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2010. gada pusgada Vispārējā konference 

Sestdienas rīta sesija, 2010. gada 2. oktobrī 

 

Paklausība praviešiem 
 

Elders Klaudio R. M. Kosta 
  no Septiņdesmitajiem 

 

Cik gan tā ir liela svētība, ka mums ir pravieši mūsdienās! 

 

Es esmu pievērstais Baznīcai. Es esmu ļoti pateicīgs, ka Dievs atbildēja 

uz manu lūgšanu un sniedza man zināšanas un stipru liecību, ka 

Džozefs Smits ir Dieva pravietis. 

 

Pirms es pieņēmu lēmumu kristīties Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus 

Baznīcā, es studēju izvilkumus no Džozefa Smita vēstures. Es lūdzu 

Dievu pēc katras rindkopas rūpīgas izlasīšanas. Ja jūs vēlētos to darīt 

paši, tas jums varētu prasīt 14 stundas. 

 

Pēc tam, kad biju lasījis, pārdomājis un lūdzis, Tas Kungs deva man pārliecību, ka 

Džozefs Smits bija Viņa pravietis. Es liecinu jums, ka Džozefs Smits ir pravietis, un 

tāpēc, ka es šo atbildi biju saņēmis no Tā Kunga, es zinu, ka visi viņa amata pārņēmēji arī 

ir pravieši. Cik gan tā ir liela svētība, ka mums ir pravieši mūsdienās! 

 

Kādēļ ir svarīgi, ka mums ir dzīvie pravieši, kas vada patieso Jēzus Kristus Baznīcu un 

tās locekļus? 

 

Svēto Rakstu ceļvedī mēs atrodam definīciju vārdam pravietis: „Cilvēks, kas ir ticis 

Dieva aicināts un runā Viņa Vārdā. Kā Dieva vēstnesis, pravietis saņem pavēles, 

pravietojumus un atklāsmes no Dieva‖ (Svēto Rakstu ceļvedis, 160. lpp.; skat. arī Bible 

Dictionary, „Prophet‖). 

 

Tā ir liela svētība — saņemt vārdu, pavēles un vadību no Tā Kunga šajā sarežģītajā laikā 

uz Zemes. Pravietis var iedvesmā redzēt nākotni cilvēces labumam. 

 

Mums ir teikts, ka „Dievs Tas Kungs neko nedara, neatklājis Savu noslēpumu 

praviešiem, Saviem kalpiem‖ (Amosa 3:7). 

 

No šī Rakstu panta mēs mācāmies, ka Tas Kungs atklāj Saviem praviešiem absolūti visu, 

ko Viņš uzskata par nepieciešamu mums paziņot. Viņš mums atklās Savu gribu, un Viņš 

mūs pamācīs caur Saviem praviešiem. 

 

Tas Kungs mums ir apsolījis, ka, ja mēs ticam svētajiem praviešiem, mums būs mūžīgā 

dzīve (skat. M&D 20:26). Sestajā Ticības apliecinājumā mēs paziņojam, ka mēs ticam 

praviešiem. Ticēt nozīmē būt ar ticību un paļāvību viņiem un sekot, un darīt to, ko 

pravieši lūdz mūs darīt. 

 

1980. gadā, kad prezidents Ezra Tafts Bensons kalpoja kā Divpadsmit apustuļu padomes 
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prezidents, viņš sniedza spēcīgu vēstījumu par paklausību praviešiem BJU garīgajā 

vakarā Meriota centrā. Viņa izcilā runa ar nosaukumu „Fourteen Fundamentals in 

Following the Prophet‖ (Četrpadsmit pamatprincipi, kā sekot pravietim) aizskāra manu 

sirdi. Tā lika man justies labi, jo es biju pieņēmis lēmumu sekot praviešiem visu atlikušo 

dzīvi, pieņemot kristīšanos Tā Kunga patiesajā Baznīcā. 

 

Es vēlos ar jums dalīties dažos principos, ko mācīja prezidents Bensons. 

 

Pirmais: „Pravietis ir vienīgais cilvēks, kurš runā Tā Kunga vietā par visu‖ (1980 

Devotional Speeches of the Year, [1981], 26. lpp.). 

