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2010. gada pusgada Vispārējā konference 

Svētdienas pēcpusdienas sesija, 2010. gada 3. oktobrī 

 

Ārona priesterība 
 

Elders L. Toms Perijs 
no Divpadsmit apustuļu kvoruma 

 

Priesterība, ko jūs nesat, ir īpaša dāvana, jo devējs ir Pats Tas Kungs. Lietojiet to, 

paaugstiniet to un dzīvojiet tās cienīgi.  

 

Kad es runāju vispārējā konferencē pirms 25 gadiem, es stādīju priekšā 

uzskates līdzekli, kurš stāvēja man blakus. Tas bija mans vecākais 

mazdēls. Viņš bija nesen kā saņēmis Ārona priesterību un ordinēts par 

diakonu. Tajā reizē es izmantoju izdevību adresēt manu runu viņam par 

to, cik svarīga ir Ārona priesterības saņemšana. 

 

Es teicu savam mazdēlam: 

 

„Es neesmu pārāk apmierināts ar pasaulīgajiem apstākļiem, ko tu un citi jaunie vīrieši 

iemanto, uzņemoties savu lomu virzībā uz vīrišķību. Lai gan tiem no mums, kuri ir 

vecāki un kuriem ir vecums un stāvoklis, lai ietekmētu pasauli, es domāju, ka mēs esam 

lielā mērā tevi pievīluši attiecībā uz pašreizējiem apstākļiem pasaulē. Tu atrodies 

situācijā, kur daudzi no tiem, ar kuriem tev kopā jādarbojas, nav tikuši audzināti ar 

izpratni vai cieņu pret tradicionālajām vērtībām. Tādēļ vienaudžu spiediens kļūst 

smagāks grūtāk panesams. 

 

Mēs esam ienesuši savās mājās radio, skaņuplašu atskaņotājus un televizorus. Lai arī 

katram no tiem piemīt potenciāls sniegt vērtīgu izklaidi, ļoti daudz no tā, kas ticis radīts 

mūsu klausīšanās un skatīšanās priekam, nav noderīgs, lai iedvesmotu un atbalstītu 

jaunos vīriešus. Faktiski lielākā daļa no tā, kas tiek radīts, ir degradējošs. Pogas 

piespiešanai tavās paša mājās piemīt potenciāls iznīcināt tevī apziņu par to, kas ir pareizs 

un kas ir nepareizs‖ (―I Confer the Priesthood of Aaron,‖ Ensign, 1985. g. nov., 46. lpp.). 

 

Jo vairāk lietas izmainās, jo vairāk tās paliek tādas pašas … izņemot tehnoloģiju. Man ir 

kārdinājums pavaicāt jaunajiem Ārona priesterības vīriešiem, vai viņi vispār zina, kas ir 

skaņuplašu atskaņotājs. Tiem, kuri nezina, tas ir kaut kas, ko mēs izmantojām, lai dotos 

uz atpūtas istabu un atskaņotu, lai klausītos mūziku. Iedomājieties, ka mums vajadzēja 

pie tā doties, nevis to visur nēsāt sev līdzi. 

 

Vēl es mācīju savam mazdēlam Terijam četras mācības, kas balstās uz stāstu par Daniēlu 

Vecajā Derībā. Es teicu viņam (1) uzturēt savu ķermeni veselīgu un tīru; (2) attīstīt savu 

prātu un kļūt gudram; (3) būt stipram un pretoties kārdinājumiem pasaulē, kas ir pilna ar 

tiem; un (4) paļauties uz To Kungu, īpaši, kad nepieciešama Viņa aizsardzība.  

 

Es noslēdzu savu padomu Terijam ar šiem vārdiem: „Šie stāsti Rakstos nekad nenoveco. 

Tie tev būs tikpat aizraujoši, kad tu tos lasīsi kā diakons, skolotājs, priesteris, misionārs, 

mājskolotājs, elderu kvoruma prezidents vai esot jebkurā aicinājumā, kurā Tas Kungs 
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tevi aicinās. Tie mācīs tevi būt ar ticību, drosmi, mīlestību pret līdzcilvēkiem, paļāvību un 

uzticību Tam Kungam‖ (Ensign, 1985. g. nov., 48. lpp.). 

