P Ē D Ē J O D I E N U S V Ē T O J Ē Z U S K R I S T U S B A Z N Ī C A • 2 0 17. G A D A O K T O B R I S

Atrast savu ceļu pašpaļāvības
iegūšanā, 32., 40.–43. lpp.
Templis un ģimenes vēsture:
prezidenta Nelsona un māsas
Nelsones aicinājums, 14. lpp.
Vai kristījāties pavisam nesen? Jūs
jau tagad varat kalpot templī, 20. lpp.
Trīs soļi laulāto konfliktu risināšanai,
22. lpp.

Zirgs un rati, kas ap 1891. gadu brauc garām Soltleiksitijas templim. Kad 1893. gadā tika iesvētīts Soltleiksitijas
templis, par Baznīcas prezidentu kalpoja Vilfords Vudrafs (1807–1898). Viņš mācīja: „Mēs esam atbildīgi par . . .
tempļu celšanu Visuaugstākajam, kuros mēs varam ienākt un veikt priekšrakstus mūsu mirušo glābšanai.”
(Teachings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff (2004. g.), 94. lpp.)

Fotogrāfija publicēta ar laipnu atļauju no
Baznīcas Vēstures bibliotēkas.
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AUGSTĀK Ā PREZ ID IJA VĒST ĪJ UMS

Prezidents
Henrijs B. Airings
Pirmais padomnieks
Augstākajā prezidijā

I

KĻŪSIM PAR
ĪSTENIEM MĀCEKĻIEM!

kvienā Svētā Vakarēdiena sapulcē mums ir dota pri
vilēģija — apsolīt Debesu Tēvam, ka mēs vienmēr
atcerēsimies Glābēju un ievērosim Viņa baušļus, lai ar
mums varētu būt Viņa Gars (skat. Moronija 4:3; 5:2; M&D
20:77, 79). Atcerēšanās par Viņu allaž notiek dabiski —
uzņemoties Viņa Vārdu. Mēs to darām daudzējādi un it
īpaši tad, kad Viņa Vārdā kalpojam citiem, lasām Viņa svē
tos vārdus un lūdzam pēc izpratnes par to, ko Viņš vēlas,
lai mēs darītu.
Ar mani tā notika tad, kad es kristīju kādu jaunu vīrieti.
Es zināju, ka iesvētītie Glābēja kalpi ir aicinājuši mani būt
par misionāru, lai es mācītu Viņa evaņģēliju un liecinātu
par Viņu un Viņa patieso Baznīcu. Mēs ar misijas pārinieku
bijām apsolījuši šim jaunietim, ka caur Jēzus Kristus īsteno
tās Izpirkšanas spēku, nožēlojot grēkus ticībā Glābējam un
topot Viņa pilnvarotā kalpa kristīts, viņš tiks attīrīts.
Kad es piecēlu šo jaunieti no kristību baseina ūdeņiem,
viņš man iečukstēja ausī: „Es esmu tīrs, es esmu tīrs.”
Tobrīd es atcerējos, kā Jānis Kristītājs Jordānas upē kristīja
Glābēju. Vēl vairāk — es atcerējos, ka es ar Svētā Gara
palīdzību īstenoju augšāmceltā un dzīvā Glābēja pestīšanas
darbu, kā to darīja Jānis.
4
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Man, tāpat kā ikvienam no mums, atcerēšanās par
Glābēju var kļūt par kaut ko vairāk, nekā tikai par paļau
šanos uz savām zināšanām un pieredzi attiecībā uz Viņu.
Mēs ik dienu varam veikt izvēles, kas tajā pašā brīdī
tuvina mūs Viņam.
Visvienkāršākā izvēle, iespējams, ir Svēto Rakstu lasī
šana. Tādējādi mēs varam sajust, ka esam Viņam tuvi.
Personīgi es visbiežāk sajūtu šo tuvību, lasot Mormona
Grāmatu. Lasot nodaļas no 2. Nefija grāmatas, es jau pir
majās minūtēs domās sadzirdu Nefija un Lehija balsis, kuri
apraksta Glābēju tā, it kā būtu ar Viņu personīgi pazīstami.
Tobrīd es jūtu, ka esmu Viņam tuvs.
Jums, iespējams, ir citas Svēto Rakstu vietas, kas jūs īpaši
satuvina ar Glābēju. Taču, lai kur un kad jūs lasītu Dieva
vārdus, jūtot pazemību un patiesu vēlmi atcerēties Glābēju,
jūsu vēlme — uzņemties Viņa Vārdu Savā ikdienas dzīvē
— pieaugs.
Šī vēlme izmainīs to, kā jūs kalpojat Tā Kunga Baznīcā. Jūs
lūgsiet Debesu Tēvam palīdzību, lai turētu godā pat šķietami
maznozīmīgu aicinājumu. Jūs lūgsiet pēc palīdzības, lai spētu
aizmirst par sevi un vairāk pievērsties tam, ko, saskaņā ar
Glābēja gribu, būtu jāsaņem tiem, kam jūs kalpojat.

Es esmu sajutis Viņa roku un Viņa
klātbūtni, kalpojot saviem bērniem un
lūdzot pēc izpratnes par to, kā palī
dzēt tiem rast mieru, ko var dāvāt vie
nīgi evaņģēlijs. Tādos brīžos es vairs
tik ļoti nesatraucos par to, lai būtu
uzskatāms par veiksmīgu tēvu, bet
man daudz vairāk rūp manu bērnu
panākumi un labklājība.
Vēlme — dāvāt tiem, kam kalpo
jam, to, ko tiem vēlētos dot Glābējs,
— vedina uz lūgšanām, kurās mēs
sirsnīgi lūdzamies Debesu Tēvu
Jēzus Kristus Vārdā. Ja mēs lūdzam
šādi — Glābēja Vārdā, ar ticību
Viņam —, Tēvs atbild. Viņš sūta
Svēto Garu, lai Tas mūs vadītu, mie
rinātu un iedrošinātu. Tā kā Svētais
Gars allaž liecina par Glābēju (skat.
3. Nefija 11:32, 36; 28:11; Etera
12:41), mēs kļūstam spējīgāki mīlēt
To Kungu no visas savas sirds, prāta

un spēka (skat. Marka 12:30; Lūkas
10:27; M&D 59:5).
Svētība — ik dienu un ik brīdi
atcerēties Glābēju — pieaug lēni un
pakāpeniski, kalpojot Viņam, izbau
dot Viņa vārdus un ticībā lūdzot Viņa

Vārdā. Un šī atcerēšanās palīdzēs
mums kļūt par īsteniem Tā Kunga,
Jēzus Kristus, mācekļiem gan uz šīs
Zemes, gan vēlāk, kad mēs būsim
kopā ar Viņa Tēvu godības pilnajā
pasaulē. ◼

KĀ MĀCĪT NO ŠĪ VĒSTĪJUMA?

P

rezidents Airings iesaka mums

Jūs varētu aicināt savus apmācāmos

allaž atcerēties Glābēju, ik dienu

izveidot sarakstu ar to, ko viņi ik

veicot izvēles, kas tuvina Viņam.

dienu varētu darīt, lai atcerētos

Jūs kopā ar saviem apmācāmajiem

Glābēju. Jūs varētu arī aicināt, lai

varētu izlasīt Svētā Vakarēdiena

viņi lūgtu Debesu Tēvu, lūdzot cits

lūgšanas, kurās atklājas derība

par cita panākumiem un labklājību.

— vienmēr Viņu atcerēties (skat.

Arī jūs varētu darīt to pašu, lūdzot

Moronija 4:3; 5:2; M&D 20:77, 79).

par viņiem.
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Atceries To Kungu katru dienu!

D

raugi, darbs, mājasdarbi, televīzija
— ir tik daudz lietu, kas prasa mūsu
uzmanību. Taču katru nedēļu mēs apsolām Debesu Tēvam, ka mēs „vienmēr
atcerēsimies [Viņa Dēlu, Jēzu Kristu]”
(M&D 20:79).
Prezidents Airings saka, ka mēs
„katru dienu varam veikt izvēles”, kas
mums palīdzēs atcerēties Glābēju. Tu
vari šomēnes izvirzīt mērķi — ik dienu
atcerēties Glābēju. Tu vari izveidot
kalendāru un apņemties katru dienu
izdarīt kādu lietu, kas stiprinātu tavas

BĒRNI
Daudz mīlestības

K

ad mēs lasām Svētos Rakstus
vai lūdzam Dievu, mēs varam
sajust, cik ļoti Debesu Tēvs un Jēzus
mīl mūs. Izkrāso vienu sirdi katru
reizi, kad tu lūdz Dievu vai lasi
Svētos Rakstus. Ko vēl tu vari darīt,
lai sajustos tuvs (-a) Debesu Tēvam
un Jēzum?
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attiecības ar Viņu. Prezidents Airings
uzskaita tādas lietas kā Svēto Rakstu
lasīšanu, lūgšanu ar ticību, kalpošanu
Glābējam un citiem, kā arī dienasgrāmatas rakstīšanu, Baznīcas sanāksmju
apmeklēšanu, vispārējās konferences
klausīšanos, došanos uz templi, garīgo
dziesmu dziedāšanu, — un šis saraksts
turpinās! Prezidents Airings apsola, ka
tad, ja mēs ik dienu atcerēsimies Glābēju, „svētības . . . nāks lēni, bet nemitīgi . . . [un] mūs veidos par patiesiem Tā
Kunga, Jēzus Kristus, mācekļiem.”

OKTOBRIS

APMEKLĒJUMA MĀCĪBAS
VĒSTĪJUMS

Mīloši
ieskausim
noklīdušos!

Ticība
ģimene

Lūdziet un studējiet šo materi-

palīdzība

ālu, meklējot iedvesmu, kā ar to
dalīties. Kā izpratne par Palīdzības
biedrības mērķi sagatavo Dieva
meitas mūžīgās dzīves svētībām?

„Patiesība ir tāda, ka neviena
ģimene nav ideāla . . . ,” teic pre
zidents Dīters F. Uhtdorfs, otrais
padomnieks Augstākajā prezidi
jā. „Lai arī ar kādām problēmām
saskartos jūsu ģimene, lai arī kas
jums būtu jādara, lai tās atrisinā
tu, problēmas risinājums vien
mēr ir žēlsirdība — tīrā Kristus
mīlestība.” 1
Runājot par tiem, kuri nav
pilnībā iesaistījušies evaņģēlija
norisēs, Linda K. Bērtone, bijusī
Palīdzības biedrības vispārējā pre
zidente, teic: „Debesu Tēvs mīl
visus Savus bērnus. . . . Neatkarīgi
no tā, vai viņi turpina mērot šo
ceļu, vai ir noklīduši no tā, Viņš
vēlas, lai viņi atgrieztos mājās.” 2
„Lai cik kaprīzi būtu [jūsu bēr
ni], . . . runājot vai sarunājoties ar
tiem, nedariet to dusmīgi, nedariet
to skarbi, nosodošā garā,” mācīja
Džozefs F. Smits (1838–1918).
„Runājiet ar viņiem laipni.” 3
Elders Brents H. Nīlsons
no Septiņdesmitajiem atkārto
Glābēja norādījumus tiem, kuri

ir pazaudējuši vienu no saviem
desmit sudraba grašiem: „Meklē
jiet, kamēr atradīsiet! Ja pazudušais
ir jūsu dēls vai meita, jūsu brālis
vai māsa, . . . kad būsim izdarījuši
visu, ko varam, mums vajadzētu
no visas sirds mīlēt šo cilvēku. . . .
Kaut ikviens no mums saņem
tu savā dzīvē atklāsmi, lai zinātu,
kā vislabāk palīdzēt tiem, kuri ir
pazuduši, un, kad nepieciešams,
rastu Debesu Tēva un Viņa Dēla,
Jēzus Kristus, dāvāto pacietību
un mīlestību — mīlot, lūkojoties
pēc pazudušā un gaidot viņu.” 4
Prezidents Henrijs B. Airings,
pirmais padomnieks Augstākajā
prezidijā, teic: „Es esmu lūdzis
ticībā, lai kāds no maniem
mīļajiem meklētu un sajustu
Izpirkšanas spēku. Es esmu
lūdzis ticībā, lai tiem talkā

nāktu eņģeļi cilvēku veidolā, un
viņi ir nākuši.
Dievs ir izgudrojis veidus,
kā izglābt ikvienu no Saviem
bērniem.” 5
Svēto Rakstu panti un papildinformācija
Mateja 18:12; Almas 31:35;
3. Nefija 13:32; M&D 121:41–42;
reliefsociety.lds.org

Apdomājiet!

Kā mēs varam
turpināt izrādīt žēlsirdību

ATSAUCES

pret tiem, kuri

1. Dīters F. Uhtdorfs, „Slavējot tos, kas
aizsargā” (vispārējās konferences
runa), Liahona, 2016. gada maijs,
79.–80. lpp.
2. Linda K. Burton, citāts no Sarah Jane
Weaver raksta „Sister Burton, Sister
Wixom Visit Church’s Pacific Area”,
Church News, 2013. gada 2. aprīlis,
lds.org/church/news.
3. Baznīcas prezidentu mācības:
Džozefs F. Smits (1998. g.), 254. lpp.
4. Brents H. Nīlsons, „Gaidot pazudušo
atgriežamies” (vispārējās konferences runa), Liahona, 2015. g. maijs,
103. lpp.
5. Henrijs B. Airings, „Maniem mazbērniem” (vispārējās konferences runa),
Liahona, 2013. g. nov., 71. lpp.

nevēlas dzīvot
pēc evaņģēlija
principiem?
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MĒS RUNĀ JAM PAR KRISTU

NEKAD NAV PAR
VĒLU SĀKT VĒLREIZ
Ambera Džensena

Kādas manas nesekmīgās audzēknes tēvs teica savai meitai: „Tev vēl nav par vēlu gūt
sekmes.” Tas Kungs mums vēsta to pašu.

S

andra bija mana audzēkne padzi
ļinātās angļu valodas klasē.
Bija pagājušas jau vairākas mācību
nedēļas, bet viņa nebija izpildījusi
nevienu no saviem mājas darbiem vai
projektiem. Viņa vienkārši sēdēja solā
un sapņoja. Viņa allaž atrada kādu
attaisnojumu tam, kādēļ nav izpildījusi
uzdoto, neizrādot pienācīgu attieksmi
un nepieliekot pūles, lai gūtu panāku
mus šajā grūtajā mācību kursā.
Mēs ar viņas konsultanti nolēmām
uzaicināt Sandru, viņas tēvu un vēl
dažas no viņas skolotājām uz tikšanos,
lai nospriestu, kāds būs Sandras turp
mākais mācību virziens — vai viņai
vajadzētu izstāties no padziļinātā kur
sa un pāriet uz standarta kursu, vai ne.
Visbūtiskākais, neizteiktais jautājums,
kas nomāca mūsu prātus, bija šāds:
vai mēs varam rast veidu, kā palīdzēt
Sandrai gūt sekmes?
Tā kā es uzskatīju, ka Sandrai ir
ticis dots daudz iespēju gūt sekmes,
taču viņa ir izvēlējusies būt nesek
mīga, es devos uz šo sanāksmi ļoti
bezcerīgā noskaņojumā. Es slepenībā
cerēju, ka viņa izlems pamest manu
kursu, lai man par viņu vairs nebūtu
jāsatraucas. Man šķita, ka es esmu
8

Liahona

darījusi visu iespējamo un ka šobrīd
jau ir par vēlu.
Sanāksmes laikā Sandras ķermeņa
valoda vēstīja, ka arī viņa šaubās par to,
vai ir spējīga gūt panākumus. Kamēr
es runāju par nesekmību angļu valo
das klasē, viņa cieši lūkojās uz galdu.
Kad vēstures skolotājs apstiprināja, ka
Sandra negūst sekmes arī viņa kursā,
viņa saguma savā krēslā, un es pamanī
ju, kā pār viņas vaigiem rit asaras.
Cenšoties būt līdzjūtīga, es paskaid
roju Sandrai un viņas tēvam: ja viņa
vēlas gūt sekmes šajos grūtajos mācī
bu kursos, viņai ir jāmaina sava iztu
rēšanās, kuras dēļ viņa ir nonākusi tik
dziļā bedrē, un tas būs ļoti grūti.
Sandras tēva vēstījums

Pēc tam konsultante pievērsās
Sandras tēvam — vīram, kurš nebija
sevišķi izglītots un, kā šķita, nejutās
ērti skolas vidē. Konsultante vaicāja,
vai viņam ir kādi jautājumi skolo
tājiem. Viņš atbildēja noliedzoši un
pateicās mums par to, ko bijām darī
juši Sandras labā. Un tad viņš teica, ka
vēlas kaut ko pateikt savai meitai.
Mana sirds sažņaudzās. Es biju pie
dalījusies dažās vecāku un skolotāju

tikšanās reizēs, kur vecāki bija izteiku
ši bērniem pārmetumus skolotāju un
konsultantu klātbūtnē, norājot viņus
par slinkumu, kā arī aktivitātes un
motivācijas trūkumu. Es saņēmos, lai
spētu uzklausīt to visu vēlreiz.
Taču tas, ko tā vietā izdzirdēju, mani
pārsteidza. Sandras pazemīgais tēvs
pievērsās savai raudošajai, sešpadsmit
gadus vecajai meitai, kuru māca kauns
un nožēla, sakot: „Vēl nav par vēlu.
Tev nav par vēlu gūt sekmes. Vēl tik
tiešām nav par vēlu.”
Es izgāju no sapulces, jūtoties patei
cīga par viņa mīlošo attieksmi, bet tajā
pašā laikā bažījoties, vai viņam ir kaut
mazākā nojausma, cik ļoti viņa meitai
vajadzēs piepūlēties, lai turpmāk gūtu
sekmes. Tas šķita neiespējami. Vēlāk
man tika paziņots, ka Sandra ir nolēmu
si atteikties no vēstures kursa, bet ne no
manām angļu valodas nodarbībām.
Todien, kad pēc kāda laika nome
tos ceļos lūgšanā, domājot par savām
neveiksmēm un lūdzot Debesu Tēvam
piedošanu, es atskārtu, cik daudz
esmu mācījusies no Sandras tēva.
Nedrošība par sevi un savām spējām
bija likusi man laiku pa laikam aizdo
māties, vai es esmu cienīga saņemt

savā dzīvē vēl vienu iespēju. Tādos
brīžos Tas Kungs, gluži kā Sandras
tēvs, bija izvēlējies nevis nobārt mani,
bet gan mierināt: „Vēl nav par vēlu,
mana meita. Vēl nav par vēlu.”

