pamatnei jogurtu, šokolādes
krēmu vai jebkuru citu krēmu.
Virspusē lieciet jūsu ģimenes
iecienītākos augļus.
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« …Mīlēsim cits citu,

«

jo mīlestība ir no Dieva...

1. Jāņa 4:7

ĢIMENES MĀJVAKARS
Mīlošas ģimenes attiecības
Garīgā dziesma: «Mīliet cits citu!».
Pirms stundas uzrakstiet katram ģimenes loceklim zīmīti, paužot savu mīlestību.
Nolieciet zīmītes tur, kur ģimenes locekļi tās var viegli atrast, piemēram, viņu
skolas somā, uz spilvena vai kabatā.
Paskaidrojiet, ka tad, kad Jēzus dzīvoja uz Zemes, Viņš visbiežāk atkārtoja bausli:
„Mīliet cits citu!” Lūdziet, lai ģimenes locekļi pastāsta par kādu gadījumu, kad kāds
no ģimenes izrādījis pret viņiem mīlestību.
Katrs var iesākt, sakot: „Es domāju par kādu, kurš …, izrādot man mīlestību."
Lai pārējie uzmin, kurš tas ir. Pārliecinieties, lai katram būtu iespēja izteikties un
lai katrs no ģimenes locekļiem tiktu minēts kā piemērs.
Pavaicājiet: Ko mēs varētu darīt, lai mūsu ģimenē būtu mīlošākas attiecības?
(Iespējamās atbildes: lūgt citam par citu; censties saskatīt citos labo; kalpot cits
citam; atcerēties priekpilnos brīžus utt.) Aiciniet, lai šonedēļ ģimenes locekļi
izrādītu cits citam vienīgi mīlestību, par spīti tam, kā citi rīkojas.
Iedodiet katram nelielu kociņu. Palūdziet, lai kāds salauž savu kociņu.
(Tam nevajadzētu būt grūti.) Tad savāciet visus kociņus kopā, aplieciet tiem
gumiju vai sasieniet tos ar striķīti un palūdziet, lai kāds pārlauž tos tagad.
Pavaicājiet: Kā šie kociņi līdzinās mūsu ģimenei? Ko varētu simbolizēt gumija
vai striķītis? (Iespējamās atbildes: mīlestību, saistīšanu templī.)
Nolasiet 1. Jāņa 4:7. Lieciniet par to, cik svarīgi uzturēt ģimenē mīlošas attiecības.

Našķis:
Medus krēma konfektes
Dziļā, smagā pannā sajauciet
240 g saldā krējuma un 680 g
medus. Pievienojiet 200 g cukura.
Karsējiet un maisiet, līdz cukurs
ir izkusis un maisījums sāk
vārīties. Uzlieciet pannai vāku un
1 min pavāriet. Noņemiet vāku.
Karsējiet, nemaisot, līdz masa
uzkarsusi līdz 140°C
(maiga, karamelizēta konsistence).
Ietaukojiet seklu kūkas formu ar
sviestu. Ielejiet konfekšu masu
ietaukotajā pannā. Atdzesējiet
(5 minūtes). Salieciet mīlu vienā
pikucī. Kad masa pietiekami
atdzisusi, ietaukojiet rokas,
velciet un virpiniet konfekšu
masu, lai izveidotu auklas formu.
Sagrieziet iegūto auklu gabaliņos.
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« Lūdziet Tēvu vienmēr

Manā Vārdā savās
ģimenēs, lai jūsu sievas
un jūsu bērni varētu
tapt svētīti.