 

Es esmu laimīgs paziņot, ka Terijs ir bijis uzticīgs uzdevumam, ko es viņam devu pirms 

25 gadiem. Vēlāk viņš saņēma Melhisedeka priesterību, uzticīgi kalpoja misijā un pašlaik 

kalpo kā Elderu kvoruma prezidents, un, protams, ir brīnišķīgas meitas tēvs. 

 

Daudz kas ir mainījies gadsimta pēdējā ceturtdaļā. Vēl ir mainījies tas, ka daudzi no 

maniem mazbērniem ir izauguši lieli un viņiem ir pašiem savi bērni. Šovasar man bija 

iespēja stāvēt priesterības nesēju aplī un uzlikt savas rokas uz mana vecākā mazmazdēla 

galvas, kad viņa tēvs viņam piešķīra Ārona priesterību. Lai arī mans mazmazdēls nav 

klāt, lai šodien stāvētu man blakus, es vēlos adresēt savu uzrunu viņam un visiem jums, 

brīnišķīgie jaunie vīrieši, kuriem ir Ārona priesterība. 

 

Tā ir ļoti īpaša svētība — saņemt Ārona priesterību. Vēsturē ir dokumentēta tā brīnišķīgā 

diena, kad priesterība tika atjaunota uz Zemes, dodot cilvēkiem tiesības atkal rīkoties kā 

Dieva pārstāvjiem, veicot svētos priesterības priekšrakstus. Tas bija 1829. gada 5. aprīlī, 

kad Olivers Kauderijs ieradās Džozefa Smita mājās Harmonijā, Pensilvānijā. Olivers 

apjautājās pravietim par viņa darbu — seno pierakstu, Mormona Grāmatas, tulkošanu. 

Būdams pārliecināts par šī darba dievišķo dabu, Olivers piekrita darboties kā 

pierakstītājs, pabeidzot tulkojumu. Kad Olivers uzņēmās darboties kā pierakstītājs, 

tulkošanas darbs strauji ritēja uz priekšu. 

 

Līdz 1829. gada 15. maijam Džozefs un Olivers bija gandrīz sasnieguši 3. Nefiju. 

Vēsturiskais pieraksts par Glābēja apmeklējumu rietumu puslodē un Viņa mācības par 

kristīšanu saviļņoja viņus. Lasot 3. Nefiju, viņi vēlējās uzzināt par kristīšanos. Kāds 

kristīšanas veids ir pareizs, un kam ir pilnvaras veikt šo svēto glābšanas priekšrakstu? 

Viņi meklēja atbildi uz šiem būtiskajiem doktrināriem jautājumiem. Viņi nolēma meklēt 

atbildi, lūdzot Dievu, un devās uz tuvēju vietu Saskvehannas upes krastā. Viņi izlēja 

savas sirdis lūgšanā, un debesis tika viņiem atvērtas. Parādījās eņģelis Jānis Kristītājs, 

kurš iepazīstināja ar sevi un teica Džozefam un Oliveram, ka viņš rīkojas saskaņā ar 

Pētera, Jēkaba un Jāņa norādījumiem, kuri turēja augstāku priesterību (skat. Džozefs 

Smits — Vēsture 1:72).  

 

Uzliekot savas rokas uz viņu galvām, viņš teica: „Jums, mani kalpošanas biedri, Mesijas 

Vārdā es piešķiru Ārona priesterību, kas tur eņģeļu kalpošanas un grēku nožēlošanas 

evaņģēlija, un kristīšanas ar iegremdēšanu grēku piedošanai atslēgas, un tā nekad netiks 

vairs paņemta prom no zemes, līdz Levija dēli atkal upurēs upuri Tam Kungam 

taisnīgumā‖ (M&D 13:1). 

 

Vēlāk Olivers atminējās šo notikumu šādiem vārdiem: „Bet, … padomā, padomā tālāk uz 

brīdi, kāds prieks piepildīja mūsu sirdis un ar kādu pārsteigumu mums vajadzēja 

nomesties ceļos … kad mēs saņēmām zem viņa rokas Svēto priesterību‖ (Džozefs Smits 

— Vēsture 1:71; zemteksta piezīme). 