KELLIJAS MAKMORISAS ILUSTRĀCIJA

Evaņģēlija vēstījums

Cik gan bieži mēs esam noticējuši
pretinieka vēstījumam par to, ka esam
bezcerīgs gadījums? Taču pravieši saka
kaut ko pilnīgi citu. Jesaja sludina: „Lai
tas atgriežas pie Tā Kunga, un Tas par
viņu apžēlosies, un pie mūsu Dieva, jo
Viņš tam bagātīgi piedos.” (Skat. Jesajas
55:7.) Arī Mormons liecina par to,
sakot: „Cik bieži tie nožēloja grēkus un
meklēja piedošanu ar patiesu nolūku,
tik tiem tika piedots.” (Moronija 6:8.)

Evaņģēlijs iepriecinoši vēsta, ka nekad
nav par vēlu. Lai arī cik bieži mēs
meklētu piedošanu, Tā Kunga īstenotā
pestīšana ļaus mums sākt no jauna.
Sandra jutās motivēta atsākt mācī
bas un pamazām ieviesa būtiskas pār
maiņas. Šīs pārmaiņas nebija vieglas,
tās prasīja ik dienas pārvarēt nelāgus
ieradumus, taču Sandra redzēja, ka
viņas pūliņi ir auglīgi, un viņas atzī
mes pakāpeniski uzlabojās.
Paraugoties uz to evaņģēlija
skatījumā — tad, kad mēs saņemsim
galīgo vērtējumu, netiks ņemts vērā tas,
cik ilgstoši mēs esam klupuši, vai cik
dziļu bedri esam sev rakuši. Tā vietā
Tas Kungs izvērtēs mūsu dzīvi, balsto
ties uz to, kādā virzienā mēs dodamies,

kā mēs esam nožēlojuši grēkus un cik
lielā mērā mēs esam paļāvušies uz Tā
Kunga īstenoto Izpirkšanu.
Es ar savu ierobežoto izpratni
šaubījos par to, vai Sandra ir spējīga
tik pāri pieļautajām kļūdām. Turpretī,
mūsu nevainojamais Tēvs nekad
nezaudē cerību attiecībā uz Savu bēr
nu iespēju iemantot glābšanu, topot
pilnveidotiem Kristū. Tam, cik tālu
mēs esam aizmaldījušies, nav nozīmes;
Viņš vienmēr uzmeklēs ikvienu. Tas
Kungs lūdzas, lai mēs pārstātu klīst
savos grēkos kā svešinieki un tā vietā
cerīgi meklētu pēc Viņa, baudot Viņa
bezgalīgās Izpirkšanas svētības. Tam,
patiesi, nekad nav par vēlu. ◼
Autore dzīvo Virdžīnijas štatā, ASV.
2017. gada oktobris
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MĀCĪŠANA PĒC GL ĀBĒJA PAR AUGA

ZILONIS MŪSU KLASĒ

Skolotāju padomes sapulces nemaina tikai to, kā mēs mācām, bet arī to, kā mēs mācāmies.

Džesika Grifita un Ričards M. Romnijs
Baznīcas žurnāli

M

išvake Sitole saskaras ar izaicinā
jumu. Viņam, draudzes Svētdienas
skolas prezidentam, ir Dieva dots pie
nākums — palīdzēt veicināt evaņģēlija
apgūšanu un mācīšanu draudzē.1
Taču viņa draudzes locekļiem Johan
nesburgā, Dienvidāfrikā, dažkārt ir ļoti
atšķirīgas pamatzināšanas un tas, ko
viņi sagaida no stundas. Daži ir ļoti
izglītoti, taču citi tādi nav. Daudziem ir
ticis mācīts, ka studentam ir tikai jāklau
sās, nevis jārunā. Citiem ir grūti pārvarēt
kultūras paradumus un saprast, ka gan
vīriešiem, gan sievietēm būtu jāiesaistās
mācīšanā — kā baznīcā, tā mājās.
„Mums ir arī cilvēki, kuri runā
dažādās valodās,” saka brālis Sitole.
„Taču Gars vēlas mudināt ikkatru.”

Virve

10 L i a h o n a

Kad pagājušajā gadā tika ieviestas
skolotāju padomes sapulces un Mācīšana pēc Glābēja parauga, bīskapijās
un draudzēs visā Baznīcā sāka rīkot
skolotāju padomes sapulces, lai pār
runātu, mācītos un vingrinātos, ko tas
nozīmē — mācīt pēc Glābēja parauga.
Tajā brīdī brālis Sitole sāka saprast,
kā skolotāju padomes sapulces varētu
svētīt viņa draudzi. Kultūras paradumu
radītie pārbaudījumi varēs tikt izrunāti,
studenti aktīvāk varēs piedalīties stun
dās, un atšķirīgie draudzes locekļu
redzējumi varēs kļūt par svētībām.
Līdzīgi kā daudzi citi visā pasaulē,
arī brālis Sitole saprata, ka Tas Kungs
neizmanto skolotāju padomes sapul
ces tikai tāpēc, lai mainītu to, kā mēs
mācām, bet arī tāpēc, lai mainītu to,
kā mēs mācāmies.

Siena

Zilonis no dažādiem
skatupunktiem

Viens no interesantākajiem atklā
jumiem brālim Sitolem bija tas, ka
tad, kad skolotāji studentiem sniedz
iespēju piedalīties mācīšanās procesā,
visi ir ieguvēji, pateicoties plašajam
redzējumam, ko sniedz katra dalībnie
ka atšķirīgais skatījums.
Šo izpratni brālis Sitole ieguva kādā
skolotāju padomes sapulcē, kad kāds
draudzes loceklis pastāstīja līdzību par
neredzīgiem vīriem un ziloni, kuru
katrs no viņiem aprakstīja citādāk.
Līdzībā tiek stāstīts par to, kā katrs no
sešiem neredzīgajiem vīriem atšķirīgi
apraksta ziloni (kājas ir kā stabi, aste
līdzinās virvei, snuķis — šļūtenei un
tā tālāk), jo katrs aptausta atšķirīgu
ziloņa ķermeņa daļu.2

Vēdeklis

„Taču pieņemsim, ka zilonis atai
no evaņģēlija mācīšanu,” saka brālis
Sitole. „Tad mums katram dalībnie
kam vajag dot iespēju dalīties ar
savu redzējumu, lai mēs kopā varētu
nonākt pie izpratnes par to, kā evaņ
ģēlijs svēta mūs visus.”
Tāpēc skolotāji katrā padomes
sapulcē sēž ap galdu, — lai sekmētu
diskusiju. „Tas mums atgādina, ka
ikviena viedoklis ir svarīgs,” viņš saka.
Pielāgošanās viņu vajadzībām

Tokijā, Japānā, Natsuko Soejima
šaubījās, ka var būt laba skolotā
ja. „Kad mani aicināja par jauniešu
Svētdienas skolas skolotāju,” viņa
teica, „es teicu bīskapam, ka baidos.
Taču viņš teica, ka aicinājums nāk no
Dieva, tāpēc es piekritu.”

Stabs

Apmācāmo grupiņa viņu biedēja, jo
ikvienam no viņiem bija dažādas prob
lēmas. Diviem jauniešiem bija dzir
des traucējumi. Citi jaunieši, kuri bija
pārcēlušies uz Japānu no citām valstīm,
runāja tikai angliski. Viņa baidījās arī
no vecuma starpības, kas bija starp
viņu un jauniešiem.
Tad, kādā skolotāju padomes sapul
cē, māsa Seojima guva atbildi. „Mēs
runājām par to, kā mīlēt katru klases
audzēkni, iemācīties viņu vārdus, lūgt
par katru no viņiem un mācīt viņus Gara
vadībā, pielāgojoties viņu vajadzībām,”
viņa paskaidro, „tāpēc tieši to es arī sāku
darīt.” Viņa darīja arī kaut ko citu, ko bija
apguvusi padomē: „Es izvēlējos lietot
vārdus, kas pauda manu mīlestību.”
Kāds bija iznākums? „Mana sirds
mainījās. Es sāku pieķerties saviem

Šļūtene

studentiem. Es uztraucos par tiem, kuri
nebija atnākuši, un lūdzu par viņiem.
Līdzko viena stunda bija noslēgu
sies, es sāku gatavoties nākamajai, lai
man būtu laiks apdomāt, kā to labāk
pasniegt. Mani pārņēma prieks.”
Īpašas atbildes

Breds Vilsons, Svētdienas skolas
prezidents Minesotā, ASV, pārliecinās,
lai skolotāji neatstāj padomes sapulci,
līdz viņi nav pārrunājuši, kā viņi mai
nīsies, pateicoties gūtajām zināšanām.
„Mēs sekojam vadlīnijām, kas ir
sniegtas materiālā Mācīšana pēc
Glābēja parauga,” saka brālis Vilsons.
„Mēs pārrunājam skolotāju pieredzes
un pēc tam runājam par kādu no
ieteiktajām tēmām. Kā sapulces vadītājs,
es uzdodu jautājumus un apkopoju

Šķēps

2017. gada oktobris

11

domas. Tad mēs tās īstenojam praksē.
Mēs sadalāmies nelielās grupās un pār
runājam: „Ko es darīšu citādāk, pateico
ties mūsu šodienas sapulcei?”
Rons Gudsons, tās pašas draudzes
diakonu kvoruma skolotājs, saka, ka
viņu iedvesmo tas, kā brālis Vilsons
„trenē” padomi. „Mēs runājam par
to, kā mācītu Kristus,” viņš saka.
„Un tad, sajūtot Garu, tu domā: „Šo
es varētu izmēģināt savā stundā”.
Domājot par Glābēju, mainās tava
pieeja. Vairs nav runa tik daudz par
to, ka „man ir jāsagatavo stunda”, bet

gan vairāk par to: „Kas šiem diako
niem ir nepieciešams un kā es varu
palīdzēt viņiem to saņemt?”
Viņš atceras, ka veica ierakstu savā
dienasgrāmatā: „Šodien es apmeklēju
skolotāju padomes sapulci, un turp
māk man vajadzētu darīt tā.” Patiesībā
viņa dienasgrāmata ir pilna ar šādām
piezīmēm. Tagad viņš sagatavo stun
das laicīgi: „Ja tu sagatavosies laicīgi,
tu saņemsi pamudinājumus visas
nedēļas garumā.” Viņš interesējas
par to, kas notiek diakonu dzīvē: „Es
daudz efektīvāk varu viņiem palīdzēt,

PAPILDUS INFORMĀCIJA
Lai uzzinātu vairāk par skolotāju padomes sapulcēm un
Mācīšanu pēc Glābēja parauga, apmeklējiet teaching.lds.org.
12 L i a h o n a

ja es viņus labāk pazīstu.” Viņš arī
aicina diakonus palīdzēt mācīt: „Ja viņi
to dara, viņi arī iemācās labāk.” 3
Es turpināju dziedāt

„Mēs padomē runājām par to,
kā mūzika var ieaicināt Garu,” saka
Džoslina Heringtona, Sākumskolas
skolotāja tajā pašā Minesotas draudzē.
„Vēlāk man bija jāmāca Saulstariņu
klase. Es nodomāju: „Dziedāšu, kamēr
viņi krāso grāmatiņas, tas noteikti būs
jauki.” Es sāku dziedāt, bet viņi visi
pārtrauca krāsot un klausījās. Tā nu es

IZMAIŅAS 2018. GADA
SVĒTDIENAS SANĀKSMĒS

turpināju dziedāt. Tas tiešām ieaicināja
Garu, un, kad es beidzu dziedāt, viņi
bija godbijīgi un gaidīja, kad es sākšu
runāt. Mēs padomē esam runājuši arī
par to, ka mums vajadzētu liecināt,
līdzko rodas tāda izdevība. Tāpēc es
liecināju ar tādiem vārdiem, ko viņi
varētu saprast.”
Māsa Heringtone saka, ka viņa
novērtē to, ka Sākumskolas skolotājas
tiek iesaistītas padomes sapulcēs. „Mēs
runājam par pieaugušo mācīšanu,”
viņa saka, „bet tad brālis Vilsons saka:
„Kā ar jauniešu mācīšanu? Kā ar bērnu
mācīšanu?” Viņš mums atgādina, ka
draudzē ir dažāda vecuma cilvēki.”
No padomes uz padomi

Ādams Martins, draudzes Svētdie
nas skolas prezidents Kalgari, Albertā,
Kanādā, saka, ka novērtē ieteikumus,
kas gūti draudzes padomē. „Palīdzības
biedrības prezidente vai elderu kvoru
ma prezidents saka: „Mēs vēlētos, lai
skolotāji vērstu uzmanību uz šo jautā
jumu,” tāpēc mēs to pārrunājam skolo
tāju padomes sapulcē,” viņš saka.
Kad tikko aizsākās skolotāju pado
mes sapulces, skolotājiem nebija skaidrs,
kas ir gaidāms, tāpēc viņš vairākkārt
izteica personīgus aicinājumus un iepa
zīstināja ar mācību materiāliem, kas ir
pieejami vietnē teaching.lds.org. „Tagad
skolotāju padomes sapulces notiek
regulāri,” viņš saka. „Skolotāji zina, ka
tas ir brīdis, kad pārrunāt to, kas notiek.”
Kādā nesenā sanāksmē tika vērsta
uzmanība uz sekošanu Garam. „Mēs
runājam par to, kā labi sagatavoties
stundai, taču neuztraukties par to, ka

Sākot no janvāra būs izmaiņas Melhisedeka priesterības un Palīdzības
biedrības sanāksmēs. Šīs izmaiņas
balstīsies uz to, ko draudzes locekļi
ir iemācījušies skolotāju padomes
sapulcēs. Paskaidrojums par izmaiņām, tostarp jaunie mācību materiāli, no nākamā mēneša būs pieejami
konferenču runu izdevumos, lietotnē
Gospel Library app (Evaņģēlija bibliotēka), kā arī vietnē LDS.org.

tajā jāpārrunā viss, kas ir sniegts mācību
materiālā,” viņš saka. „Kāda māsa teica,
ka viņai vienmēr bija šķitis, ka viņai ir
jāizrunā katra lieta, kas minēta stundas
plānā. Varēja redzēt, kā viņa sāk aptvert,
ka tas nav jādara, kad mēs runājām par
sekošanu iedvesmai, vadot stundu.”
Kopīga risinājumu meklēšana

