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Priesterības sesija, 2010. gada 2. oktobrī 

 

„Topi tu par paraugu ticīgajiem” 
 

Elders Rasels M. Nelsons 
no Divpadsmit apustuļu kvoruma 

 

Neatkarīgi no tā, vai mēs esam pilnlaika misionāri vai Baznīcas locekļi, mums visiem 

jābūt labiem Jēzum Kristum ticīgu cilvēku paraugiem. 

 

Mani mīļotie brāļi, šovakar mēs esam pulcējušies daudzās vietās visā 

pasaulē. Mūsu vidū ir brīnišķīgi pilnlaika misionāri. Es vēlos aicināt 

visus pilnlaika misionārus piecelties. Lai arī kur jūs atrastos, elderi un 

misiju prezidiji, lūdzu, piecelieties. Mēs esam jums pateicīgi katram no 

jums! Paldies jums! Mēs jūs mīlam! Jūs varat apsēsties. 

 

Laiku palaikam mums nepieciešams sev atgādināt, kāpēc mums ir 

misionāri. Tā Kunga pavēles dēļ, kurš teica: „Tāpēc eita un darait par 

mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, 

 

tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas 

līdz pasaules galam.”
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Šis bauslis ir viens no daudzajiem, kas ir ticis atjaunots, jo Jēzus Kristus evaņģēlijs ir 

atjaunots savā pilnībā. Misionāri tagad kalpo tāpat, kā viņi to darīja Jaunās Derības 

laikos. Apustuļu darbos ir aprakstīti apustuļu un citu mācekļu agrīnie misionāru centieni 

pēc Tā Kunga laicīgās kalpošanas. Tur mēs lasām par Saula no Tarsas
2
 ievērojamo 

pievēršanos ticībai un kristīšanos, kurš iepriekš bija „draudus un nāvi [šņācis] pret Tā 

Kunga mācekļiem”
3
 un vajājis nenobriedušās Baznīcas locekļus. Šādi Sauls kļuva par 

Pāvilu, vienu no Tā Kunga izcilākajiem misionāriem. Pēdējās 15 Apustuļu darbu nodaļas 

vēsta par Pāvila un viņa līdzgaitnieku-misionāru darbiem. 

 

Vēstulē vienam no saviem uzticamākajiem biedriem, jaunajam Timotejam, Pāvils 

rakstīja: „Neviens lai nenicina tavu jaunumu, bet topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos 

un dzīvē, mīlestībā, ticībā un šķīstībā.”
4
 Šis padoms ir spēkā mums šodien, gluži kā tas 

bija toreiz. Tas attiecas uz mūsu pilnlaika misionāriem; tāpat tas attiecas uz katru 

Baznīcas locekli. Neatkarīgi no tā, vai mēs esam pilnlaika misionāri vai Baznīcas locekļi, 

mums visiem jābūt labiem Jēzum Kristum ticīgu cilvēku paraugiem. 

 

Pilnlaika misionāri 

 

Aptuveni 52 000 un vairāk pilnlaika misionāru kalpo 340 misijās visā pasaulē. Viņi ir 

ticīgie un Tā Kunga uzticīgi kalpotāji. Viņu mērķis ir „aicināt citus cilvēkus nākt pie 

Kristus, palīdzot viņiem saņemt Atjaunoto evaņģēliju caur ticību Jēzum Kristum un Viņa 

veiktajai Grēku Izpirkšanai, caur grēku nožēlošanu, kristīšanos, Svētā Gara dāvanas 

saņemšanu un izturēšanu līdz galam.”
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Līdzīgi Timotejam, vairums pilnlaika misionāru ir jauni vīrieši. Dažas ir māsas; daži ir 
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senioru misionāri. Mēs mīlam katru no viņiem! Misionāri kalpo, lai Dieva bērniem 

uzlabotu dzīvi. Debesu Tēvs mīl ikvienu no Saviem bērniem. Galu galā Viņš ir viņu 