 

Pēc tam, kad cilvēce bija gadsimtiem ilgi gaidījusi, lai tiktu atjaunotas Dieva pilnvaras, 

svētās Ārona priesterības spēks un godība atgriezās uz Zemes. Mācības un Derību 107. 

nodaļā mēs uzzinām, kāpēc mazākā priesterība tiek saukta par Ārona priesterību: 
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„Otrā priesterība tiek saukta par Ārona priesterību tāpēc, ka tā tika piešķirta Āronam un 

viņa pēctečiem, caur visām viņu paaudzēm.  

 

Kāpēc tā tiek saukta par mazāko priesterību? — tas ir tāpēc, ka tā ir pielikums lielākajai 

jeb Melhisedeka priesterībai, un tai ir vara pildīt ārīgos priekšrakstus.  

 

Mazākās jeb Ārona priesterības spēks un pilnvaras ir turēt eņģeļu kalpošanas atslēgas, un 

vadīt ārīgos priekšrakstus, evaņģēlija burtu, grēku nožēlošanas kristīšanos grēku 

piedošanai, atbilstoši derībām un pavēlēm‖ (M&D 107:13–14, 20). 

 

Ārona priesterības jaunie vīrieši saņem ne tikai spēku un pilnvaras būt Tā Kunga 

pārstāvjiem, veicot savus priesterības pienākumus, bet viņi saņem arī eņģeļu kalpošanas 

atslēgas. 

 

Ārona priesterības jaunie vīrieši, es liecinu jums, ka Tas Kungs ir saistīts ar svētu derību 

svētīt jūsu dzīvi atbilstoši jūsu uzticīgumam. Ja jūs uzklausīsit Svētā Gara brīdinošo balsi 

un sekosit Viņa norādījumiem, jūs tiksit svētīti ar eņģeļu kalpošanu. Šī svētība vairos 

gudrību, zināšanas, spēku un godību jūsu dzīvē. Tā ir droša svētība, ko jums apsolījis Tas 

Kungs. 

 

Pirms dažiem mēnešiem man bija iespēja apmeklēt bīskapijas gavēņa un liecību 

sanāksmi. Viens, kurš stāvēja un sniedza savu liecību, bija Ārona priesterības 

padomdevējs. Viņa liecība man sniedza jaunu izpratni par to, ko Ārona priesterības 

nesējam nozīmē turēt eņģeļu kalpošanas atslēgas. 

 

Padomdevējs aprakstīja dažas savas pieredzes ar bīskapijas Ārona priesterības nesējiem 

tajā rītā. Ejot uz baznīcu, viņš pamanīja divus jaunus diakonus ar gavēņa ziedojumu 

aploksnēm ejam uz Baznīcas locekļu mājām. Uz viņu atstāja iespaidu tas, ka viņi bija 

ģērbušies labākajās svētdienas drēbēs un kā viņi ar klusu cieņu veica savu uzdevumu. 

Tad viņš devās līdzi diviem priesteriem, lai pasniegtu Svēto Vakarēdienu aprūpes mājā 

cilvēkiem ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem. Šiem abiem jaunajiem vīriešiem tā bija 

pirmā iespēja apmeklēt šo māju, un viņu padomdevējs ievēroja godbijīgo un rūpīgo 

attieksmi, ar kuru viņi pildīja savu priesterības uzdevumu. 

 

Tad padomdevējs dalījās īsā pieredzē, kas bija dziļi aizskārusi viņa sirdi, jo viens no 

priesteriem atgādināja viņam, ko nozīmē būt patiesam Jēzus Kristus kalpotājam, burtiski 

— kalpojošam eņģelim. Jaunais vīrietis, kurš klātesošajiem pasniedza ūdeni, nonāca līdz 

vīrietim, kurš izskatījās, ka ir slims ar Dauna sindromu. Vīrieša stāvoklis neļāva viņam 

paņemt trauciņu no paplātes, lai dzertu no tā. Šis jaunais priesteris nekavējoties novērtēja 

situāciju. Viņš novietoja savu kreiso roku aiz vīrieša galvas, lai viņš spētu dzert, un ar 

labo roku paņēma no paplātes trauciņu, un lēni to pacēla pie vīrieša lūpām. Vīrieša sejā 

parādījās pateicības izteiksme — tāda cilvēka izteiksme, kuram ir kalpojis cits cilvēks. 