Katrā mācību stundā ir iespējas,
pārbaudījumi un iespējamās svētības.
Tāpēc padomes ir efektīvas, jo tās ļauj
skolotājiem, ar Gara palīdzību, mek
lēt un gūt atbildes uz viņu īpašajiem
pārbaudījumiem.
Džefrijs Reids, staba Svētdienas sko
las prezidents Arizonā, ASV, saka, ka
skolotāju padomes sanāksmes visveiks
mīgākās ir tad, kad skolotāji saprot, ka
viņu mērķis ir apspriesties: „Tad viņi
saprot, ka var cits citam palīdzēt.”
Viņš saka, ka stabs koncentrējas
uz to, lai palīdzētu skolotājiem mainīt
domāšanu no „Vai es labi vadu stun
du?” uz „Kā tiek uztverts vēstījums?”.
Marisa Kanova, staba Sākumskolas
skolotāja saka, ka, atbildot uz pamu
dinājumu, ko viņa sajuta skolotāju

padomē, viņa tagad mudina savus
astoņus drosmīgos studentus lūgt
citam par citu. Tas bija efektīvi, taču,
iespējams, tas tādā pašā veidā nedar
botos pieaugušo nodarbībā. „Lūgšanas
par katru klases audzēkni lielā evaņ
ģēlija doktrīnas grupā varētu būt
pārāk grūtas,” viņa saka. „Par laimi,
šie skolotāji saka: „Kā, jūsuprāt, mēs to
varam pielāgot savai stundai?” Un mēs
kopīgi atrodam risinājumus.
„Tas, ko es novērtēju skolotāju
padomes sapulcēs,” viņa saka, „ir, ka
mums dod laiku padomāt par to, kā
mums veicas un ko mēs darām. Ir jau
ki, ja ir atbalsts un atgriezeniskā saite,
sajūta, ka jūs visi strādājat viena mērķa
labā. Man patīk arī dažādie redzējumi,
ko daudzi cilvēki sniedz sanāksmes
laikā. Tas palīdz man aizdomāties par
tādām lietām, par kurām es noteikti
pati nebūtu aizdomājusies.”
Kad mēs piedalāmies un apmai
nāmies domām skolotāju padomes
sapulcēs, mūsu redzējums par ziloni,
ko sauc par „evaņģēlija mācīšanu”,
kļūst skaidrāks. Līdzīgi kā brālis Sitole
Āfrikā, arī daudzi citi Baznīcas locekļi
sāk saprast, ka, uzlabojoties prasmei
mācīt Glābēja veidā, mainās ne tikai
tas, kā mēs pasniedzam stundas, bet
arī tas, kā mēs mācāmies paši. ◼
ATSAUCES

1. Skat. Handbook 2: Administering the
Church (2010. g.), 12.2.2.
2. Līdzība ir ietverta Dītera F. Uhtdorfa runā
„Kas ir patiesība?” (Baznīcas izglītības
sistēmas svētbrīdis jaunajiem pieaugušajiem
2013. g. 13. janv.), broadcasts.lds.org; kā
arī Dīters F. Uhtdorfs „What Is the Truth?”
žurnālā Friend, 2017. g. marts, 2. lpp.
3. Papildus ieteikumus skat. Brian K. Ashton,
„Helping Youth Teach”, Liahona, 2016. g.
aug., 24.–25. lpp.
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„Daudzi [gari] ar nepacietību gaida uz saviem
draugiem, kuri vēl ir dzīvi, lai par viņiem templī
veiktu priekšrakstus,” teica mans mirušais vecvectēvs,
parādoties manam vectēvam A. C. Nelsonam.
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Atveriet
Debesis

CAUR TEMPĻA UN ĢIMENES
VĒSTURES DARBU

Prezidents
Rasels M. Nelsons
Divpadsmit
apustuļu kvoruma
prezidents
un Vendija V.
Nelsone

2017. gada „Roots Tech” prezentācijas laikā
prezidents Rasels M. Nelsons un viņa sieva Vendija
aicināja pēdējo dienu svētos lūgšanā apdomāt,
kāda veida upuri viņi var sniegt, lai vairāk nodotos
tempļa un ģimenes vēstures darbam.

BJORNA TORKELSONA ILUSTRĀCIJAS; FONA, MOBILĀ TELEFONA UN PLANŠETDATORA ATTĒLI NO GETTY IMAGES

P

rezidents Nelsons: Mans vectēvs A. C. Nelsons, jauns vīrs un tēvs,
27 gadu vecumā zaudēja savu tēvu. Pēc trīs mēnešiem viņa miru
šais tēvs, mans vecvectēvs, viņu apmeklēja. Šis apmeklējums notika
1891. gada 6. aprīļa naktī. Vectēvu Nelsonu tik ļoti iedvesmoja viņa tēva
apciemojums, ka viņš uzrakstīja par šo pieredzi savā dienasgrāmatā savai
ģimenei un draugiem.
„Es atrados gultā, kad tēvs ienāca istabā,” vectēvs Nelsons rakstīja.
„Viņš atnāca, apsēdās uz gultas malas un teica: „Mans dēls, tā kā man
bija dažas brīvas minūtes, es saņēmu atļauju atnākt un tevi īsu brīdi
apraudzīt. Es jūtos labi, mans dēls, un man ir bijis daudz darba, kopš
esmu miris.””
Kad vectēvs Nelsons jautāja, ko viņš dara, viņa tēvs atbildēja, ka ir bijis
ļoti aizņemts, garu pasaulē mācot Jēzus Kristus evaņģēliju.
„Dēls, tu nevari iedomāties, cik daudz garu ir garu pasaulē, kuri vēl nav
pieņēmuši evaņģēliju,” viņš teica. „Bet daudzi to pieņem un tiek paveikts
liels darbs. Daudzi ar nepacietību gaida uz saviem draugiem, kuri vēl ir
dzīvi, lai par viņiem templī veiktu priekšrakstus.”
Vectēvs Nelsons savam tēvam teica: „Tēvs, līdzko mēs varēsim, mēs dosi
mies uz templi un tiksim ar tevi saistīti.”
Mans vecvectēvs atbildēja: „Tas, mans dēls, daļēji ir iemesls, kāpēc es
tevi nācu apraudzīt. Mēs izveidosim ģimeni un dzīvosim mūžīgi.”
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Prezidents Nelsons: Tik tiešām, vai ne? Es tik ļoti
novērtēju, ka mans vectēvs mums atstāja šos pierakstus.
Mēs uzzinājām, ka viņa tēva bērni vēlāk tika viņam piesais
tīti. Tātad viņa apmeklējuma mērķis tika izpildīts.
Elijas gars

A. C. Nelsons, prezidenta
Rasela M. Nelsona vectēvs.

Tad vectēvs Nelsons jautāja: „Tēvs, vai evaņģēlijs, kādu
to māca šajā Baznīcā, ir patiess?”
Viņa tēvs norādīja uz Augstākā prezidija attēlu, kas bija
piekarināts pie guļamistabas sienas.
„Mans dēls, tikpat skaidri, kā tu redzi šo attēlu, tikpat
droši ir tas, ka evaņģēlijs ir patiess. Jēzus Kristus evaņ
ģēlijam ir spēks izglābt katru vīrieti un sievieti, kuri tam
pakļausies, un nav neviena cita veida, kā viņi varētu iegūt
glābšanu Dieva valstībā. Dēls, vienmēr paliec uzticīgs
evaņģēlijam. Esi pazemīgs, esi lūgšanu pilns, esi paklau
sīgs priesterībai, esi patiess, esi uzticīgs derībām, ko esi
noslēdzis ar Dievu. Nekad nedari ko tādu, kas sarūgtinātu
Dievu. Ak, cik evaņģēlijs ir liela svētība! Mans dēls, esi
labs zēns.”
Māsa Nelsone: Man tik ļoti patīk visi šie „esi”. „Esi
pazemīgs, esi lūgšanu pilns, esi paklausīgs priesterībai, esi
patiess, esi uzticīgs derībām, ko esi noslēdzis ar Dievu. . . .
Esi labs zēns.” Seši „esi”, ko tev ir nodevis tavs vecvectēvs.
Viņš tiešām izklausās līdzīgs prezidentam Gordonam B.
Hinklijam (1910.–2008. g.) ar šiem sešiem „esi”.1
16 L i a h o n a

Prezidents Nelsons: Svētajos Rakstos ir kāds vārds ar lielu
nozīmi, kas paskaidro, kāpēc ģimene ir tik svarīga. Šis vārds
ir Elija. EL-I-JA tulkojumā no ebreju valodas nozīmē „Jehova ir
mans Dievs”.2 Padomājiet par to! Elijas vārdā ir ietverti ebreju
valodas termini, kas attiecas gan uz Tēvu, gan Dēlu.
Māsa Nelsone: Elija bija pēdējais pravietis, kuram
pirms Jēzus Kristus bija Melhisedeka priesterības saistīšanas
spēks. Elijas misija bija pievērst bērnu sirdis tēviem un tēvu
sirdis bērniem, lai viņi varētu tikt saistīti, vai arī „visai zemei
vajadzētu tikt pilnīgi iznīcinātai Viņa atnākšanā” (Džozefs
Smits — Vēsture 1:39; slīpraksts pievienots). Tie ir diezgan
spēcīgi vārdi.
Prezidents Nelsons: Man patīk domāt par Elijas garu
kā par „Svētā Gara izpausmi, kas liecina par ģimenes die
višķo dabu”.3 Saskaņā ar Svēto Rakstu ceļvedi „Elijas spēks
ir priesterības saistīšanas vara, ar ko tas, kas ir saistīts vai
atraisīts uz zemes, ir saistīts vai atraisīts debesīs” („Elija”).
Māsa Nelsone: Tātad, kad mēs sakām, ka Elijas gars
pārņem cilvēkus, lai mudinātu viņus meklēt savas dzimtas
mirušos, mēs patiesībā sakām, ka Svētais Gars mūs mudina

darīt tās lietas, kas ļaus mūsu ģimenēm tikt mūžī
gi saistītām.
Prezidents Nelsons: Ir tik brīnišķīgi pie
vērst bērnu sirdis viņu tēviem, pastāstot svarīgus
ģimenes vēstures stāstus veidos, kas ir pieejami
un neaizmirstami. Iespējams, tas, ka mūsu acu
priekšā stāv ģimenes vēstures dokumenti, stāsti,
fotogrāfijas un citas atcerēšanās vērtas lietas, var
stiprināt mūsu liecības (skat. Mosijas 1:5). Ja mēs
tās piekarināsim pie sienām, uzliksim uz galda,
saglabāsim datorā, planšetdatorā vai mobilajos
telefonos, varbūt mēs tiksim pamudināti veikt
labākas izvēles un tuvoties Tam Kungam un
mūsu ģimenēm.
Tomēr, ja arī izdarīsim šo visu, mēs patie
sībā nebūsim izdarījuši pietiekami daudz. Kā
Baznīcas locekļiem, mūsu interesi par ģimenes
vēstures darbu raisa Tā Kunga sniegtais norā
dījums, ka mūsu senči nevar
kļūt pilnīgi bez mums un ka
arī mēs nevaram tapt pilnīgi
bez viņiem (skat. M&D 128:15).
Tas nozīmē, ka mums ir jātiek
sasaistītiem ar svēto saistīšanas
priekšrakstu templī. Mums ir
jābūt spēcīgiem ķēdes savie
nojuma posmiem starp mūsu
senčiem un mūsu pēcnācējiem.
Ja mūsu stāstu un fotogrāfiju
apkopojums kļūst par mūsu
pūliņu gala rezultātu, — ja mēs
zināsim, kas ir mūsu priekšteči,
un uzzināsim par viņiem apbrī
nojamas lietas, bet otrā pusē
atstāsim viņus slazdā, neveicot
par viņiem priekšrakstus, —
šāda izklaide nepalīdzēs mūsu
senčiem, kuri paliks ieslodzīti
garu cietumā.

Māsa Nelsone: Mūsu senču stāstu saglabāša
na ir svarīga, taču tai nekad nevajadzētu prioritēt
pār priekšrakstu veikšanu. Mums ir jāatvēl laiks,
lai mēs par senčiem iegūtu tādu informāciju, kas
ir būtiska priekšrakstu veikšanai.
Prezidents Nelsons: Un tas nozīmē, ka
mums ir jāziedo laiks, ko mēs parasti atvēlam
citām nodarbēm. Mums vajag vairāk laika pavadīt
templī, tai skaitā veicot ģimenes vēstures darbu,
tostarp indeksēšanu.
Māsa Nelsone: Ziedošanās patiešām atnes
debesu svētības.4 Es esmu tikusi svētīta ar to, ka
varēju atrast savus senčus, kuri, es esmu pārlie
cināta, bija gatavi noslēgt derības ar Dievu un
pieņemt viņiem būtiskos priekšrakstus. Ar laiku
es sapratu, ka tad, ja es strādāju pie kāda grūta
projekta un man sāka pietrūkt laika, enerģijas
un ideju, bet es atrodu laiku tam, lai par dažiem
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senčiem sameklētu priekšrakstu veikšanai noderīgu infor
māciju vai dotos uz templi un izpildītu par viņiem priekš
rakstus, debesis atveras, un man atkal tiek dota enerģija un
idejas. Kaut kādā veidā man pietiek laika, lai es pabeigtu
savus darbus laikā. Tas likās pilnīgi neiespējami, bet tā noti
ka katru reizi. Tempļa un ģimenes vēstures darbs sniedz
man prieku, kas patiešām nav no šīs pasaules.
Ģimenes vēstures un misionāru darbs

Prezidents Nelsons: Ja es šodien būtu misionārs, tad
mani labākie draugi bīskapijā vai draudzē, kurā es kalpo
tu, būtu bīskapijas misijas vadītājs un bīskapijas tempļa un
ģimenes vēstures konsultants.
Cilvēkiem ir dabiska tieksme kaut ko uzzināt par
saviem senčiem. Tā ir laba iespēja mūsu misionāriem.
Kad misionāri iemācās mīlēt cilvēkus, kurus viņi māca, ir
pašsaprotami, ka viņi apvaicājas par viņu ģimenēm. „Vai
tavi vecāki ir dzīvi? Vai tavi vecvecāki ir dzīvi? Vai tu pazīs
ti visus savus vecvecākus?” Sarunas raisās brīvi, ja tie, kuri
labprāt runā ar misionāriem, tiek aicināti runāt par cilvē
kiem, kurus viņi mīl.
Kādā brīdī misionāri, tostarp draudzes misionāri, jūtas
droši pajautāt: „Vai tu pazīsti kādu no savu vecvecāku
vecākiem? Vai tu zini, kā viņus sauc?” Visticamāk, klausītāji
nezinās visu astoņu vec-vecvecāku vārdus.
Tad misionāri var uzsākt šādu sarunu: „Man baznīcā
ir draugs, kurš var palīdzēt. Ja mēs varētu atrast dažu vai
varbūt pat visu tavu vecvecāku vecāku vārdus, vai tu vēlē
tos veltīt dažas stundas sava laika, lai noskaidrotu, kas viņi
bija?” Šis baznīcas draugs, protams, ir bīskapijas tempļa un
ģimenes vēstures konsultants.
Māsa Nelsone: Es domāju, ka misionāri gūst mierinā
jumu, apzinoties, ka viņi nekad nav vieni paši, atrodot un
mācot tos, kuri pieņem atjaunotā Jēzus Kristus evaņģēlija
patiesības. Prezidents Džordžs K. Kenons (1827.–1901. g.),
kurš kalpoja par padomnieku četriem Baznīcas preziden
tiem, mācīja, ka tie, kuri pievienojas Baznīcai šajās pēdē
jās dienās, tai pievienojas tieši tāpēc, ka viņu senči lūdz,
lai kaut viens no viņu pēcnācējiem pievienotos Baznīcai,
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lai viņi — viņu priekšteči — varētu saņemt aizstājošos
priekšrakstus.5
Paaugstināšana: visas ģimenes lieta