Tēvs. Viņš vēlas viņus svētīt ar Savu lielāko dāvanu, kas ir mūžīgā dzīve.
6
 Misionāri to 

māca, lai kur viņi kalpotu. Viņi palīdz cilvēkiem attīstīt ticību Tam Kungam, nožēlot 

grēkus, tikt kristītiem, saņemt Svēto Garu, saņemt tempļa priekšrakstus un uzticīgi izturēt 

līdz galam. Dieva darbs un godība — „īstenot cilvēka nemirstību un mūžīgo dzīvi”
7
 — ir 

arī katra misionāra svēts darbs un godība. 

 

Mums nepieciešams vairāk misionāru — vairāk cienīgu misionāru. Savas Zemes 

kalpošanas laikā Tas Kungs teica Saviem mācekļiem: „Pļaujamā daudz un strādnieku 

maz: tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādniekus sūta savā pļaujā.”
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Šīs vispārējās konferences rīta sesijā mūsu mīļotais prezidents Tomass S. Monsons 

izteica lūgumu kautram jaunam vīrietim šajā Baznīcā sagatavoties misionāra kalpošanai. 

Es ceru, ka šis viņa vēstījums tiks ņemts vērā katrā Baznīcas locekļu mājā. 

 

Prezidenta Monsona gudrajam padomam es pievienoju savu liecību. Savā ģimenē es 

esmu novērojis svētības, kas nāk katram misionāram. Līdz šim mūsu bērnu, mazbērnu un 

viņu dzīvesbiedru skaits, kuri ir tikuši aicināti kalpot kā pilnlaika misionāri, ir 49, un šis 

skaitlis turpinās pieaugt. Katrā gadījumā es esmu redzējis gudrības izaugsmi, saprāta 

briedumu un ticības plaukumu, kas attīstījies katrā misionārā. Viņi, tāpat kā daudzas 

paaudzes pirms viņiem stājās kalpībā Dievam, lai „kalpotu Viņam ar visu sirdi, spēku, 

prātu un izturību”.
9
 Misionāru kalpošana ir viņiem palīdzējusi veidot viņu dievišķo 

likteni. 

 

Baznīcas locekļi-misionāri 

 

Pāvila padoms — „Topi tu par paraugu ticīgajiem” — tāpat attiecas arī uz Baznīcas 

locekļiem. Vairums cilvēku nav bijuši un var nekad nebūt pilnlaika misionāri. Taču visi 

var būt Baznīcas locekļi-misionāri. Šis paziņojums man atgādina ziņojumu par smieklīgu 

atgadījumu. Lielā spēļu laukumā misionāru apmācības centrā bija izlikta zīme. Tajā bija 

teikts: „Tikai misionāriem!” Cilvēki, kuri arī vēlējās spēlēt tajā laukumā, paši pielika 

jaunu zīmi. Uz tās bija rakstīts: „Katrs Baznīcas loceklis ir misionārs!” 

 

Katrs Baznīcas loceklis var būt paraugs ticīgajiem. Brāļi, Jēzus Kristus sekotāji, katrs no 

jums varat dzīvot saskaņā ar Viņa mācībām. Jūs varat būt „ar šķīstu sirdi un tīrām 

rokām”. Jūs varat būt „ar Dieva tēlu, iegravētu jūsu sejas izteiksmē”.
10

 Jūsu labie darbi 

būs acīmredzami citiem.
11

 Tā Kunga gaisma var starot no jūsu acīm.
12

 Būtu labi, ja jūs, šī 

starojuma pārņemti, būtu gatavi atbildēt uz jautājumiem. Apustulis Pēteris deva šādu 

padomu: „[Esiet] arvien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu 

jūsos.”
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Lai jūsu atbilde ir sirsnīga un priecīga. Un lai jūsu atbilde attiecas uz konkrēto cilvēku. 