Šis brīnišķīgais jaunais priesteris pēc tam turpināja savu uzdevumu pasniegt svētīto ūdeni 

citiem sapulces locekļiem. 

 

Padomdevējs pauda savā liecībā tās sajūtas, kas viņam bija tajā brīdī. Viņš teica, ka viņš 

klusi aiz prieka raudāja, un viņš zināja, ka Baznīca ir labās rokās ar šiem jaunajiem, 

mīlestības pilnajiem un paklausīgajiem Ārona priesterības nesējiem. 
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Prezidents Ezra Tafts Bensons reiz teica: 

 

„Parādiet man jaunu vīrieti, kurš ir turējis sevi morāli tīru un ir uzticīgi apmeklējis savas 

Baznīcas sanāksmes. Parādiet man jaunu vīrieti, kurš ir paaugstinājis savu priesterību un 

ir nopelnījis apbalvojumu „Pienākums pret Dievu‖, un ir „Ērgļu‖ skauts. Parādiet man 

jaunu vīrieti, kurš ir pabeidzis semināru un kuram ir kvēla liecība par Mormona Grāmatu.  

 

Parādiet man šādu jaunu vīrieti, un es jums parādīšu jaunu vīrieti, kurš spēj paveikt 

brīnumus Tam Kungam misijas laukā un visas savas dzīves laikā‖ (―To the ‗Youth of the 

Noble Birthright,‘‖ Ensign, 1986. g. maijs, 45. lpp.). 

 

Šo lielisko jauno vīriešu un sieviešu vecāki, mēs uzdodam jums svēto atbildību mācīt 

saviem bērniem svētās priesterības mācības. Jūsu bērniem jāmācās jau agrā jaunībā par 

svētību turēt Tā Kunga mūžīgo priesterību un to, kas viņiem individuāli ir jādara, lai 

sagatavotos šīm svētībām. 

 

Bīskapi, jums ir priesterības atslēgas prezidēt pār Ārona priesterības jaunajiem vīriešiem, 

sēdēt ar viņiem padomē un mācīt viņiem savus priesterības pienākumus. Lūdzu, 

pārliecinieties, lai katrs jaunais vīrietis, kurš ir cienīgs saņemt Ārona priesterību, saprot 

saistības un svētības, kuras viņš saņem kā priesterības nesējs. Palīdziet viņam mācīties 

paaugstināt priesterību jau tagad, dodot viņiem nozīmīgus uzdevumus un palīdzot viņam 

kalpot un palīdzēt citiem. 

 

Jaunie vīrieši, es aicinu jūs celt savu dzīvi uz patiesības un taisnīguma pamata. Tas ir 

vienīgais pamats, kas izturēs šīs dzīves spiedienus un saglabāsies cauri mūžībai. 

Priesterība, ko jūs nesat, ir īpaša dāvana, jo devējs ir Pats Tas Kungs. Lietojiet to, 

paaugstiniet to un dzīvojiet tās cienīgi. Es vēlos, lai jūs zinātu, ka man ir īpaša un 

personīga liecība par tās spēku. Tā ir svētījusi manu dzīvi ļoti daudzos veidos. 

 

Vēl es aicinu jūs šodien apņemties, ka jūs godāsit šo lielo svētību un sagatavosities 

virzīties uz priekšu katrā Ārona priesterības amatā — diakona, skolotāja un priestera 

amatā. Sagatavojieties lielajai svētībai saņemt Melhisedeka priesterību. Jums būs jābūt 

cienīgiem saņemt to pirms kalpošanas par pilna laika misionāriem. Tam Kungam ir 

nepieciešams, lai jūs sagatavotos Viņa kalpošanai, īpaši šai lielajai atbildībai, kas jums 

būs, — sludināt Viņa evaņģēliju pasaulei. Es jums apsolu, ja jūs sagatavosities saņemt 

Viņa svēto priesterību, Viņš burtiski izlies svētības pār jūsu galvām. Šo liecību es jums 

atstāju mūsu Kunga un Glābēja, patiesi Jēzus Kristus Vārdā, āmen. 