Prezidents Nelsons:Paaugstināšana ir visas ģimenes
lieta. Ģimenes var tikt paaugstinātas tikai caur Jēzus Kristus
evaņģēlija glābšanas priekšrakstiem. Dižākais mērķis, pēc
kura mēs tiecamies, ir tas, lai mēs būtu laimīgi savā ģimenē:
saņēmuši endaumentu, sasaistīti un sagatavoti mūžīgajai
dzīvei Dieva klātbūtnē.
Māsa Nelsone: Katra baznīcas stunda, kuru apmek
lējam, katra reize, kad mēs kalpojam, katra derība, ko
noslēdzam ar Dievu, un katrs priesterības priekšraksts, ko
saņemam, — viss, ko mēs darām baznīcā, vedina mūs uz
svēto templi, Tā Kunga namu. Tajā pāris un viņu bērni caur
saistīšanas priekšrakstu var saņemt lielu spēku, ja viņi tur
savas derības.
Prezidents Nelsons: Katru dienu mēs izvēlamies,
kur mēs vēlamies dzīvot mūžībā, atkarībā no tā, ko mēs
domājam, jūtam, sakām un kā rīkojamies. Mūsu Debesu
Tēvs ir paziņojis, ka Viņa darbs un godība ir īstenot
cilvēka nemirstību un mūžīgo dzīvi (skat. Mozus 1:39).
Taču Viņš vēlas, lai mēs izvēlētos atgriezties pie Viņa.
Viņš mūs nekādā veidā nepiespiež. Tas, cik apdomīgi
mēs ievērojam savas derības, parāda Viņam, cik ļoti
mēs vēlamies atgriezties, lai dzīvotu kopā ar Viņu. Katra

diena mūs tuvina vai attālina no brīnišķīgās
iespējas — dzīvot mūžīgi. Katram no mums ir
jāievēro mūsu derības, ik dienu jānožēlo grēki
un jācenšas vairāk līdzināties Glābējam. Tad
un tikai tad ģimenes varēs būt kopā mūžībā.
Māsa Nelsone: Es liecinu, ka, lai arī cik
aizraujoša jūsu dzīve būtu tagad, vai arī cik
nomācoša un sirdi plosoša tā varētu šķist, jūsu
iesaistīšanās tempļa un ģimenes vēstures dar
bā to padarīs labāku. Kas jums pašreiz dzīvē
ir nepieciešams? Vairāk mīlestības? Vairāk prie
ka? Vairāk pašsavaldības? Vairāk miera? Vairāk
jēgpilnu brīžu? Vairāk iespēju kaut ko mainīt?
Vairāk jautrības? Vairāk atbilžu uz jūsu dvēseles
meklējumu jautājumiem? Vairāk sirsnības drau
dzībā ar citiem? Vairāk izpratnes par to, ko jūs
lasāt Svētajos Rakstos? Izjustāku spēju mīlēt un
piedot? Patiesu spēju lūgt no visas sirds? Vairāk
iedvesmas un radošu ideju darbam un
citiem projektiem? Vairāk laika tam, kas
patiešām ir svarīgs?
Es jūs ļoti lūdzu ziedot laiku Tam
Kungam, vairāk laika atvēlot tempļa un
ģimenes vēstures darba veikšanai, un tad
paskatieties, kas notiks. Es liecinu, ka tad,
ja mēs parādīsim Tam Kungam, ka mēs tik
tiešām esam gatavi palīdzēt saviem senčiem,
debesis atvērsies, un mēs saņemsim visu,
kas mums ir nepieciešams.
Prezidents Nelsons: Mēs visu dienu
varam iedvesmoties, klausoties par tempļa
un ģimenes vēstures darba pieredzēm, kas
ir bijušas citiem. Taču mums ir kaut kas
jādara, lai paši pieredzētu šo prieku. Es
vēlos mest izaicinājumu katram no mums,
lai brīnišķīgā sajūta par šo darbu turpinā
tos un pat pieaugtu. Es aicinu jūs lūgt un
apdomāt, ko jūs varētu ziedot (vislabāk
būtu, ja jūs ziedotu savu laiku), lai šogad

paveiktu vēl vairāk ģimenes vēstures un tempļa
darba labā.
Mēs esam iesaistīti Diženā Dieva darbā. Viņš
dzīvo. Jēzus ir Kristus. Šī ir Viņa Baznīca. Mēs
esam Viņa derības bērni. Viņš var uz mums
paļauties. ◼
No „RootsTech” Ģimenes vēstures konferences prezentācijas
Soltleiksitijā, Jūtas štatā, ASV, 2017. gada 11. februārī. Lai noskatītos prezentācijas ierakstu angļu, portugāļu vai spāņu valodā,
apmeklējiet vietni lds.org/go/1017Nelson.
ATSAUCES

1. Skat. Gordons B. Hinklijs, „A Prophet’s Counsel and
Prayer for Youth”, Liahona, 2001. g. aprīlis, 30.–41. lpp.
2. Svēto Rakstu ceļvedis, „Elija”.
3. Rasels M. Nelsons, „A New Harvest Time”, Ensign, 1998. g.
maijs, 34. lpp.
4. Skat. „Cildinām vīru”, Garīgās dziesmas, nr. 18.
5. Skat. Gospel Truth: Discourses and Writings of President
George Q. Cannon, apkop. Jerreld L. Newquist, 2 sēj.,
(1974. g.), 2:88–89.
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kristīšanās
UZZIŅAI PIRMS TEMPĻA APMEKLĒJUMA:

templī

Gaidīt nav nepieciešams. Visi cienīgie Baznīcas locekļi, tostarp
jaunieši un jaunie Baznīcas locekļi, var kalpot templī jau tagad.
Hetere Dž. Džonsona
Baznīcas žurnāli

B

ūsim ļaudis, kuri patiesi
apmeklē templi un kuri mīl
templi,” teica prezidents
Hovards V. Hanters (1907–1995).
„Mums vajadzētu steigties uz templi
tik bieži, . . . cik mūsu apstākļi ļauj.
Mums nevajadzētu to apmeklēt tikai
mūsu mirušo radinieku dēļ, bet arī

„
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personīgo svētību dēļ, kas rodamas,
pateicoties Dieva pielūgšanai templī,
kā arī svētuma un drošības dēļ, kas
rodama aiz šīm svētajām un iesvētī
tajām sienām” („A Temple-Motivated
People”, Ensign, 1995. g. febr., 5. lpp.).
Šis padoms attiecas uz visiem Pēdē
jo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas
locekļiem, — pat ja jūs esat nesen kris
tīts Baznīcas loceklis. Ja vien jūs esat

cienīgi, nav noteikta laika posma, kas
jums būtu jāgaida, pirms varat apmek
lēt templi. Tiklīdz jūs esat kristīti un
konfirmēti, jūs varat saņemt ierobežota
lietojuma tempļa rekomendāciju.
Šī rekomendācija ļauj jums ieiet
templī, lai veiktu aizstājošās kristī
bas un konfirmācijas par mirušajiem
priekštečiem. Kalpojot un pielūdzot
Dievu templī, jūs varat stiprināt savu
liecību par evaņģēliju.
Par savu pirmo tempļa apmeklēju
ma pieredzi Natālija Lorena Figueroa
no Argentīnas teica: „Tempļa kristību
telpā es vēroju: kāds brālis tika kris
tīts par manu vectēvu un maniem
tēvočiem. Tad es tiku kristīta par savu
vecomāti un savām tantēm. Es sajutu
neiedomājamu prieku. Man pār vai
giem noritēja asaras, un es, kā nekad
iepriekš, sajutu siltu sajūtu krūtīs.”
Līdzīgas svētības sagaida tos, kas saga
tavojas ierobežota lietojuma tempļa
rekomendācijas saņemšanai un tad to
arī izmanto. ◼

BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI
Kā lai es saņemu ierobežota
lietojuma rekomendāciju?

• Jums ir jābūt 12 gadus vecam vai

Kā man plānot tempļa
apmeklējumu?

• Lūdziet kādu bīskapijas vai draudzes

vecākam un jābūt cienīgam Baznīcas

vadītāju, piemēram, bīskapijas misijas

loceklim. Vīriešiem ir jāsaņem Ārona

vadītāju vai Palīdzības biedrības

priesterība, ko parasti var izdarīt

prezidenti, palīdzēt jums saplānot

nedēļas laikā pēc kristībām.
• Lai saņemtu rekomendāciju, jūs

tempļa apmeklējumu.
• Katra tempļa kristību telpas darbī-

intervē jūsu bīskaps vai draudzes pre-

bas grafiks ir apskatāms tiešsaistē

zidents. Šī intervija līdzinās tai, kas

temples.lds.org. Lai uzzinātu papil-

jums bija pirms kristībām. Tajā tiks

dus informāciju, jūs arī varat pie

pārrunāta jūsu liecība par evaņģēliju

zvanīt uz templi.

un tas, kā ievērojat baušļus.
• Šī rekomendācija ir derīga vienu
gadu.

Kādas svētības ir gūstamas, ja
jums ir ierobežota lietojuma
rekomendācija?

• Jūs varat kalpot saviem mirušajiem
priekštečiem un citiem mirušiem cilvēkiem, veicot par viņiem aizstājošās
kristības un konfirmācijas.
• Tas jums var atgādināt jūsu pašu
kristības un konfirmāciju un jūsu
noslēgtās derības.
• Pat ja jūs nevarat bieži apmeklēt
templi, jūs varat nēsāt savu rekomendāciju sev līdzi, lai tā jums kalpotu
par pastāvīgu tempļa atgādinājumu
un jūsu apņemšanos būt cienīgam to
apmeklēt.
• Ja dzīvosiet ierobežota lietojuma
rekomendācijas cienīgu dzīvi, tas
jums palīdzēs sagatavoties savu tempļa priekšrakstu — endaumenta un
saistīšanas — saņemšanai.

• Ja jūs apmeklējat templi pirmo reizi,
jūs varat piezvanīt uz templi, lai ie
plānotu tikšanos. Šādā gadījumā viņi
būs gatavi uzņemt jūs un paskaidrot
jums, ko jūs templī darīsiet.

• Dodieties uz templi savā labākajā
svētdienas apģērbā.
• Paņemiet līdzi maiņai vienu komplektu baltas apakšveļas. Daži tempļi
nodrošina baltu apakšveļu, taču
citi — ne. Templis nodrošinās baltu
kombinezonu un dvieli.

Ko man sagaidīt, kad apmeklēju templi, lai veiktu aizstājošās
kristības un konfirmācijas?
• Kad ienāksiet templī, jūs vispirms

pienāksiet pie rekomendāciju galda.
Tempļa darbinieks pārbaudīs jūsu
rekomendāciju.
• Vīrieši un sievietes tad dodas uz
atsevišķām ģērbtuvēm, lai pārģērbtos. Jums tiks nodrošināts savs
slēdzams skapītis, lai jūs pārģērbtos un uzvilktu jums iedoto, balto
kombinezonu.
• Tempļa darbinieki jums parādīs, kurp
doties, lai jūs varētu veikt aizstājošās
kristības un konfirmācijas.
• Kristības un konfirmācijas, kurās jūs
piedalīsieties, līdzināsies jūsu pašu
kristībām un konfirmācijai, taču
jūs darbosieties mirušas personas
vārdā.
• Pēc tam, kad būsiet beiguši dalību
priekšrakstos, jūs dosieties atpakaļ
uz ģērbtuvi un pārģērbsieties savās
drēbēs.
• Jums nav jāsatraucas par tempļa
apmeklēšanu. Tempļa darbinieki ir
pieejami it visur templī. Viņi jums
palīdzēs.
2017. gada oktobris
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Garīgs brīdinājums un vadība

Brents Šārmens
Pensionēts terapeits no PDS
Ģimenes pakalpojumu nodaļas

M

Risinot
konfliktus
mīlošā noskaņā,
mēs saņemam
brīnišķīgas
svētības.

SALLIJAS VERNAS ILUSTRĀCIJAS

ets un Margarita (per
sonvārdi ir mainīti) pēc
vispārējās konferences
noslēguma sesijas izslēdza televīziju.
Vēstījumi bija iedvesmojoši, un viņi
bija baudījuši pozitīvo noskaņu, kas
šajā nedēļas nogalē caurstrāvoja
viņu mājas.
Neviens nevarētu piedzīvot lielā
ku vilšanos par Metu un Margaritu,
kad jau teju pēc 24 stundām viņi
iekarsa strīdā par to, vai uzkrāt
negaidīto prēmiju, ko Mets bija saņē
mis savā darbavietā, vai arī iztērēt to
vecāko bērnu skolas drēbēm. Šajā
diskusijā viņiem neizdevās rast risi
nājumu, un Mets ar Margaritu devās
katrs pie saviem darbiem, jūtoties
pārprasti.
Lai izveidotu ilgstošu, laimīgu
laulību, pāriem ir jāiemācās risināt
konfliktus tā, lai katrs no laulātajiem
justos saprasts un, pieņemot lēmu
mus, tiktu rasts abpusēji pieņemams
kompromiss.

Svētajos Rakstos, kā arī praviešu un
apustuļu vārdos ir ļoti daudz brīdinā
jumu par strīdiem. 3. Nefija grāmatā
mēs lasām: „Tas, kam ir strīda gars, nav
no Manis, bet ir no velna, kurš ir strīdu
tēvs.” (3. Nefija 11:29.) Elders M. Rasels
Balards no Divpadsmit apustuļu kvo
ruma mācīja, ka Sātans „cenšas izraisīt
šķelšanos un nesaskaņas starp tēvu un
māti. Viņš vedina bērnus nepaklausīt
saviem vecākiem. . . . Sātans zina, ka
pats drošākais un efektīvākais veids,
kā traucēt Tā Kunga darbu, ir ietekmēt
ģimeni un mājas svētumu.” 1
Lai gan cilvēkiem neizbēgami ir
atšķirīgi viedokļi, paradumi un dzī
ves pieredze, mums ir daudz resursu,
kas palīdz saprast, kā ar to tikt galā.
Apgūstot mācības un norādījumus,
ko saņemam, ik svētdienu pielūdzot
Dievu, kā arī lasot Baznīcas izdevu
mus, mēs, ja nepieciešams, varam tos
papildināt ar kvalitatīvu un profesionā
lu informāciju. Pāri var apgūt metodes,
kas palīdz tikt galā ar konfliktiem.
Katrs no laulātajiem var saņemt iedves
mu, kas maina un mīkstina viņa sirdi.
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Prezidents Monsons brīdināja:
„Dažas no varenākajām mīlestības
izrādīšanas iespējām paveras mūsu
pašu mājās. Kaut arī mīlestībai būtu
jābūt ģimenes dzīves pamatu pamatā,
diemžēl bieži vien tā nenotiek. Mūsu
vidū var būt par daudz nepacietības,
par daudz strīdu, par daudz ķildu, par
daudz asaru.” 2
Ja grūtības nebeidzas un turpina
graut ģimenes dzīvi, mums var rasties
daudz nopietnāki konfliktu iemesli,
kas izriet no brieduma trūkuma,
savtīguma, vēlmes uzvarēt savstarpē
jos cīniņos par varu un no lepnības.
Prezidents Gordons B. Hinklijs mācīja
(1910–2008): „Es jau sen esmu sapra
tis, ka laimīgas laulības īstenā būtība
slēpjas patiesās rūpēs par sava part
nera ērtībām un labklājību. Vairumā
gadījumu tieši savtīgums ir galvenais
apstāklis, kas izraisa strīdus, atšķirtī
bu, šķiršanos un salauž sirdis.” 3
Arī elders Marvins Dž. Eštons
(1915–1994) no Divpadsmit apustuļu
kvoruma ir teicis: „Ja cilvēks aizdomā
jas par nelāgo un nepatīkamo sajū
tu, kas rodas strīdoties, viņam būtu
lietderīgi pavaicāt: „Kādēļ es piedalos
strīdā?” . . .
Mums būtu svarīgi saprast, ka
mēs paši izvēlamies, kā uzvesties. Šī
jautājuma būtība sakņojas sensenajā
lepnības problēmā.” 4
Lai arī kāds būtu problēmu
iemesls, ja tās turpinās, mums būtu
jāapgūst jaunas iemaņas un jāmīksti
na savas sirdis.
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Konfliktu iemesli

Konflikti rodas daudzu iemeslu dēļ, sākot ar virspusēji personīgiem
aizspriedumiem un beidzot ar dziļi stagnatīvu saziņas veidu. Papildus sav
tības un brieduma trūkuma pārvarēšanai, pāriem būs jātiek galā ar citiem
ierastiem konfliktu iemesliem, kurus cita starpā var izraisīt šādi apstākļi:

jaunlaulāto
centieni pielāgoties otra
dzīves stilam;

dabiskas
atšķirības
vīriešu un
sieviešu starpā;

pārguruma
izraisīta
nervozitāte;

atšķirīgi
viedokļi
par bērnu
audzināšanu
un ģimenes
budžeta
plānošanu;

bērnu
mācīšanās
īstenot savu
rīcības brīvību;

atšķirības tajā,
kas patīk un
kas nepatīk;

pārmērīga
reakcija stresa
situācijās;

nepietiekama
izpratne
vai iemaņu
trūkums
konfliktu
risināšanā.

Jūtot dusmas, esiet piesardzīgi!

Daudzus laulāto un ģimenes locekļu konfliktus izrai
sa nekontrolētas dusmas. Ja mēs neesam piesardzīgi un
pastāvīgi domājam par to, kā mums ticis nodarīts pāri,
mūsu starpā var rasties nikna saķeršanās. Jo ilgāk mēs
par to domājam, jo vairāk iemeslu rodam sava skatījuma
attaisnošanai. Perinot dusmas, mums ir grūti nomierinā
ties, un, ja pirms iepriekšējo dusmu noplakšanas uzliesmo
jauns dusmu vilnis, hormonālā reakcija var izraisīt arvien
jaunus izvirdumus.
Piemēram, tiekoties ar terapeitu, Merilina aprakstī
ja to, cik grūti bija gulēt līdzās vienā gultā pēc tam,

kad viņi ar vīru bija viens uz otru klieguši. „Es zināju, ka
man ir taisnība,” viņa teica. „Es domāju, ka viņš ieslēgs gais
mu un atvainosies, taču viņš to nedarīja. Jo vairāk es par to
domāju, jo vairāk pieauga manas dusmas. Kad dzirdēju, kā
viņš sāk krākt, es nespēju to izturēt, — es izlēcu no gultas,
uzkliedzu viņam un nogāju lejā. Vai spējat noticēt, ka viņš
vēl joprojām nav atvainojies?” Merilinas pieredze ir labs
piemērs tam, kā cilvēks nespēj tikt galā ar dusmām.
Šķiet, ka paradumus ir grūti lauzt — pat, ja tie ir īstermi
ņa. Taču laulātie var apgūt iemaņas, kas palīdz to pārva
rēt. Te būs daži lietderīgi ieteikumi.