Atcerieties, ka viņš vai viņa arī ir Dieva bērns tam pašam Dievam, kurš ļoti vēlas, lai šis 

cilvēks sagatavotos mūžīgajai dzīvei un kādu dienu atgrieztos pie Viņa. Jūs varētu būt 

tieši tas cilvēks, kas atver durvis viņa vai viņas glābšanai un izpratnei par Kristus 

mācību.
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Pēc savas sākotnējās atbildes esiet gatavi spert nākamo soli. Jūs varat uzaicināt savu 
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draugu apmeklēt baznīcu kopā ar jums. Daudzi no mūsu draugiem nezina, ka viņi ir 

laipni gaidīti mūsu Baznīcas ēkās. „Nāciet, tad redzēsit” — Glābēja aicinājums tiem, kuri 

vēlējās vairāk par Viņu uzzināt.
15

 Uzaicinājums apmeklēt svētdienas sanāksmi kopā ar 

jums vai piedalīties Baznīcas sabiedriskajā vai kalpošanas aktivitātē palīdzēs izkliedēt 

kļūdainus mītus un liks apmeklētājiem ērtāk justies mūsu vidū.  

 

Centieties kā Baznīcas locekļi iepazīt tos, kurus jūs nepazīstat, un sirsnīgi viņus 

sveiciniet. Katru svētdienu pasniedziet draudzīgu roku vismaz vienam cilvēkam, ko jūs 

iepriekš nepazināt. Katru savas dzīves dienu tiecieties paplašināt savu draugu loku. 

 

Jūs varat aicināt draugu lasīt Mormona Grāmatu. Paskaidrojiet, ka tas nav romāns vai 

vēstures grāmata. Tā ir vēl viena liecība par Jēzu Kristu. Tās galvenais nolūks ir „lai 

pārliecinātu jūdu un citticībnieku, ka Jēzus ir Kristus, Mūžīgais Dievs, kurš pasludina 

Sevi visām tautām”.
16

 Šajā grāmatā ir spēks, kas var aizskart sirdis un iedvesmot godīgu 

patiesības meklētāju dzīves. Aiciniet savu draugu lasīt grāmatu, lūdzot Dievu. 

 

Pravietis Džozefs Smits teica, ka „Mormona Grāmata ir vispareizākā no visām grāmatām 

uz zemes un mūsu reliģijas noslēgakmens, un cilvēks, dzīvojot pēc tās norādījumiem, 

nokļūs tuvāk Dievam, nekā pēc jebkuras citas grāmatas”.
17

 Mormona Grāmata māca par 

Jēzus Kristus Izpirkšanu un ir līdzeklis, ar ko Dievs izpildīs Savu seno solījumu 

sapulcināt izklīdināto Israēlu šajās pēdējās dienās.
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Pirms daudziem gadiem divi mani kolēģi — medicīnas māsa un viņas vīrs, kurš bija ārsts, 

— vaicāja man, kāpēc es dzīvoju tā. Es atbildēju: „Tāpēc, ka es zinu, ka Mormona 

Grāmata ir patiesa.” Es aizdevu viņiem savu grāmatas eksemplāru, aicinot viņus to lasīt. 

Pēc nedēļas viņi atdeva manu grāmatu, pieklājīgi sakot „liels paldies”. 

 

Es atbildēju: „Ko jūs domājat ar „liels paldies”? Tā ir pilnībā neatbilstoša atbilde kādam, 

kurš ir izlasījis šo grāmatu. Jūs to nelasījāt, vai ne? Lūdzu, ņemiet to atpakaļ un izlasiet; 

tad es ņemšu savu grāmatu atpakaļ.” 

 

Atzīstot, ka viņi bija tikai pāršķīruši tās lappuses, viņi pieņēma manu uzaicinājumu. Kad 

viņi atgriezās, viņi ar asarām acīs teica: „Mēs izlasījām Mormona Grāmatu. Mēs zinām, 

ka tā ir patiesa! Mēs vēlamies zināt vairāk.” Viņi uzzināja vairāk, un man bija privilēģija 

viņus abus kristīt. 

