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Sestdienas rīta sesija, 2010. gada 2. oktobrī 

 

Mums atkal kopīgi tiekoties 
 

Prezidents Tomass S. Monsons 
 

Misionāru kalpošana ir priesterības pienākums — saistības, ko Tas Kungs sagaida no 

mums, kuriem ir tik ļoti daudz dots. 

 

Mani mīļotie brāļi un māsas, mēs sveicinām jūs Vispārējā konferencē, 

ko ar dažādu līdzekļu starpniecību klausās un skatās visā pasaulē. Mēs 

izsakām pateicību visiem, kuri ir iesaistīti šī lielā pasākuma sarežģītajā 

materiāltehniskajā apgādē. 

 

Kopš aprīļa, kad mēs pēdējo reizi tikāmies, Baznīcas darbs ir netraucēti 

virzījies uz priekšu. Man bija tā privilēģija iesvētīt četrus jaunus 

tempļus. Kopā ar saviem padomniekiem un citiem Augstākajiem 

pilnvarotajiem es esmu ceļojis uz Gila ieleju Arizonā, uz Vankūveru, Britu Kolumbijā, uz 

Kebu pilsētu Filipīnās un uz Kijevu, Ukrainā. Templis katrā no šīm vietām ir ārkārtīgi 

skaists. Katrs no tiem ir svētība mūsu Baznīcas locekļu dzīvē un pozitīvi ietekmē cilvēkus 

no citām ticībām. 

 

Iepriekšējā vakarā pirms katra tempļa iesvētīšanas mums bija privilēģija vērot kultūras 

pasākumu, kurā piedalījās mūsu jaunieši un daži ne tik jauni cilvēki. Šie pasākumi parasti 

tiek noturēti lielos stadionos, lai gan Kijevā mēs tikāmies skaistā pilī. Dejošana, 

dziedāšana, muzikālie priekšnesumi un izrādes bija lieliskas. Es paužu savu uzslavu un 

mīlestību visiem, kuri bija iesaistīti. 

 

Katra tempļa iesvētīšana bija garīgs mielasts. Mēs sajutām Tā Kunga Garu katrā no tām. 

 

Nākamajā mēnesī mēs no jauna iesvētīsim Laie Havaju salu Templi, vienu no vecākajiem 

tempļiem, kurā daudzus mēnešus tika veikti ievērojami remontdarbi. Mēs esam šī svētā 

notikuma gaidās. 

 

Mēs turpinām celt tempļus. Šajā rītā man ir prieks paziņot par vēl pieciem tempļiem, 

kuriem pašreiz tiek iegūti zemes gabali un kuri nākamajos mēnešos un gados tiks uzcelti 

šādās vietās: Lisabonā, Portugālē; Indianapolisē, Indiānā; Urdanetā, Filipīnās; Hartfordā, 

Konektikutā un Tihuanā, Meksikā. 

 

Priekšraksti, kas tiek veikti mūsu tempļos, ir ļoti svarīgi mūsu glābšanai un mūsu mirušo 

tuvinieku glābšanai. Kaut mēs turpinātu būt uzticīgi tempļu apmeklēšanā, kuri tiek celti 

aizvien tuvāk mūsu Baznīcas locekļiem. 

 

Tagad, pirms mēs dzirdam mūsu runātājus šajā rītā, es vēlos minēt kaut ko, kas ir tuvs 

manai sirdij un kas pelna nopietnu mūsu uzmanību. Es runāju par misionāru darbu. 
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Pirmkārt, jaunajiem Ārona priesterības vīriešiem un jums, jaunie vīrieši, kuri kļūstat par 

elderiem, es atkārtoju to, ko pravieši ir ilgu laiku mācījuši, — ka katram cienīgam, 

spējīgam jaunam vīrietim nepieciešams sagatavoties kalpošanai misijā. Misionāru 

kalpošana ir priesterības pienākums — saistības, ko Tas Kungs sagaida no mums, kuriem 

ir tik ļoti daudz dots. Jaunie vīrieši, es mudinu jūs gatavoties kalpošanai kā misionāram. 

Turiet sevi tīrus, šķīstus un cienīgus, lai pārstāvētu To Kungu. Saglabājiet savu veselību 

un spēku. Studējiet Svētos Rakstus. Kur tas ir iespējams, piedalieties seminārā vai 

institūtā. Apgūstiet misionāru rokasgrāmatu Sludini Manu evaņģēliju. 

 

Padoms jums, jaunās māsas, — lai arī jums nav tādas priesterības atbildības kā jaunajiem 

vīriešiem kalpot kā pilnlaika misionāriem, arī jūs sniedzat vērtīgu ieguldījumu kā 

misionāres, un mēs ar prieku pieņemam jūsu kalpošanu. 

 

Un tagad jūs, brāļi un māsas brieduma gados, mums nepieciešams daudz, daudz vairāk 

senioru pāru. Uzticīgie pāri, kuri kalpojat pašlaik un kuri esat kalpojuši agrāk, mēs 

pateicamies jums par jūsu ticību un ziedošanos Jēzus Kristus evaņģēlijam. Jūs kalpojat 

labprātīgi un paveicat daudz laba. 

 

Tie no jums, kuri vēl neesat tajā dzīves posmā, kad jūs varētu kalpot kā pāri misijā, es 

mudinu jūs tagad sagatavoties tai dienai, kad jūs ar savu dzīvesbiedru to varētu darīt. Ja 

jūsu apstākļi to atļauj, ja esat tiesīgi doties pensijā un ja jūsu veselība to atļauj, 

sagatavojieties atstāt mājas un sniegt pilnlaika misionāra kalpošanu. Ir tikai dažas reizes 

jūsu dzīvē, kad jūs baudīsit patīkamo sajūtu un gandarījumu, kas nāk, kopā sniedzot 

pilnlaika kalpošanu Meistara darbā. 

 

Tagad, mani brāļi un māsas, kaut mēs būtu saskaņā ar Tā Kunga Garu, klausoties Viņa 

kalpu vārdos nākamo divu dienu laikā. Lai šī būtu katra cilvēka svētība, es pazemīgi 

lūdzu Jēzus Kristus Vārdā, āmen. 