Nekavējoties konfrontējiet savas domas.

Minētajā piemērā Merilina varētu sev teikt: „Lai gan šķiet, ka man
ir taisnība, es šobrīd reaģēju pārspīlēti. Manām attiecībām ar vīru ir
lielāka nozīme nekā tam, par ko mēs strīdamies.”

Izlādējiet emocijas
produktīvi.

Sāciet no jauna.

Klaigāšana par savām jūtām
nepalīdzēs jums atbrīvoties
no dusmām. Jo niknāk jūs tās
izlādēsiet, jo intensīvākas būs
jūsu sajūtas.

Notveriet pašu strīda sākumu.
Pētījumi rāda, ka pirmās trīs
līdz piecas sarunas minūtes
ieliek pamatu tam, kas,
visdrīzāk, sekos tālāk. Sakiet
otram: „Mēs ejam nepareizajā
virzienā. Sāksim no jauna!”

7

IETEIKUMI,
KĀ

NOMIERINĀTIES
Ļaujiet emocijām
noplakt,

Atrodiet kaut ko,
kas novērstu
jūsu domas.

pirms ķerties pie problēmas
risināšanas. Pagaidiet,
kamēr noplok varbūtēji
hormonālā reakcija.

Izvēlieties domāt par
kaut ko citu vai dodieties
pastaigā.

Paklausieties nomierinošu mūziku
vai palasiet pacilājošu literatūru.

Pierakstiet savas domas.

Dažiem tas palīdz apzināties savas izjūtas.
2017. gada oktobris
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Soļi konfliktu risināšanai

PDS Ģimenes pakalpojumu departamenta rokasgrāmatā Strengthening Marriage (Laulības stiprināšana) tiek ieteikti
trīs konfliktu risināšanas soļi: 1) uzskatu paušana; 2) bažu izzināšana un 3) savstarpēji apmierinošu risinājumu izraudzī
šanās.5 Šie soļi balstās uz saziņas un dalīšanās modeli, kas ir vērsts uz sadarbību, palīdzot risināt katra konfliktā iesaistītā
cilvēka jautājumus.
1. Uzskatu paušana

2. Bažu izzināšana

Katrs konfliktā iesaistītais
pauž savus uzskatus atklātā,
bet ne uzbrūkošā veidā.
Dažkārt apdomīga situācijas
atspoguļošana atrisina problē
mu, jo noskaidrojas, ka dom
starpības radušās pārpratuma
dēļ. Piemēram, sieva, kura
domā, ka viņas vīrs ir sav
tīgs, jo viņš uzstāj, lai kopīgā
randiņa laikā viņi abi apmek
lētu vidusskolas basketbola
spēli, nevis dotos vakariņās,
var atskārst, ka viņš nav pārāk
ieinteresēts basketbola spēlē,
bet gan vēlas izrādīt uzmanī
bu kādam spēlētājam, kurš
vairs neapmeklē viņa Svētdie
nas skolas nodarbības.

Pāri padziļināti izzina
katra laulātā bažas. Viņi
pievēršas tam, lai izprastu
un pieņemtu viens otra
bažas. Ņemot par piemēru
minēto basketbola spēli, sie
va, saprotot, ka vīrs ir norū
pējies par savu audzēkni, var
bažīties par to, ka viņš turp
māk allaž liks citu vajadzības
augstāk par to, kas nāktu par
labu viņu laulībai. Šādā gadī
jumā vajadzētu apspriesties
daudz apdomīgāk un iejūtīgi
izskaidrot otram savas izjū
tas, lai pārietu no opozīcijas
uz sadarbību.
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3. Savstarpēji apmierinošu
risinājumu izraudzīšanās

Pāri nāk klajā ar idejām, lai izrau
dzītos savstarpēji apmierinošus risi
nājumus. Viņi pievēršas tam, ko katrs
pats varētu darīt, lai kliedētu radušās
bažas, nevis uz to, ko varētu darīt lau
lātais. Šādas pārrunas var kļūt par pār
baudījumu mūsu brieduma pakāpei
un pacietībai, taču laika gaitā tās ļauj
noticēt tam, ka katrs no laulātajiem
var droši paust savas jūtas, esot pārlie
cināts par to, ka tiks ņemtas vērā abu
vēlmes. Iepriekš minētais pāris varētu
vienoties par to, ka vienu piektdienas
vakaru abi kopīgi apmeklēs basketbo
la spēli, citu piektdienas vakaru vīrs
dosies uz spēli viens pats un divus
piektdienas vakarus viņi veltīs citiem
pasākumiem. Tam, kā pāris izvēlas
pavadīt piektdienas vakarus, nav tik
liela nozīme kā tam, cik kvalitatīvs un
savstarpēji apmierinošs ir pats
lēmumu pieņemšanas process.

Konfliktu risināšanas augļi

Risinot konfliktus mīlošā noskaņā, mēs saņemam brīnišķīgas svētības.
To skaitā var minēt stabilas attiecības; personīgo izaugsmi, kas dāvā iek
šējo mieru; stiprāku ticību; rakstura pilnveidi un personīgā taisnīguma
pieaugumu.
Atrisinot konfliktus, jūs varat aizstāt tos ar jauniem uzvedības mode
ļiem. Tas pavērs durvis uz pozitīvu domu paušanu un atbalsta izrādīšanu
laulāto starpā. Māsa Džīna B. Bingama, Palīdzības biedrības vispārējā
prezidente, teic: „Vārdiem piemīt apbrīnojams spēks — gan pacilājošs,
gan graujošs. Visdrīzāk, mēs visi atceramies negatīvus vārdus, kam bijusi
graujoša ietekme, un vārdus, kas tika teikti ar mīlestību, ļaujot mūsu
garam pacelties spārnos. Ja mēs izvēlamies teikt citiem un par citiem
vienīgi pozitīvo, mēs pacilājam un spēcinām apkārtējos, palīdzot tiem
sekot Glābēja ceļam.” 6
Pāri, kuri ir pieredzējuši ilgtermiņa progresu konfliktu risināšanā,
plūc kārotos augļus. Kāds vīrs, kuram iepriekš bija grūtības attiecībās ar
sievu, teic: „Man ir grūti atcerēties to, kā bija iepriekš, un noticēt, ka tā
tik tiešām bija. Kā gan es varēju izturēties pret savu sievu tā kā tolaik? Es
esmu pateicīgs par to, ka Gars pievērsa manu uzmanību, un par to, cik
pacietīga ar mani bija mana sieva.”
Nobeigums

Konfliktu pārvarēšana prasa apzinātas pūles un rūpīgu sekošanu
sarunas gaitai. Nākamais, ko jūs teiksiet vai darīsiet, var kļūt par sākumu
daudz pozitīvāka saziņas modeļa ieviešanai jūsu laulībā. Arī jūs varat
plūkt tos Gara augļus, ko baudīja nefijieši: „Tai zemē vairs nebija
strīdu, pateicoties Dieva mīlestībai, kas mājoja ļaužu sirdīs.
Un tur nebija nedz skaudības, nedz strīdu, nedz nekārtību . . . ;
un tur noteikti nevarēja būt laimīgāku ļaužu.” (Skat. 4. Nefija
1:15–16.) ◼

Noteikumi problēmu
pārrunāšanai

Šīs ir dažas idejas, kas palīdzēs veiks
mīgi risināt savstarpējos konfliktus:
• Lūdziet pēc garīgas vadības.
• Ja jūsu starpā ir samilzušas smagas
problēmas, nosakiet laiku un vietu
to pārrunāšanai.
• Centieties izprast otru, nevis
strīdēties.
• Ļaujiet savam laulātajam izteikties.
• Runājiet maigi un esiet laipni.
• Ja nepieciešams, paņemiet
pārtraukumu.
• Runājiet piedienīgi.
• Nenovirzieties no tēmas. Apspriediet tikai pašreizējo problēmu.
• Nekādā gadījumā neizturieties
vardarbīgi.
• Nedraudiet ar šķiršanos vai dzīvošanu atsevišķi.
• Nāciet klajā ar konkrētiem risinājumiem, piemēram: „Es sasaukšu
visus uz ģimenes lūgšanu, bet tu
vadīsi ģimenes mājvakaru.”
• Ieplānojiet izņēmuma
gadījumus.
• Vienojieties par neitrāliem
atgādinājumiem, piemēram: „Ieskatīsimies kalendārā, lai redzētu, kam

Autors dzīvo Jūtas štatā, ASV.
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• Izvērtējiet un, ja
nepieciešams, nāciet
klajā ar jauniem
risinājumiem.
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Palīdzība

pēc Nensijas nāves
Kas man bija jādara, lai aktivizētu Jēzus Kristus
dziedinošo spēku savā dzīvē?
Darens Vilkokss

2016.

gada februārī mana sieva Nensija aizgāja
mūžībā pēc 11 gadus ilgas cīņas ar krūts
vēzi. Nepārvaramās bēdas, ko es sajutu pirmajos mēnešos
pēc viņas nāves, būtu neiespējami aprakstīt kādam, kurš
nav saskāries ar mīļa cilvēka zaudējumu. Bēdas, ciešanas,
mokas, sāpes — neviens no šiem vārdiem nespēj to pilnīgi
izteikt. Tas bija nepanesami.

IKERA AJERSTARANA ILUSTRĀCIJAS

Glābēja dziedinošais spēks

Es esmu sen sapratis, ka Jēzus Kristus „pazemojās visam”
(M&D 88:6), lai Viņš varētu „palīdzēt Saviem ļaudīm viņu
vājībās” (Almas 7:12). Tas nozīmē, ka Glābēja veiktās
Izpirkšanas spēks sniedz mums vairāk nekā tikai Augšām
celšanos un atpestīšanu no grēkiem. Caur šo spēku Viņš arī
var mūs dziedināt mūsu ciešanu un vajadzību brīžos. Savās
bēdās es steidzīgi — gandrīz izmisīgi — centos uzzināt,
kas man bija jādara, lai aktivizētu savā dzīvē šo Glābēja
spēka aspektu. Vairākas nedēļas es pētīju Svētos Rakstus
un Baznīcas Augstāko pilnvaroto uzrunas. Es patiesi ticēju,
ka Glābējs, maksājot par to ar Savām sāpēm un uzupurēša
nos, zināja, ar ko es saskāros. Taču kā Viņa zināšanas par
manām sāpēm varēja palīdzēt man? Tā kā Viņš to izcieta
manis dēļ, kas man bija jādara, lai saņemtu palīdzību,
kuru Viņš tādējādi varētu sniegt?
Pēc daudziem meklējumiem, studēšanas, lūgšanas un
kalpošanas templī es sāku saprast. Pirmkārt, es sāku skaid
rāk saprast, ka Tas Kungs jau bija palīdzējis mūsu ģimenei,

mierinājis un atbalstījis to, it sevišķi nedēļās pirms Nensijas
nāves. Mums bija brīnumainas garīgās pieredzes, kuras es
tagad atzīstu kā svētības, kas nāk no dziedinošā un stip
rinošā spēka, kas mums ir pieejams, pateicoties Glābēja
veiktajai Izpirkšanai. Un vienkārša apziņa, ka Glābējs jau
rūpējās par mums ļoti individuālā veidā, bija pats par sevi
milzīgs mierinājums. Līdzīgi kā tas senatnē bija ar Sadrahu,
Mesahu un Abed-Nego, Viņš bija ar mums mūsu ciešanu
„[degošajā ceplī]” (Daniēla 3:17).
Paļāvība uz To Kungu

Es arī uzzināju, ka no mums tiek prasītas noteiktas lietas,
lai mēs varētu saņemt Tā Kunga mierinājumu un dziedinā
jumu. Vissvarīgākais ir tas, ka mums ir jāpaļaujas uz Viņu.
To var būt grūti izdarīt. Kāpēc man būtu jāpaļaujas uz Die
vu, ja Viņš jau sākotnēji būtu varējis novērst Nensijas nāvi?
Lai rastu atbildi uz šo jautājumu, es pastāvīgi apdomāju to,
ko Tas Kungs teica pravietim Džozefam Smitam:
„Jūs nevarat ieraudzīt ar savām miesīgajām acīm šinī
laikā jūsu Dieva nodomu attiecībā uz tām lietām, kas
nāks vēlāk, un godību, kas sekos pēc daudzām bēdām”
(M&D 58:3).
Mēs tikām svētīti ar daudzām zīmēm, ka Nensijas nāves
iemesls un laiks bija saskaņā ar Tā Kunga gribu. Es esmu
nācis pie atziņas, ka viszinošais un mīlošais Tēvs ir pieļāvis,
ka mēs šo visu izciešam, tāpēc ka Viņa pilnīgajā nodomā
mūsu ģimenes paaugstināšanai šīs ciešanas kaut kāda
2017. gada oktobris
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iemesla dēļ ir vajadzīgas. Apzinoties to, es saprotu, ka mana
daļa Viņa nodomā ir ne tikai to izturēt, bet gan „labi [iztu
rēt]” (M&D 121:8). Tādā mērā, kā es spēšu šo nelaimi veltīt
Viņam, es ne tikai saņemšu palīdzību, bet arī tikšu iesvētīts.
Es to jau esmu pieredzējis daudzos veidos.
Es esmu ieteicis saviem bērniem darīt to, ko pats esmu
apguvis šajā procesā:
• Lai grūtās pieredzēs izjustās sāpes liek jums kļūt par
labāku mācekli.
• Izlejiet savu sirdi lūgšanā.
• Ja jūs sajūtat dusmas pret Dievu tāpēc, ka Viņš ļauj
traģēdijām notikt, ļoti lūdzieties Viņu, lai Viņš aizstātu
šīs dusmas ar ticību un pakļāvību.
• Noslēdziet derību, ka jūs mīlēsiet Viņu un būsiet
uzticīgi līdz galam.
• Pastāvīgi veldzējieties Dieva vārdā — Svētajos
Rakstos un mūsdienu praviešu un iedvesmotu
skolotāju runās un rakstos.
• Apmeklējiet templi ar lielu vēlmi mācīties par to,
kam ir mūžīga nozīme.
• Atrodiet cilvēkus, kuriem personīgā krīze pašlaik
pārtop ticības krīzē, un stipriniet viņus ar savu liecību
par šīm doktrīnām.
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Apustuliskā liecība

Aptuveni mēnesi pēc Nensijas nāves pienāca vakars,
kad bēdas, ko sajutu, bija nepanesamas. Visu to dienu
es sajutu ļoti dziļas sāpes un bēdas. Es atcerējos elderu
Džefriju R. Holandu no Divpadsmit apustuļu kvoruma
mācām, ka „glābšanas taka vienmēr ir vedusi . . . caur
Ģetzemani”.1 Lai arī manas ciešanas nevar salīdzināt ar
Glābēja ciešanām, tajā vakarā man bija pienākusi mana
„tumšā un briesmīgā stunda”.2
Kad biju ar to saskāries zināmu laiku un lūdzis Dievam
palīdzību, manā prātā ienāca doma par to, ko pirms vairā
kiem gadiem biju lasījis un atzīmējis savā datorā. Es samek
lēju to dokumentu un ritināju uz leju, līdz atradu meklēto.
Tā bija intervija ar elderu Ričardu G. Skotu no Divpadsmit
apustuļu kvoruma (1928–2015), kurā viņam jautāja par
sievas Dženīnas zaudēšanu cīņā ar vēzi 1995. gadā. Elders
Skots atbildēja: „Pirmkārt, . . . viņa man nav zudusi. Viņa
ir priekškara otrā pusē. Mēs esam saistīti ar svētu tempļa
priekšrakstu un būsim kopā uz visiem laikiem.” 3
Tajā vakarā šie vārdi nāca ar tādu spēku, ko nekad
iepriekš nebiju izjutis. Tas bija tā, it kā kāds būtu ieslēdzis
bākas staru tumšā naktī. Es nekad nebiju lasījis ko tādu,
kam bija tik pēkšņa un pamatīga ietekme uz mani. Tumsa
un sāpes pazuda. Tas līdzinājās Almas pieredzei, kad viņš