 

Cits veids, kā jūs varat dalīties evaņģēlijā, ir uzaicināt draugus tikties ar pilnlaika 

misionāriem jūsu mājās. Šie misionāri ir aicināti un sagatavoti mācīt evaņģēliju. Jūsu 

draugi jutīsies ērti jūsu mājās un ar jūsu atbalstu var uzsākt savu ceļojumu uz glābšanu un 

paaugstināšanu. Tas Kungs teica: „Jūs esat aicināti īstenot Manu izredzēto sapulcināšanu; 

jo Mani izredzētie klausās Manu balsi un nenocietina savas sirdis.”
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Rakstos mums ir teikts, ka „tur ir vēl daudzi uz zemes … kuri ir atturēti no patiesības 

tāpēc, ka viņi nezina, kur to atrast”.
20

 Vai tā nav jūsu iespēja? Jūs varat būt tas māceklis, 

kas palīdzēs viņiem atklāt patiesību! 

 

Šajā interneta laikmetā pastāv jauni un aizraujoši veidi, kā jūs varat veikt misionāra 

darbu. Jūs varat uzaicināt draugus un kaimiņus apmeklēt jauno vietni mormon.org. Ja 

jums ir blogi un tiešsaistes sociālie tīkli, jūs varat tās piesaistīt vietnei mormon.org. Un 
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tur jūs varat izveidot savu personīgo profilu. Katrā profilā ir ietverts izteikums par ticību, 

kāda pieredze un liecība. Tā kā tā ir jauna iespēja, vairums šo profilu ir pieejami angļu 

valodā. Profili citās valodās būs vēlāk. 

 

Šiem profiliem var būt dziļa un laba ietekme. Pirms diviem mēnešiem kāds jauns vīrietis 

vārdā Zaks — jauns koledžas students — ieraudzīja mormon.org reklāmu televīzijā 

Beitonrūžā, Luiziānā. Viņš sameklēja šo vietni, un viņu ieintriģēja Baznīcas locekļu 

profili. Mūsu mājaslapā viņš atrada saiti, kas informēja viņu, kur viņš varētu apmeklēt 

baznīcu. Nākamajā svētdienā, ģērbies baltā kreklā un ar kaklasaiti, viņš apmeklēja 

baznīcu, tika iepazīstināts ar bīskapijas locekļiem un izbaudīja visas trīs sanāksmju 

stundas. Viņš tika uzaicināts kāda Baznīcas locekļa mājās uz vakariņām, pēc kurām 

notika viņa pirmā misionāru stunda. Pēc nepilnām divām nedēļām viņš tika kristīts un 

konfirmēts par Baznīcas locekli.
21

 

 

Katrs kārtīgs Jēzus Kristus sekotājs var kļūt par efektīvu Baznīcas locekli-misionāru. 

Baznīcas locekļi un pilnlaika misionāri var darboties roku rokā, nesot evaņģēlija svētības 

dārgajiem draugiem un kaimiņiem. Daudzi no viņiem ir no Israēla, kas tagad tiek 

sapulcināts, kā apsolīts. Tas viss ir daļa no sagatavošanās Tā Kunga Otrajai Atnākšanai.
22

 

Viņš vēlas, lai katrs no mums patiesi būtu par paraugu ticīgajiem. 

 

Es zinu, ka Dievs dzīvo. Jēzus ir Kristus. Šī ir Viņa Baznīca. Mormona Grāmata ir 

patiesa. Džozefs Smits ir tās tulkotājs un pravietis šajā pēdējā atklāšanā. Prezidents 

Tomass S. Monsons ir Dieva pravietis šodien. To es liecinu Jēzus Kristus svētajā Vārdā, 

āmen. 
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