 

Mūsdienās Dieva pravietis ir mums teicis turēt baušļus, mīlēt savus līdzcilvēkus, kalpot, 

rūpēties par jauno paaudzi, glābt neaktīvos vai mazāk aktīvos, darīt daudz ko, ko mēs 

saucam par pravietiskajām prioritātēm. Mums jāsaprot, ka šīs prioritātes ir Dieva 

prioritātes un ka pravietis ir Viņa balss, kas tās paziņo visiem Baznīcā un pasaulē. 

 

Mums ir dots padoms „[pievērst] vērību visiem viņa vārdiem un pavēlēm‖ (M&D 21:4). 

Vēl mēs mācāmies:  

 

„Jo viņa vārdu jūs pieņemsit kā no Manas paša mutes, visā pacietībā un ticībā.  

 

Jo jums tā darot, elles vārtiem nebūs jūs uzvarēt; jā, un Dievs Tas Kungs izklīdinās 

tumsības spēkus jūsu priekšā un satricinās debesis jūsu labumam un Viņa Vārda godībai‖ 

(M&D 21:5–6). 

 

Otrais pamatprincips: „Dzīvais pravietis ir mums būtiskāks nekā Baznīcas pamatdarbi‖ 

(―Fourteen Fundamentals,‖ 26. lpp.). 

 

Dzīvais pravietis saņem noteiktas atklāsmes mums. Es varu atcerēties daudzas reizes, kad 

es esmu bijis klāt, dzirdot kādu no Tā Kunga kalpiem runājam par kādu konkrētu lietu 

pilsētai vai valstij. Es atceros vismaz trīs dzīvos praviešus, gaišreģus un atklājējus, kuri ir 

runājuši par manu valsti — Brazīliju. Viens no šiem kalpiem teica, ka Brazīlija kļūs par 

nozīmīgu pasaules ekonomikas daļu, kurā nebūs inflācijas. Tajā laikā mums bija 

divciparu inflācija katru mēnesi. Daudziem cilvēkiem bija grūti ticēt tam, ko teica 

pravietis, taču es ticēju. Brazīlijā tagad ir aptuveni 5 procentu inflācija katru gadu jau 

daudzus gadus pēc kārtas. Brazīlija ir kļuvusi par astoto pasaules ekonomikā, un valstij 

klājas labi! 

 

Trešais pamatprincips: „Dzīvais pravietis ir mums svarīgāks nekā miris pravietis‖ 

(―Fourteen Fundamentals,‖ 27. lpp.). 

 

Par šo mēs mācāmies nozīmīgu mācību no Rakstiem. Noas laikā cilvēkiem bija viegli 

ticēt mirušiem praviešiem, taču viņiem bija grūti ticēt Noam. Mēs zinām, ka viņu 

neticības dēļ viņi neizdzīvoja plūdos (skat. 1. Mozus 6–7). 

 

Ceturtais pamatprincips: „Pravietis nekad nenovirzīs Baznīcu no pareizā ceļa‖ 

(―Fourteen Fundamentals,‖ 27. lpp.). 
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Atkal mēs mācāmies no dzīvajiem praviešiem. Prezidents Vilfords Vudrafs teica: „Tas 

Kungs nekad neļaus man vai jebkuram citam vīrietim, kas ir šīs Baznīcas prezidents, 

novest jūs no ceļa. Tas nav paredzēts. Tas nav Dievam prātā. Ja es to mēģinātu, Tas 

Kungs izstumtu mani no manas vietas, un tā Viņš darīs ar jebkuru citu cilvēku, kurš 

centīsies novest cilvēku bērnus prom no Dieva vārda un viņu pienākumiem‖ (Oficiālā 

deklarācija – 1). 

 

Piektais pamatprincips: „Pravietim nav vajadzīga nekāda noteikta pasaulīga apmācība 

vai diplomi, lai runātu par jebkuru tēmu vai rīkotos jebkurā jautājumā jebkurā brīdī‖ 

(―Fourteen Fundamentals,‖ 27. lpp.). 