„vairs [neatcerējās] savas sāpes” (Almas 36:19). Šī apustulis
kā liecība iespiedās manī līdz sirds dziļumiem. Es brīnījos,
ka princips, ko biju sapratis kopš bērnības, varēja pēkšņi
šķist tik zīmīgs. Es atskārtu, ka manī raisīja interesi tas, kā
tas bija iespējams, ka elders Skots varēja ko tādu zināt.
Un tajā brīdī es sapratu, ka arī es to zinu. Ja būšu uzticīgs,
man var būt visa tā cerība, kas bija elderam Skotam. Lai arī
kopš tās reizes vēl noteikti esmu sajutis skumjas un sēras,
es vairs nekad neesmu sajutis tik dziļas sāpes un bēdas,
kādas tonakt sajutu.
Šis ir tas spēks, ko Glābējs mums dāvā, lai palīdzētu
mums mūsu likstās. Es zinu, ka mūsu ģimenes bēdas
nekad pilnībā neizzudīs, taču tās pārklāj tas, kas tiek
saukts par Glābēja veiktās Izpirkšanas „spēcinošajām” un
„pilnīgajām” svētībām.4 Mēs esam tuvinājušies Glābējam,
esam sajutuši Viņa solījumus, un mūs ir stiprinājis mūsu
derību drošais pamats. ◼
Autors dzīvo Džordžijā, ASV.
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JĒZUS KRISTUS STIPRINĀTI
„Jesaja mācīja, ka Mesija nesīs mūsu „sāpes” un
„ciešanas” (Jesajas 53:4). Jesaja mācīja arī par to,
ka Viņš mūs stiprinās: „Nebīsties, jo Es esmu ar tevi!
Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu,
Es tev arī palīdzu” (Jesajas 41:10). . . .
„Un tā nu mēs redzam, ka, pateicoties Glābēja
īstenotajai Izpirkšanai, Viņš spēj palīdzēt mums pārvarēt pilnīgi visas laicīgās sāpes un ciešanas. Dažkārt
Viņa spēkā mēs tiekam no kādas vājības dziedināti,
taču Svētie Raksti un mūsu pieredze māca, ka citkārt
Viņš atbalsta mūs jeb palīdz mums, dodot spēku vai
pacietību panest savas vājības. . . .
. . . Mūsu Glābēja īstenotā Izpirkšana dod mums
vairāk nekā tikai pārliecību par nemirstību, ko
iegūsim caur vispārēju augšāmcelšanos un iespēju
tikt attīrītiem no grēka caur grēku nožēlu un kristīšanos. Viņa veiktā Izpirkšana sniedz mums arī iespēju
piesaukt Viņu, kurš ir pieredzējis visas mūsu laicīgās
vājības, lai dāvātu mums spēku panest savas laicīgās
dzīves nastas. Viņš zina par mūsu ciešanām, un Viņš
ir mums līdzās. Viņš, gluži kā labais samarietis, atrodot mūs ceļa malā — ievainotus, pārsies mūsu vātis
un parūpēsies par mums (skat. Lūkas 10:34). Jēzus
Kristus un Viņa īstenotās Izpirkšanas dziedinošais un
stiprinošais spēks ir pieejams ikvienam no mums, kas
pēc tā lūgs. Es liecinu par to, tāpat kā es liecinu par
mūsu Glābēju, kurš padara to visu iespējamu.”
Elders Dalins H. Oukss no Divpadsmit apustuļu kvoruma,
„Jēzus Kristus īstenotās Izpirkšanas stiprināti”, Liahona, 2015. g.
nov., 62., 64. lpp.

2016. gadā, pēc 11 gadus ilgas cīņas ar krūts vēzi,
Nensija Džīna Ņūtona Vilkoksa aizgāja mūžībā.
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„BŪSIM

PAŠPAĻĀVĪGI
UN NEATKARĪGI”

Kad pēdējo dienu svētie visā pasaulē pieņem Baznīcas
pašpaļāvības programmas principus un mācības, viņi plūc
„lielākas cerības, miera un pilnveidošanās” augļus.

P

irms Pēteris Uglovs kļuva par Baznīcas locekli, viņš
lielāko daļu mūža bija pavadījis, cenšoties būt finan
siāli veiksmīgs. Spriežot pēc ārienes, liekas, ka viņam
tas ir izdevies. Galu galā, viņam piederēja un viņš vadīja
vairākus uzņēmumus.
Kad vietējais Baznīcas vadītājs Vestmidlendā, Anglijā,
aicināja Pēteri pievienoties personīgo finanšu grupai, ko
piedāvāja Baznīcas pašpaļāvības programma, viņš šaubījās,
vai šajā kursā iemācīsies ko jaunu. Taču, kad Pēteris sāka
apmeklēt grupu, viņš ātri aptvēra, ka viņam vēl joprojām ir
daudz ko mācīties.
„Kurss nav tikai par finansēm, tā ir tikai daļa no visa
stāsta,” viņš saka. „Svarīgākais, ko apguvu, bija tas, ka man
ir jāuzticas Debesu Tēvam: Viņš nodrošina mums visiem
laicīgās svētības un atver durvis uz patiesu pašpaļāvību, ja
mēs sekojam Viņa garīgajai vadībai.”
Kļūstot par personīgo finanšu grupas locekli, Pēteris
apguva tādas praktiskas prasmes kā sekot līdzi ģimenes
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izdevumiem, izveidot un dzīvot saskaņā ar budžeta plānu,
samazināt parādus un veikt uzkrājumus nākotnei. Pielie
tojot šīs prasmes, izrādot ticību Jēzum Kristum un smagi
strādājot, Pēteris ar sievu atmaksāja lielu parādu.
„Es jūtos daudz atvieglotāks un brīvāks, nejūtot bailes,
kas saistītas ar parādiem un finansiālām grūtībām,” viņš
saka. „Es jūtu, ka Debesu Tēvs mani svēta tik ļoti kā vēl
nekad agrāk. Es esmu iemācījies, kā Viņu lūgt un ieklau
sīties Viņa atbildēs, kad man ir nepieciešama palīdzība
manās laicīgajās vajadzībās.
Pašpaļāvības programma

Pašpaļāvība nozīme ko vairāk par laba darba iegūšanu,
pārtikas uzkrājumu veidošanu vai naudu bankā. Drīzāk,
tā ir „spēja, apņemšanās un pūliņi nodrošināt garīgās un
laicīgās dzīves vajadzības sev un ģimenei. Kad [Baznīcas]
locekļi kļūst pašpaļāvīgi, viņi spēj labāk kalpot un rūpēties
par citiem” 1, ja vien darbs ir viņu dzīves vadošais princips.

Prezidents Tomass S. Monsons ir mācījis: „Pašpaļāvība
ir mūsu darba rezultāts un nodrošina pamatu jebkurai citai
mūsu labklājības darbībai. Tā ir būtiska mūsu garīgās un
laicīgās labklājības sastāvdaļa. . . . Strādāsim, lai nodrošinātu
to, kas mums ir nepieciešams. Būsim pašpaļāvīgi un neat
karīgi. Bez šī principa īstenošanas glābšana nav iespējama.
Glābšana ir katra personīgā atbildība, un mums ir jāgādā par
savu glābšanu gan laicīgajās, gan garīgajās lietās.” 2
Kopš 2014. gada vietējo priesterības vadītāju vadībā pāri
par 500 000 pēdējo dienu svēto vairāk nekā 100 tautās
ir piedalījušies pašpaļāvības programmā. Tagad Baznīca
ievieš šo programmu visā Ziemeļamerikā.
Programmā ir ietverti kursi un resursi, lai „palīdzētu
Baznīcas locekļiem apgūt un praktiski pielietot ticības,
izglītības, smaga darba principus, kā arī uzticību Tam Kun
gam. Kā apgalvo Augstākais prezidijs: „Pieņemot un dzī
vojot saskaņā ar šiem principiem, mēs varēsim veiksmīgāk
saņemt laicīgās svētības, ko Tas Kungs mums ir apsolījis.” 3

Laimīgi un cerības pilni

Marija Edilēne Romao bija zaudējusi cerību. Viņa neva
rēja atrast darbu un bija vientuļā māte, kurai bija jāpabaro
vairāki bērni.
Tajā brīdī divi Baznīcas locekļi no viņas draudzes Santa
Katarīnā, Brazīlijā, uzaicināja viņu uz pašpaļāvības svētbrī
di. Svētbrīža beigās Marija pievienojās pašpaļāvības grupai,
lai tā palīdzētu viņai atrast darbu.
„Pirmo reizi dzīvē es noticēju nākotnei, kurā es varēšu
parūpēties par savu ģimeni,” viņa atceras. „Es ticēju, ka
pašpaļāvības grupa man palīdzēs mainīt dzīvi.”
Tā notika.
Nākamajās 12 nedēļās Marija iesaistījās grupas aktivitā
tēs, tās mācībās un visā, ko bija apņēmusies paveikt. Viņa
ar jauniegūtu enerģiju strādāja, lai sasniegtu savus mēr
ķus. Viņa iemācījās, kā runāt darba intervijās. Pēc divām
nedēļām viņai bija darba intervija, kurā viņa mācēja sevi
labi pasniegt. Pēc šīs intervijas viņa ieguva darbu.
2017. gada oktobris
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C

eļš uz lielāku pašpaļāvību sākas ar aicinājumu uz
„My Path to Self-Reliance” (Mans ceļš uz pašpaļāvī-

bu) svētbrīdi. Šajā svētbrīdī tu tiksi aicināts izvērtēt savu
pašreizējo situāciju, izveidot plānu, kā rīkoties tālāk,
un tad pastāstīt par šo plānu Tam Kungam. Svētbrīža
beigās tu tiksi aicināts izvēlēties pašpaļāvības grupu,
kas var tev palīdzēt:
• atrast darbu vai uzlabot pašreizējos darba
apstākļus;
• labāk pārvaldīt personīgo vai ģimenes budžetu;
• izvēlēties izglītību un gūt panākumus skolā;
• uzsākt uzņēmējdarbību vai attīstīt jau esošu
uzņēmumu.
Savā pašpaļāvības grupā tu:
• trīs mēnešus, ik nedēļu, apmeklēsi divu stundu ilgu
grupas sanāksmi;
• attīstīsi un rīkosies saskaņā ar personīgo apņemšanos sasniegt pašpaļāvības mērķus;
• apspriedīsies un mācīsies no pārējiem grupas dalībniekiem, kā arī viņus atbalstīsi;
• iegūsi lielāku ticību Jēzum Kristum un Viņa spēkam
tev palīdzēt pašam kļūt pašpaļāvīgam.
Pašpaļāvības grupa darbojas līdzīgi padomei.
Dalībnieki palīdz cits citam un ir atbildīgi cits par citu.
Grupu vadītāji aicina sadarboties, mudina iesaistīties, rāda
apmācību video un palīdz pašpaļāvības grupām sekot
vadlīnijām, kas sniegtas mācību materiālos.
Grupu locekļi var atrast video un pašpaļāvības apmācību materiālus vietnē srs.lds.org, kā arī mobilajā lietotnē
Evaņģēlija bibliotēka.
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„Mana dzīve ir izmainījusies uz visiem laikiem,” saka
Marija, kurai vairs nav grūtību pabarot savu ģimeni. „Tagad
es esmu laimīga, priecīga, pacietīga un cerības pilna. Es
ticu, ka Debesu Tēvs dzīvo un mani mīl. Es zinu, ka, pielie
tojot ticību Jēzum Kristum, es tieku svētīta.”
„Visbrīnišķīgākais līdzeklis”

Elders Roberts D. Heilzs no Divpadsmit apustuļu kvoru
ma saka, ka pašpaļāvība ir līdzeklis, kā sasniegt patiešām
svarīgus mērķus: „Mūsu galamērķis ir kļūt līdzīgiem Glābē
jam, un šo mērķi var labāk sasniegt, pašaizliedzīgi kalpojot
citiem. Mūsu spējas kalpot pieaug vai samazinās atkarībā
no mūsu pašpaļāvības līmeņa.”
Vienīgi tad, kad esam pašpaļāvīgi,” piebilst elders Heilzs,
„mēs varam patiesi līdzināties Glābējam, kalpojot un svētot
citus cilvēkus.” 4
Serdžio Galbuči apguva šo patiesību, kad neilgi pēc tam,
kad staba prezidijs viņu aicināja kļūt par staba pašpaļāvības
speciālistu, viņš uzsāka savu biznesu. Apbruņots ar ticību,
prasmēm un zināšanām, ko viņš bija ieguvis, būdams komi
tejas loceklis, Serdžio ar sievu Silviju atvēra veikalu Bueno
sairesā, kurā pārdeva Argentīnas „rokdarbus un ēdienus”.
„Es domāju, ka kļūt pašpaļāvīgam ir veids, kā pielietot
ticību,” saka Serdžio. Viņi uzreiz nebaudīja cerēto veiksmi,
tāpēc strādājot viņi koncentrējās uz ticību. Kamēr viņi gaidī
ja finansiālus augļus, viņi smagi strādāja un svētīja pircējus
ar savām precēm un misionāru darbu.
„Mums ir iespēja satikt daudzus cilvēkus,” saka Serdžio.
„Un mums ir bijušas iespējas uzdāvināt Mormona Grāmatas
eksemplārus.”
Sākotnēji staba pašpaļāvības komiteja apzināja 10 cil
vēkus Serdžio stabā, kuriem bija nepieciešama palīdzība
pašpaļāvības ietvaros. Taču tad iesaistījās bīskapi.
„Tagad mums ir 35 cilvēki, kuriem ir nepieciešama
palīdzība,” teica Serdžio, pieaugot darba apjomam. „Bīskapi
viņus personīgi uzaicināja piedalīties grupu aktivitātēs.”
Viņu ticība uzplauka, viņi veica nepieciešamās izmaiņas
un apguva jaunas prasmes.
„Katru reizi, kad es runāju ar priesterības vadītājiem,
es cenšos pateikt, ka šis ir visbrīnišķīgākais līdzeklis, ko

ATKLĀSME UN PAŠPAĻĀVĪBA

S

taba un apgabala prezidenti nodrošina, sniedz norādījumus un vada Baznīcas pašpaļāvības programmu.

Viņi to dara, cieši sadarbojoties ar Palīdzības biedrību
un organizējot pašpaļāvības komiteju.
Komitejā darbojas staba augstās padomes loceklis,
staba Palīdzības biedrības prezidija loceklis, bīskapa
labklājības padomes vadītājs, kā arī staba pašpaļāvības
speciālisti. Šī komiteja apmāca un mudina draudzes
padomes lūgt par draudzes locekļiem un aicināt viņus
piedalīties programmā. Viņi organizē pašpaļāvības grupas un sadarbojas ar vietējo nodarbinātības aģentūru
vai sociālo dienestu, lai apkopotu un pastāstītu cilvēkiem par šajās organizācijās pieejamajiem pašpaļāvības
pakalpojumiem.
Baznīcas pašpaļāvības programma palīdz cilvēkiem
iegūt personīgu atklāsmi caur paklausību galvenajiem evaņģēlija principiem. „Programmas vadītāji tiek
aicināti radīt tādu vidi [caur aktīvām diskusijām], kurā
Svētais Gars var iemācīt dalībniekiem „visu, kas [viņiem]
jādara” (2. Nefija 32:5; skat. arī 2. Nefija 32:3).” 5
Plašāku informāciju var atrast vietnē srs.lds.org.

jebkad esam saņēmuši no Augstākā prezidija,” piebilst
Serdžio. „Tas ir labāks par jebkādu naudu, ko iedod, lai
kādam palīdzētu, un tā mācības ir daudz skaidrākas par
to mācību materiālu, ko man vajadzēja apgūt, mācoties
universitātē.”
Svarīgākais ir tas, ka tie, kuri pabeidz 12 nedēļu pašpaļā
vības kursu, kļūst par labākiem Jēzus Kristus mācekļiem un
iemācās pielietot savas prasmes, lai celtu Dieva valstību.
„Šī [pašpaļāvības] programma nekoncentrējas tikai
uz mūsu darba lietām, tā koncentrējas uz mūsu attie
cībām ar Dievu un citiem,” saka Serdžio. „Pavadot trīs
mēnešus pašpaļāvības grupā, mēs kļūstam par labākiem
Jēzus Kristus mācekļiem. Galu galā, darbs mums varbūt
palīdzēs kļūt pašpaļāvīgākiem, taču augstākais mērķis
ir kalpot.”