«

3. Nefija 18:21

ĢIMENES MĀJVAKARS
Ģimenes lūgšanu spēks
Garīgā dziesma: «Ak, lūgšana, cik jauka tā!».
Izgrieziet lielu arkveida tilta attēlu. Sagrieziet tilta attēlu puzles gabaliņos,
ieskaitot vienu gabaliņu, kas simbolizē noslēgakmeni arkas augšpusē. Iedodiet
katram ģimenes loceklim pa attēla gabaliņam, bet noslēgakmens gabaliņu
paturiet pie sevis.
Pavaicājiet: Vai jums ir gadījies būt ļaužu pārpildītā vietā, kur tomēr jūtaties
ļoti vientuļi? Vai jums ir bijusi kāda problēma, kuru, kā jums šķitis, neviens
nespēj saprast vai palīdzēt atrisināt? Debesu Tēvs mums ir devis ģimenes, lai
mēs justos mīlēti un saprasti pat tad, ja citi mūs nesaprot. Kā mēs varam kļūt
tuvāki kā ģimene?
Lūdziet, lai ģimenes locekļi saliek savus puzles gabaliņus vienā kaudzītē uz
grīdas. Aiciniet viņus iztēloties, ka viņi stāv straujas upes krastā. Kā viņi varētu
izmantot šos akmeņus, lai uzceltu tiltu un pārkļūtu otrā pusē? Kad viņi ir salikuši
puzli, pavaicājiet, vai šis tilts būs drošs un stabils. Kas vēl nepieciešams?
Parādiet viņiem noslēgakmeni. Paskaidrojiet, ka bez šī gabaliņa pārējie akmeņi
neturēsies kopā, lai cik izturīgi tie būtu katrs atsevišķi. Ar noslēgakmeni visi
gabaliņi var darboties vienoti, atbalstot cits citu. Uzrakstiet uz noslēgakmens
vārdus „ģimenes lūgšana”. Nolasiet 3. Nefija 18:21.
Pavaicājiet: Kā ģimenes lūgšana ir palīdzējusi mums un stiprinājusi mūsu
ģimeni? Kā mēs varētu lūgt biežāk un padarīt savas lūgšanas jēgpilnākas?
Lieciniet par to, kāds spēks piemīt sirsnīgām ģimenes lūgšanām.

Našķis:
Arbūzs
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« Ģimenei ir centrālā loma

Radītāja iecerē attiecībā uz
Viņa bērnu mūžīgo sūtību.

«

Ģimene — Vēstījums pasaulei

ĢIMENES MĀJVAKARS
Ģimene — saistīta kopā uz mūžību
Garīgā dziesma: «Mūžīgā ģimene».

Sagatavojiet lielu aploksni, ģimenes fotogrāfijas vai ģimenes fotogrāfiju
izgriezumus un tempļa attēlu.
Pavaicājiet: Kura ir pati svarīgākā organizācija uz Zemes? Paskaidrojiet, ka
prezidents Hinklijs ir teicis, ka ģimene ir „pati svarīgākā sabiedrības
pamatvienība”. Ielieciet fotogrāfijas vai izgriezumus aploksnē. Paskaidrojiet,
ka kādudien visi ģimenes locekļi nomirs un mēs nevarēsim dzīvot kopā kā
ģimene, ja vien netiksim saistīti templī. Sakratiet aploksni un izberiet tās
saturu uz grīdas.
Pastāstiet ģimenes locekļiem, ka Debesu Tēvs vēlas, lai ģimenes paliktu kopā.
Viņš ir nodrošinājis īpašas ēkas, ko dēvē par tempļiem, kur ģimene var tikt
saistīta kopā uz mūžību. Parādiet tempļa attēlu.
Salieciet ģimenes fotogrāfijas atpakaļ aploksnē un aizlīmējiet to. Pakratiet
aploksni, parādot, ka neviena bildīte nekrīt ārā. Debesu Tēvs ir apsolījis —
ja mūsu ģimene tiks saistīta un ievēros baušļus, mēs visi varēsim būt kopā
mūžīgi.
Pavaicājiet: Kas mums jādara, lai mēs būtu cienīgi iegūt šīs svētības?
Novietojiet tempļa attēlu un jūsu ģimenes fotogrāfiju uzskatāmā vietā, lai
neaizmirstu par mīlestību, kas valda jūsu ģimenē, un solījumiem, ko
Tas Kungs jums devis.