 

Tas Kungs aicināja jaunu vīrieti, Džozefu Smitu, atjaunot Viņa Baznīcu. Vai jūs domājat, 

ka jaunais Džozefs Smits bija teoloģijas vai zinātņu doktors? Mēs zinām, ka viņš bija 

pazemīgs akadēmiski neizglītots jauneklis. Taču viņu izvēlējās Tas Kungs, un viņš 

saņēma no Tā Kunga visu, kas bija nepieciešams, lai godātu un paaugstinātu 

Atjaunošanas pravieša aicinājumu. 

 

Prezidents Bensons turpināja:  

 

Sestais: „Pravietim nav jāsaka: „Tā saka Tas Kungs,” lai dotu mums Rakstus‖ … 

 

Septītais: „Pravietis saka mums to, kas mums ir jāzina, ne vienmēr to, ko mēs vēlamies 

zināt‖ (―Fourteen Fundamentals,‖ 27., 28. lpp.). 

 

Un tad prezidents Bensons citēja no 1. Nefija 16:1, 3: 

 

„Un tagad notika, kad es, Nefijs, biju beidzis runāt uz saviem brāļiem, redzi, viņi sacīja 

uz mani: Tu esi pasludinājis mums smagas lietas, smagākas, nekā mēs spējam panest. … 

 

Un tagad, mani brāļi, ja jūs būtu taisnīgi un vēlētos dzirdēt patiesību, un paklausīt tai, lai 

jūs varētu staigāt taisnīgi Dieva priekšā, tad jūs nekurnētu patiesības dēļ un nesacītu — tu 

runā smagas lietas pret mums.‖ 

 

Astotais pamatprincips: „Pravieti neierobežo cilvēku prātojumi. …  

 

… Vai tas šķiet prātīgi — ārstēt lepru, sakot cilvēkam nomazgāties septiņas reizes kādā 

noteiktā upē? Tomēr tieši to pravietis Elīsa lika darīt lepras slimniekam, un viņš tika 

dziedināts (skat. 2. Ķēniņu 5)‖ (―Fourteen Fundamentals,‖ 28. lpp.). 

 

Un prezidents Bensons turpināja sniegt citus principus attiecībā uz paklausību pravietim. 

Es nolasīšu pēdējos sešus un aicinu jūs savā nākamajā ģimenes mājvakarā atrast šos 

principus mūsu dzīvo praviešu, gaišreģu un atklājēju vārdos no šīs vispārējās 

konferences. 

 

„Devītais: Pravietis var saņemt atklāsmi par jebkuru jautājumu, laicīgu vai garīgu. … 

 

Desmitais: Pravietis var būt iesaistīts pilsoniskās lietās. … 

 



 

4 

 

Vienpadsmitais: Divas cilvēku grupas, kurām ir vislielākās grūtības sekot pravietim, ir 

lepnie, kuri ir mācīti, un lepnie, kuri ir bagāti. … 

 

Divpadsmitais: Pravietim nav katrā ziņā jābūt populāram pasaulē vai ar pasaulīgo. … 

 

Trīspadsmitais: Pravietis un viņa padomnieki veido Augstāko Prezidiju — Baznīcas 

augstāko kvorumu. … 

 

Četrpadsmitais: Pravietis un prezidijs — dzīvais pravietis un Augstākais Prezidijs — 

sekojiet viņiem un esiet svētīti; noraidiet viņus un cietiet‖ (―Fourteen Fundamentals,‖ 29. 

lpp.). 

 

Mēs esam priviliģēti, ka mums ir dzīvo praviešu, gaišreģu un atklājēju vārdi šīs 

brīnišķīgās vispārējās konferences laikā. Viņi runās Tā Kunga gribu mums, Viņa ļaudīm. 

Viņi nodos Dieva vārdu un Viņa padomu mums. Pievērsiet vērību un rīkojieties atbilstoši 

viņu norādījumiem un ieteikumiem, un es liecinu jums, ka jūsu dzīve tiks pilnībā svētīta. 

 

Jēzus ir Kristus, mūsu Glābējs un Pestītājs. Tomass S. Monsons ir Dieva dzīvais 

pravietis, un Augstākais Prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums ir pravieši, gaišreģi 

un atklājēji. Jēzus Kristus Vārdā, āmen. 