PAŠPAĻĀVĪGS UN NEATKARĪGS
„Tas Kungs ir pavēlējis Baznīcai un tās
locekļiem būt pašpaļāvīgiem un neatkarīgiem. (Skat. M&D 78:13–14.)
„Atbildība par katra cilvēka sociālo,
emocionālo, garīgo, fizisko vai ekonomisko labklājību, pirmkārt, gulstas uz
paša cilvēka pleciem, otrkārt, uz viņa ģimenes pleciem
un, treškārt, uz Baznīcas pleciem, ja viņš ir tās uzticīgs
loceklis.”
Baznīcas prezidentu mācības: Spensers V. Kimbals (2006. g.), 116. lpp.
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Izaugsme un rīcība

Prezidents Džozefs F. Smits (1838.–1918. g.) teica:
„Pēdējo dienu svētajiem šī vienmēr ir bijusi pamatmācība,
ka reliģija, kura nespēj glābt cilvēkus laicīgi un padarīt
viņus veiksmīgus un laimīgus šeit, uz Zemes, nespēs izglābt
viņus garīgi un paaugstināt nākamajā dzīvē.” 6
Tāpēc mums nevajadzētu būt pārsteigtiem, ka, nostipri
noties laicīgi, mēs nostiprināmies arī garīgi. Elders Deivids
un māsa Terēza Niša, kuri bija pašpaļāvības programmas
misionāri Solomona salās, redzēja, kā šī likumsakarība dar
bojas Baznīcas locekļu vidū.
„Garīgā izaugsme un tempļa apmeklēšana ir tieši saistīta
ar principiem, prasmēm un paradumiem, kas tiek mācīti
programmas materiālā My Foundation (Mans pamats)
un visaptverošu paskaidrojumu materiālā My Path to
Self-Reliance (Mans ceļš uz pašpaļāvību),” viņi stāsta par
programmas mācību materiāliem. „Tie palīdz cilvēkiem
pilnveidoties gan garīgi, gan laicīgi, nonākot pie garīgas
un laicīgas pašpaļāvības.”
Šerila Reda, pašpaļāvības vadītāja Jūtā, ASV, paskaidro,
kā programmas garīgie principi viņai palīdzēja pilnveidoties
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laicīgā ziņā: „Es sapratu, ka šos principus un pamatus var
pielietot visos mūsu dzīves aspektos. Šie semināri man ir
palīdzējuši vairāk koncentrēties uz maniem sievas un mātes
pienākumiem. Tagad man ir līdzeklis, lai labāk izprastu
ģimenes budžetu. Es redzu, kā strādāšana kopā ar mūsu
laulātajiem, lai pārraudzītu budžetu, savā ziņā līdzinās
biznesam. Mums ir nepieciešami šie instrumenti, lai mūsu
ģimenes varētu būt veiksmīgas.”
Visā Baznīcā šī pieaugošā izpratne pārvēršas lielākā ticī
bā un garīgā spēkā. Šī iemesla dēļ Baznīcas locekļi ir daudz
centīgāk apņēmušies apmeklēt baznīcu, maksāt desmito
tiesu un palikt tempļa cienīgi.
„Tas piesaistīja manu uzmanību,” saka Džordžs Ehevaria,
jauns pašpaļāvības programmas loceklis. Džordžs, kurš
Peru vada taksometru, saka, ka programma viņam palīdzēja
iegūt liecību par evaņģēliju, piepildot viņu ar vēlmi sevi
pilnveidot. Tagad viņš cer kļūt par elektriķi un labot nelie
los taksometrus, ar kuriem viņš ir braucis gadiem ilgi.
„Mums nevajadzētu sēdēt un gaidīt, kad kaut kas notiks
pats no sevis,” viņš saka. „Mums vajadzētu pašiem izrādīt
iniciatīvu.”

MŪSU RELIĢIJAS BŪTĪBA

„Jūsu dzīve tiks svētīta”

Pēdējo dienu svētie visā pasaulē plūc Tā Kunga apsolītos
augļus, uzcītīgi mācoties, pielietojot un dzīvojot saskaņā ar
garīgās un laicīgās pašpaļāvības principiem. Lai gan no šīs
programmas labumu var gūt ikviens, tā īpaši ir svētījusi tos,
kuriem vispār nav bijusi laicīgā un garīgā pašpaļāvība, vai
to ir bijis nepieciešams stiprināt. Pastāvīgās izglītības fonds
atbalsta pašpaļāvības programmu, palīdzot tikt pie nepie
ciešamajiem līdzekļiem tiem cilvēkiem, kuri plāno iegūt
izglītību.
Svētajos Rakstos tiek apsolīta Tā Kunga palīdzība, ja mēs
strādāsim pie pašpaļāvības. Viņš ir teicis: „Un tas ir Mans
nolūks apgādāt Savus svētos (M&D 104:15).”
Runājot par šo nolūku, Augstākais prezidijs ir paziņojis:
„Šī atklāsme ir Tā Kunga apsolījums, ka Viņš nodrošinās lai
cīgas svētības un ceļu, kā sasniegt pašpaļāvību, kas ir spēja
nodrošināt dzīves vajadzības gan sev, gan mūsu ģimenes
locekļiem.”
Augstākais prezidijs apsola, ka „mūsu dzīves tiks svētī
tas, ja mēs apgūsim, pielietosim un mācīsim šos principus
saviem ģimenes locekļiem. Jūs iemācīsieties, kā sasniegt

„Tāpat kā monētas divas puses nav
atdalāmas, tā arī laicīgās un garīgās
lietas nav atdalāmas. . . .
Šis darbs — sniegt palīdzību Tā
Kunga veidā — nav vienkārši vēl viens
punkts Baznīcas programmu sarakstā.
To nevar atstāt novārtā vai ignorēt. Šis darbs ir mūsu
mācības centrā; tas ir mūsu reliģijas būtība.”
Prezidents Dīters F.Uhtdorfs, Augstākā prezidija otrais padomnieks,
„Palīdzēt Tā Kunga veidā” (vispārējās konferences runa), Liahona,
2011. g. nov., 55.–56. lpp.

lielāku pašpaļāvību. Jūs tiksiet svētīti ar lielāku cerību,
mieru un pilnveidošanos.” 7 ◼
ATSAUCES

1. Handbook 2: Administering the Church (2010. g.), 6.1.1.
2. Tomass S. Monsons, „Guiding Principles of Personal and Family
Welfare”, Ensign, 1986. g. sept., 3. lpp.; skat. arī Marions G. Romnijs,
Welfare Services Meeting Report, 1976. g. 2. okt., 13. lpp.
3. Augstākais prezidijs, „My Foundation: Principles, Skills, Habits”,
(brošūra, 2015. g.), 2. lpp.
4. Roberts D. Heilzs, „A Gospel Vision of Welfare: Faith in Action,”
skat. Basic Principles of Welfare and Self-Reliance (brošūra,
2009. g.), 2. lpp.
5. You’re Invited: A Leader’s Guide to the Self-Reliance Initiative
(brošūra, 2016. g.), 9. lpp.
6. Baznīcas prezidentu mācības: Džozefs F. Smits (1998. g.), 164. lpp.
7. Augstākais prezidijs, skat. My Foundation, 2. lpp.
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TICĪBAS PORTRETI

Kalpošana ne vienmēr ir viegla, taču,
kā tēvs un bīskaps, Ilirs Dodajs ir centies
parādīt saviem bērniem, ka tā vienmēr
ir to vērta.
KODIJS BELS, FOTOGRĀFS

Ilirs Dodajs
Duresi, Albānija

Kādai vecākai māsai bīskapijā bija
kuņģa audzējs, un viņai katru
dienu bija nepieciešama palīdzība,
tāpēc ka viņa nevarēja piecelties no
gultas. Visbeidzot viņa palūdza, lai
nāktu tikai es, nevis kāds cits priesterības nesējs vai kāds cits cilvēks,
tāpēc ka viņa bija ļoti slima un tuvu
nāvei. Viņa jutās pietiekami ērti,
kad viņai palīdzēja viņas bīskaps.
Kādu dienu man bija sirds operācija, un es uz īsu laiku nevarēju
viņu apmeklēt. Kad es atkal aizgāju
pie viņas, viņa teica: „Bīskap, kā tu
vari nākt un palīdzēt man, ja tev
nesen ir bijusi operācija?”
Es pateicu viņai: „Mans aicinājums ir kalpot citiem.”

Vairāk bīskapa Dodaja un viņa ģimenes fotogrāfiju
skatiet lds.org/go/101738.
Lai uzzinātu vairāk par bīskapa darbu, apmeklējiet vietni
lds.org/go/101739.
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PĒDĒJO DIENU SVĒTO BALSIS

PAŠPAĻ ĀVĪBA

DEBESU TĒVAM RŪP MANA UZŅĒMĒJDARBĪBA

R

eiz, vēlu vakarā,
kad es strādāju
pie liela pasūtījuma,
ko vajadzēja nodot
nākamajā rītā, mana
šujmašīna apstājās.

katlu pārnēsāšanai. Es šuvu somas
vēlu vakarā, pēc tam, kad atgriezos
mājās no darba.
Reiz, vēlu vakarā, kad strādāju pie
liela pasūtījuma, ko vajadzēja nodot
nākamajā rītā, mana šujmašīna apstā
jās. Bija jau pusnakts, un neviens
meistars vairs nevarēja man palīdzēt.
Šujmašīnai bija pievienots neliels ins
trumentu komplekts, bet es vēl nekad
iepriekš nebiju remontējusi šujmašīnas.
Man nebija ne jausmas, kā to darīt.

Tad es atcerējos par kādu stundu
ar nosaukumu „Īsteno ticību Jēzum
Kristum” no rokasgrāmatas My
Foundation (Mans pamats). Tobrīd
es sapratu, ka man ir jāpaļaujas
uz To Kungu. Es noslīgu ceļos un
lūdzos: „Debesu Tēvs, lūdzu, palī
dzi man salabot šo šujmašīnu, lai es
varu pabeigt klienta pasūtījumu un
viņš to varētu saņemt nākamajā rītā.
Debesu Tēvs, palīdzi man!”
Pēc tam es saņēmu nepārprotamu
iedvesmu — paņemt no instrumentu
komplekta skrūvgriezi un, izmantojot to,
uzspiest uz konkrētas šujmašīnas vietas.
Es to izdarīju, pilnībā paļaujoties uz
savu ticību. Aizturējusi elpu, es no jauna
iedarbināju šujmašīnu. Tā darbojās!
Es varēju laicīgi pabeigt pasūtījumu.
Es atklāju, ko dod tas, ka mani biznesa
partneri ir Debesu Tēvs un Jēzus
Kristus. Es zinu, ka es turpināšu saņemt
svētības, ja vien meklēšu iespēju —
īstenot dzīvē to, ko esmu apguvusi
grupas nodarbībās par pašpaļāvību. ◼
Baizile Zuma no Kvazulu-Natalas
Dienvidāfrikā.
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ALENA GĀRNSA ILUSTRĀCIJA

B

ūdama vientuļa piecbērnu māmi
ņa, es izjūtu lielu atbildību par
ģimenes nodrošināšanu. Es esmu
mājkalpotāja, taču ar šo darbu nepie
tiek, lai pietiekami apgādātu savu
ģimeni. Tādēļ es pievienojos pašpa
ļāvības nodarbībām, lai uzzinātu, kā
uzlabot savu situāciju.
Mani iedvesmoja grupas „Savas
uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstī
šana” nodarbības, un es nolēmu, ka es
varētu šūt un pārdot somas lēnvāres

IEDVESMOTA ATBILDE DARBA INTERVIJĀ

GETTY IMAGES ILUSTRĀCIJA

K

ad es tiku aicināts vadīt staba paš
paļāvības komiteju, es aptvēru, ka
man pašam nav pietiekami laba darba.
To saprotot, es vēlējos savā profesionā
lajā karjerā sasniegt ko vairāk.
Es atkal sajutu vēlmi atrast labāku
darbu un lūdzu palīdzību, lai uzrakstītu
profesionālu CV. Es aizsūtīju savu
jauno CV uz vairākiem uzņē
mumiem un drīz tiku aici
nāts uz darba intervijām.
Vienā no tām
intervētājs norādīja
uz manā CV ietverto
teikumu, kurā bija
rakstīts, ka esmu staba
prezidija padomnieks, un
man jautāja: „Vai jūs man
piecās sekundēs varētu pastāstīt,
ko šī baznīcas kalpošana nozīmē?”
Es pateicu, ka esmu viens no
vadītājiem organizācijā, kas ir atbil
dīga par vairāk nekā 2500 cilvēku
vadību un labklājību. Intervētājs kļu
va ieinteresēts un teica: „Jums ir vie
na minūte, lai apdomātu, kā piecās
sekundēs atbildēt uz šādu jautājumu:
kā jūs vadāt šos 2500 cilvēkus?”
Es zināju, ka šis būs intervijas
noteicošais brīdis. Es lūdzu un prasīju

savam Debesu Tēvam palīdzību, un
ātri atcerējos mācības, ko biju apgu
vis pašpaļāvības grupā. Manī uzban
goja pārliecība.

Pēc minūtes intervētājs jautāja: „Kā
jūs vadāt šos 2500 cilvēkus?”
„Mēs palīdzam viņiem izvirzīt mēr
ķus,” es teicu.

E

s zināju, ka šīs piecas sekundes
var būt intervijas noteicošais
brīdis. Es lūdzu un jautāju savam
Debesu Tēvam palīdzību.

Intervētājs piecēlās kājās, paspieda
man roku un teica: „Tu esi pieņemts.”
Tas ir apbrīnojami, kā Dievs man
palīdzēja un atbildēja uz manu
lūgšanu. Es esmu pateicīgs savam
Glābējam, ka Viņš iedvesmoja mūsu
vadītājus radīt pašpaļāvības program
mu. Es personīgi no tās esmu
saņēmis svētības un esmu
redzējis, kā vienkāršs,
iedvesmots pašpa
ļāvības program
mas process svēta
daudzus citus mūsu
stabā. Es esmu
tik pārliecināts par
pašpaļāvības principu
spēju uzlabot dzīvi, ka
tad, kad es kļuvu par vadītāju
15 cilvēkiem jaunajā darbā, es sāku
viņiem mācīt pašpaļāvības principus.
Es esmu pilnveidojies un esmu
spējīgāks, nekā domāju, ka varu būt.
Tagad es nopelnu atalgojumu, ar kuru
es varu uzturēt sevi un savu ģimeni. Šī
programma mums palīdz pilnveidoties
katru dienu, veicinot pašpaļāvības
iegūšanu. ◼
Gibrairs Padilha Dos Santos, Sanpaulu,
Brazīlija
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MANA RĪSU MAIZĪŠU BIZNESA VEIDOŠANA

E

s vēlējos sūtīt savu dēlu misijā, taču
viena kilograma bibingka (rīsu mai
zīšu) pārdošana nedēļā nebija pietieka
ma, lai es viņu spētu atbalstīt viņa misijā.
Mans dēls palīdzēja ģimenei finansiāli
un pārlieku uztraucās par mūsu finanšu
stāvokli, lai ar drošu sirdi varētu doties
prom. Mūsu ģimenei nācās nepārtraukti
pūlēties, lai nopelnītu iztiku. Es lepojos
ar savu 25 gadus veco dēlu par to, ka
viņa taisnīgā vēlme bija kalpot Tam
Kungam, taču es apzinājos, ka mums
būs nepieciešams brīnums, lai piepildī
tos viņa sapnis par kalpošanu misijā.
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Es pievienojos pašpaļāvības mācību
grupai. Iniciatīvā pielietojot ticību, es
zināju, ka mana ģimene tiks svētīta.
Vienas sanāksmes laikā es saņēmu
pamudinājumu doties uz tirgu. Tur es
redzēju, kā daudzas sievietes pārdod
vietējās uzkodas. Es noslēdzu vienoša
nos ar vienu sievieti. Es pateicu viņai,
ka atstāšu pārdošanai savus produktus
no rīta un savākšu ietirgoto naudu die
nas beigās. Vienošanās bija izdevīga
mums abām. Drīz vien es atradu vairā
kas pārdevējas. Mana uzņēmējdarbība
pieauga līdz 10 pārdevējām, kad vēl
tikai apmeklēju pašpaļāvības grupu.
Es iemācījos nodalīt savu per
sonīgo naudu no

uzņēmējdarbības naudas un maksāt
sev algu. Es iemācījos netērēt laiku
tādu produktu gatavošanai, ko neva
rēja labi pārdot, un tā vietā koncen
trēties uz to, kas nesa peļņu. Es arī
mācījos par mārketinga aktivitātēm
sociālajos medijos. Mana rīcības part
nere no pašpaļāvības grupas palīdzēja
man izveidot Facebook kontu. Tur
mēs uzzinājām par zīmoliem un iesai
ņojumiem. Mana uzņēmējdarbība galu
galā izauga tiktāl, ka mans vīrs varēja
aiziet no sava fiziski smagā darba un
strādāt kopā ar mani.

PAŠCIEŅAS ATGŪŠANA —
PATEICOTIES PAŠPAĻĀVĪBAI
Kāds man nesen pajautāja, kā man
veicas ar pārdošanu. Es ar lepnumu
atbildēju, ka tagad pārdodu 12 kilo
gramus rīsu maizīšu.
„12 kilogrami nedēļā — tas ir lielis
ki!” viņš teica.
„Nē, brāli,” es teicu. „Es pārdodu
12 kilogramus dienā.”
Mans dēls vēlāk atklāja man, ka ir
priecīgs, ka, pateicoties manam biz
nesam, mēs tagad varam nodrošināt
savas vajadzības.
„Izskatās, ka es tagad varu kalpot
pilnlaika misijā,” viņš teica.
Viņš tagad kalpo Filipīnu San Pablo
misijā. Es esmu tik pateicīga par paš
paļāvības kursiem. Tas Kungs patiesi tā
domāja, kad teica: „Tas ir Mans nolūks
apgādāt Savus svētos” (M&D 104:15). ◼
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Lordita Jagomjoma, Rietumu Misamisa,
Filipīnas

V

ienas pašpaļāvības grupas
sanāksmes laikā es saņēmu
pamudinājumu doties uz tirgu. Es
noslēdzu vienošanos ar vienu sievieti,
ka viņa pārdos manas rīsu maizītes.