Našķis:
Citronkūka

Sajauciet 260 g miltu,
200 g cukura un 240 g
kausēta sviesta un izklājiet
iegūto masu ietaukotā
pannā (22x33 cm),
cieši piespiežot.
Cep 15 min (175°C).
Sakuliet 4 olas, līdz tās
kļūst gaisīgas.
Sablenderējiet 400 g
cukura, 2 tējk. dzeramās
sodas un 30 g miltu.
Piejauciet šo masu olām.
Pievienojiet 180 ml
citronu sulas. Uzlejiet
iegūto masu apceptajai
mīklai un ievietojiet
atpakaļ cepeškrāsnī.
Cepiet 30 minūtes.
Pārkaisiet kūku ar
pūdercukuru. Ievietojiet
ledusskapī uz 1–2 stundām
vai līdz pasniegšanai.
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« Lūdz vienmēr, lai tu varētu
iznākt kā uzvarētājs...«
M&D. 10:5

ĢIMENES MĀJVAKARS
Priekpilna baušļu ievērošana
Garīgā dziesma: «Ievēro baušļus!».
Parādiet pārējiem riteņbraucēja vai motociklista ķiveri, skeitbordistiem paredzētos
ceļu vai elkoņu sargus, bērnu ratiņu drošības siksnas vai kādu citu ierīci, kas domāta
drošībai.Pavaicājiet: Kādēļ vecāki vēlas, lai jūs to izmantotu? (Atbilde: viņi jūs mīl un
vēlas, lai jūs būtu drošībā.) Paskaidrojiet, ka Debesu Tēvs mūs mīl un ir nodrošinājis
mums veidu, kā būt garīgā drošībā (un pat fiziskā drošībā). Baušļu ievērošana
palīdzēs mums būt drošībā. Ja mēs lūdzam, mēs varam tikt pasargāti no Sātana
kārdinājumiem (skat. M&D 10:5). Ievērojot Gudrības vārdu, mēs tiekam pasargāti
no tā, kas var kaitēt mūsu ķermenim.
Uzspēlējiet spēli: „Māt, vai es drīkstu?” Izvēlies „māti”, kura stāvēs aiz finiša līnijas.
Visi pārējie stāv pie starta līnijas. „Māte” norāda, kuram pēc kārtasjādodas pie
viņas. „Māte” var likt spēlētājam iet 3 milzu soļus, 6 mazulīša solīšus, iet atmuguriski,
iet kā pīlei, lēkt vai veikt cita veida soļus. Pirms spēles dalībnieks dodas uz priekšu,
viņam jāvaicā: „Māt, vai es drīkstu?” Ja viņš to aizmirst, viņam jādodas atpakaļ
uz startu. Uzvar tas, kurš pirmais pārkāpj finiša līniju.

Našķis:
Šokolādes konfektes

Sastāvdaļas
120 g mīksta, gabaliņos
sagriezta sviesta
(+ 1 tējk. sviesta folija
ietaukošanai)
450 g pūdercukura
60 g kakao pulvera
¼ tējk. sāls
60 ml piena,
1 tējk. vaniļas
200 g M&M's konfekšu vai
mazu šokolādes
gabaliņu.

Pagatavošana:
Izklājiet četrstūrainu pannu (20 cm) ar foliju un ietaukojiet foliju ar 1 tējk. sviesta. Lielā bļodā samaisiet pūdercukuru, kakao
pulveri un sāli. Izkausējiet pārējo sviestu un pievienojiet tam pienu un vaniļu. Iejauciet šo šķidro masu sausajā maisījumā, līdz
konsistence kļūst viendabīga. Pieberiet klāt M&M's vai mazos šokolādes gabaliņus. Nekavējoties ieklājiet masu sagatavotajā
pannā. Ielieciet ledusskapī uz 2 stundām, līdz masa sacietē.Izņemiet foliju kopā ar konfekšu masu no pannas. Noņemiet foliju
un sagrieziet konfekšu masu mazos gabaliņos (2-3 cm ). Glabājiet hermētiskā traukā, ledusskapī.
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