E

s biju precējies, man bija trīs bērni,
un es biju bez darba. Darba trū
kums viesa bezcerību. Raizējoties par
savas ģimenes finansiālo drošību, es
pārstāju ticēt saviem spēkiem.
Mana sieva Karla mudināja mani
apmeklēt nodarbības par pašpaļāvību.
Man šķita apkaunojoši atzīt, ka man
nav darba, taču viņa iedrošināja mani
apmeklēt šīs grupas nodarbības, lai es
varētu parūpēties par savu ģimeni.
Es negribīgi izlēmu pamēģināt.
Apmeklējot šīs grupas nodarbības,
es sapratu, ka darba meklēšanā varē
tu lieti noderēt manas angļu valodas
prasmes. Es biju studējis angļu valodu,
kalpojot misijā, bet pratu sarunāties
tikai par reliģiju. Lai pilnveidotu savu
vārdu krājumu, es pieteicos Baznīcas
piedāvātajām angļu valodas nodar
bībām. Kādudien, pēc angļu valodas
nodarbības, pārnācu mājās, un Karla
pasniedza man telefona klausuli.
„Kas tur zvana?” es jautāju.
„Es nezinu,” viņa atbildēja. „Viņi
runā angliski.”
Tas bija cilvēkresursu departamenta
pārstāvis no kāda uzņēmuma, kas bija

viens no lielākajiem uzņēmumiem
Kostarikā, un viņš aicināja mani uz
interviju. Tas mani ļoti pārsteidza,
tomēr intervijā man veicās ārkārtīgi
labi. Vēlāk es uzzināju, ka šo interviju
bija sarunājusi Karla.
Es dabūju darbu, paturot prātā, cik
ļoti man ir palīdzējušas nodarbības par
pašpaļāvību. Vēlāk es aizdomājos par
to, kā vēl labāk varētu izmantot apgū
to. Es sāku meklēt labāku darbu un to
atradu. Vēlāk es uzsāku sava personī
gā celtniecības uzņēmuma vadīšanu.
Es nevaru iedomāties, kā man un
manai ģimeni klātos, ja iesākumā
mums nebūtu palīdzējusi pašpaļāvības
programma. Es iemācījos būt pazemīgs
un lūgt pēc Tā Kunga palīdzības. Es
iemācījos arī atļaut tiem, kuri vēlas
man palīdzēt, ienest manā dzīvē svētī
bas. Mēs esam saņēmuši tik daudz svē
tību! Es esmu atguvis pašcieņu un varu
svētīt savu ģimeni ar nopelnīto naudu.
Es zinu, ka Svētais Gars dāvā mums
svētības, ja vien mēs esam pazemīgi. ◼
Stāsta Hosē Alberto Navas no Sanhosē
pilsētas Kostarikā. Pierakstījusi Mirjama
Svīnija

Piecas

jauno apustuļu

mācības jaunajiem
pieaugušajiem
Metjū K. Godfrijs
Baznīcas Vēstures departaments

K

aut arī viņiem bija 23 līdz
35 gadi, viņi palīdzēja mai
nīt pasauli. Pirmie atjaunotās
Baznīcas apustuļi bija gados jauni.

Dažiem no tiem šķita, ka viņi nav
tam piemēroti. Daži no tiem pieļāva
kļūdas. Taču viņi visi ieviesa pozitīvas
pārmaiņas. Šīs ir piecas lietas, ko mēs
varam mācīties no viņu pieredzes.
1. Tev nav jājūtas piemērotam,
lai tāds būtu!

Kad 1935. gada februārī Hibers Č.
Kimbals tika aicināts kalpot
Divpadsmit apustuļu kvorumā, viņš
nejutās piemērots šim aicinājumam.
Kopš viņa pievienošanās Baznīcai
nebija pagājuši pat ne trīs gadi, un
viņam bija tika 33.
„Es nepavisam nebiju
to gaidījis,” Hibers vēlāk

Ko mēs šobrīd
varam mācīties
no dažu pirmo
Atjaunošanas
apustuļu
pieredzes?

atcerējās.1 Taču viņš bija ar mieru
pieņemt šo aicinājumu, un, ordinējot
aicinājumā, viņam tika pateikts, ka ar
viņa starpniecību tiks pievērsti daudzi
miljoni cilvēku.2
Būdams apustulis, viņš devās uz
Angliju, kalpojot divās ļoti veiks
mīgās misijās. Viņš pievērsa pulka
cilvēku, kuru pēcnācēji mūsdienās
varētu būt skaitāmi miljonos. Tas,
ka Hibers devās uz priekšu pat tad,
kad viņam šķita, ka viņam nav īpaši
daudz, ko dot, svētīja gan viņu, gan
daudzus citus.
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ELIZABETES TAIJERES ILUSTRĀCIJAS

2. Mūs raksturo mūsu lēmumi,
nevis apstākļi!

Būdams četrpadsmit gadus vecs,
Tomass B. Maršs aizbēga no savām
mājām Ņūhempšīrā. Viņš strādāja par
laukstrādnieku Vermontā; par viesmīli
Albānijā, Ņujorkas štatā; par viesnīcas
darbinieku Ņujorkas pilsētā un pēc tam
— par kalpu Longailendā. Viņa dzīvē
trūka pastāvīguma līdz brīdim, kad viņš
satika un apprecēja Elizabeti Godkinu.
Pēc kāda laika Svētais Gars vedināja
viņus ar Elizabeti pārcelties uz Ņujorkas
štata rietumiem. Tur viņi izdzirdēja par

Mormona Grāmatu. Tomass ieraudzīja
pirmo sešpadsmit lappušu izdevumu
tūliņ pēc to iespiešanas, un iespiedējs
atļāva viņam izlasīt korektūras versiju.
Ticot, ka šī grāmata ir no Dieva, Tomass
izvēlējās pievienoties Baznīcai. Viņš tika
kristīts 1830. gada 3. septembrī.3
Tomass sludināja evaņģēliju vairā
kos reģionos. Viņš izcieta pārbaudīju
mus, kad 1833. gada novembrī svētie
tika padzīti no Džeksonas apgabala
Misūri štatā. Kad 1834. gada jūlijā tika
organizēta Misūri Augstā padome, viņš
kļuva par vienu no tās sākotnējiem

locekļiem. Pēc tam, kad 34 gadu
vecumā Tomass tika aicināts par apus
tuli, viņš sāka kalpot par Divpadsmit
apustuļu kvoruma prezidentu. Lai gan
agrāk Tomass bija dedzīgi aizstāvējis
Džozefu Smitu no atkritēju uzbruku
miem, galu galā arī viņš pieredzēja
vilšanos. 1838. gadā viņš izvēlējās
pamest Baznīcu.4
No Tomasa Marša var mācīties to,
ka nepastāvīgiem dzīves apstākļiem
nevajadzētu atturēt mūs no evaņģēlija
svētībām un no svētību ienešanas citu
cilvēku dzīvē.
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3. Uzmanies: neviens nav tik ļoti pievērsts,
lai nevarētu atkrist!

Laimens Džonsons bija jaunākais no tiem,
kuri tika aicināti, tolaik viņam bija tikai 23 gadi
un četri mēneši. Viņš tika ordinēts par Augsto
priesteri jau 1831. gadā — tikai dažas dienas
pēc 20 gadu vecuma sasniegšanas, kad bija
kalpojis vairākās Baznīcas misijās. Kalpojot
vienā no šīm misijām, viņš teica sprediķi, kas
iegājis vēsturē kā „viena no iespaidīgākajām
liecībām par Džozefa Smita misiju un diženo
darbu, kas tiek veikts pēdējās dienās”.5
Diemžēl Laimana kalpošana apustuļa amatā
nebija ilga. 1837. gadā, kad Kērtlandē, Ohaio
štatā, sākās finansiālās nebūšanas, viņš pavēr
sās pret Džozefu Smitu. 1838. gadā Laimans
tika izslēgts no Baznīcas.
Lai arī cik labi viņš prata sprediķot, lai cik
augsts bija viņa amats Baznīcā, Laimans tik
un tā atkrita. Brigams Jangs teica, ka vēlāk
Laimans esot atzinis — viņš vēlētos, kaut vēl
joprojām spētu ticēt evaņģēlijam: „Es bija priek
pilns un sajūsmināts. . . . Es biju laimīgs gan
dienu, gan nakti. . . . Bet tagad ir palikusi vien
tumsība, sāpes, bēdas un ārkārtējs izmisums.” 6

Kad Pārlijs P. Prets tika ordinēts par apus
tuli, Olivers Kauderijs, kurš bija viens no tiem,
kam tika uzdots palīdzēt izraudzīties apustu
ļus, deva viņam kādu īpašu uzdevumu, sakot,
ka „kalpojot viņam būs jāsastopas ar tādām
pašām grūtībām, kādas bija senajiem apus
tuļiem”. Viņš teica, ka Pārlijs skatīs „nostip
rinātus apakšzemes cietumus un pieredzēs
drūmus ieslodzījumus”, taču šiem apstākļiem
nevajadzētu viņu biedēt, jo šie pārbaudīju
mi ļaus viņam „iemantot to godību”, ko Tas
Kungs viņam ir sagatavojis.7
Pārlija dzīve ritēja pēc minētā parauga.
Dažbrīd viņš pieredzēja graujošu nabadzību.
Sludinot evaņģēliju, viņš sastapās ar izsmieklu.
1838. un 1839. gadā viņš tika ieslodzīts, tiekot
apsūdzēts tajā, ar ko Baznīcas locekļi saskā
rās Misūri. Taču Pārlijs baudīja arī Olivera
apsolītās svētības. Neilgi pēc atbrīvošanas no
ieslodzījuma viņš rakstīja: „Mums klājas labi,
un pēc visām mūsu likstām mēs pieredzam
milzīgu labklājību, dzīvojot Tanī Kungā.” 8
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4. Paklausība negarantē to, ka būs viegli,
taču tas ir tā vērts!

5. Ticība ir daudz svarīgāka par
vecumu!

Orsons Prets, Pārlija brālis, bija otrais
jaunākais apustulis. Kad viņš 23 gadu
vecumā tika ordinēts šajā aicinājumā,
viņš bija tikai dažas nedēļas vecāks
par Laimenu Džonsonu. Kalpošana,
ko Orsons līdz tam bija veicis Baznīcas
labā, ir izcils piemērs tam, cik daudz
laba var paveikt jaunie pieaugušie.
Orsons tika kristīts 1830. gada
19. septembrī, un todien bija viņa deviņ
padsmitā dzimšanas diena. Drīz pēc tam
Džozefs Smits saņēma Orsonam adresē
tu atklāsmi, kur tika teikts, ka Orsons ir
Dieva dēls, ka viņš ir ticis svētīts, patei
coties savai ticībai, un ka viņa pienā
kums ir sludināt evaņģēliju (skat. M&D
34:3–6). Tā nu Orsons kalpoja vairākās
misijās, tai skaitā arī 1832. gadā, kad,
kalpojot kopā ar Laimenu Džonsonu,
viņi kristīja teju 100 cilvēku un ordinēja
vairākus elderus.
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Brīdī, kad Orsons tika aicināts par
apustuli, viņš neuzturējās Kērtlandē.
1835. gada 23. aprīlī, atrodoties
Kolumba pilsētā, viņš uzzināja, ka
26. aprīlī viņam tiek prasīts ierasties
uz sapulci, kas notiks Kērtlandē.
Kaut arī viņš nezināja, kādēļ šī
sanāksme tiek noturēta, viņš neka
vējoties devās turp. Nezinot, ka ir
ticis aicināts par apustuli, viņš ienāca
telpā brīdī, kad „draudze lūdza, pau
žot vēlmi, kaut viņš ierastos”.9 Sajūtot
svēto atbalstu, Orsons pieņēma šo
aicinājumu.
Būdams apustulis, viņš sagatavoja
brošūru, kurā bija iekļauts pirmais no
iespiestajiem stāstiem par Džozefa
Smita Pirmo vīziju. 1847. gadā,
būdams viens no pionieriem, viņš vei
ca detalizētu aprakstu par pārcelšanos
uz rietumiem. Viņš uzrakstīja daudzas
misionāru brošūras un pārliecinoši
aizstāvēja Mormona Grāmatu.

Tagad ir pienākuši citi laiki, . . .
vai tomēr ne?

Mūsdienās jaunie pieaugušie
daudzējādā ziņā ir citādāki nekā
1835. gadā. Tomēr šīs mācības var
palīdzēt mūsdienu jaunajiem pieaugu
šajiem viņu centienos — īstenot savu
potenciālu. Šis ir kopsavilkums:
• Virzies uz priekšu pat tad, ja tev
šķiet, ka tas tev nav pa spēkam.
• Ikvienam ir grūtības. Tu vari tās
pārvarēt.
• Turpinot aktīvi apmeklēt
Baznīcu, tu jutīsies laimīgāks.
• Nezaudē apņēmību. Esi paklau
sīgs un uzticīgs. Tu saņemsi
svētības.
• Tev ir kaut kas vērīgs, ko tu vari
dot citiem. Tas Kungs uz tevi
paļaujas. ◼
ATSAUCES

1. „Extracts from H. C. Kimball’s Journal”, Times
and Seasons, 1845. gada 15. aprīlis, 868. lpp.
2. Skat. sadaļu „Minutes, Discourse, and
Blessings, 14–15 February 1835” no grāmatas The Joseph Smith Papers, Documents,
Volume 4: April 1834–September 1835, red.
Matthew C. Godfrey un citi (2016. g.), 229. lpp.
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Deseret News, 1858. gada 24. marts, 18. lpp.
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Deseret News, 1858. gada 24. marts, 18. lpp.;
Kay Darowski, sadaļa „The Faith and Fall of
Thomas Marsh” no grāmatas Revelations in
Context: The Stories behind the Sections of the
Doctrine and Covenants, red. Matthew McBride
un James Goldberg, (2016. g.), 57.–59. lpp.
5. Edward W. Tullidge, Tullidge’s Histories
(1889. g.), 2. sēj. pielikums, 175. lpp.
6. Brigham Young, Discourse, June 17, 1877,
no grāmatas Journal of Discourses, 19:41.
7. Oliver Cowdery, citāts no sadaļas „Minutes
and Blessings, 21 February, 1835” grāmatā
Joseph Smith Papers, Documents, Volume 4:
April 1834–September 1835, 240.–241. lpp.
8. „Letter from Parley P. Pratt, 22 November
1839”, josephsmithpapers.org/papersummary/letter-from-parley-p-pratt22-november-1839/1.
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Pirmo atjaunošanas

apustuļu aicināšana
1835.

gada 8. februārī
Džozefs Smits
palūdza, lai brāļi Brigams un Džozefs
Jangi viņam padzied. Pēc tam pravietis
saņēma atklāsmi, ka ir pienācis laiks
aicināt Divpadsmit apustuļus.1
Džozefs Smits palūdza Brigamam
izsūtīt paziņojumu, ka nākamajā
sestdienā būs konference. Viņš patei
ca Brigamam, ka viņš būs viens no
Divpadsmitajiem.2
Pēc sešām dienām sapulcējās svētie.
Džozefs Smits paziņoja, ka viens no
galvenajiem sanāksmes mērķiem ir
„izvēlēties divpadsmit vīrus no baznīcas,
lai tos iesvētītu par apustuļiem”, kas būs
jāpaveic trīs Mormona Grāmatas liecinie
kiem — Oliveram Kauderijam, Deividam
Vitmeram un Martinam Herisam.3 Olivers
un Deivids šo uzdevumu bija saņēmuši
jau iepriekš, 1829. gada jūnijā, taču, lai
gan viņi bija „tiekušies pēc Tā Kunga
palīdzības gavējot un lūdzot”, lai uzzi
nātu, kuri būs Divpadsmitie, tam vēl
nebija pienācis īstais brīdis.4 Džozefs
teica, ka tagad tas ir pienācis.
Divpadsmitie (tādā kārtībā, kādā
iepazīstināti sanāksmē) bija Laimans
Džonsons, 23 gadi, Brigams Jangs,
33 gadi, Hibers Č. Kimbals, 33 gadi,

Orsons Haids, 30 gadi, Deivids V.
Patens, 35 gadi, Lūka Džonsons,
27 gadi, Viljams E. Maklelins, 29 gadi,
Džons F. Bointons, 23 gadi, Orsons
Prets, 23 gadi, Viljams Smits, 23 gadi,
Tomass B. Maršs, 34 gadi, un Pārlijs P.
Prets, 27 gadi. Visi iepriekš bija kalpo
juši misijās. Astoņi no viņiem iepriek
šējā vasarā bija pavadījuši Džozefu
Smitu Ciānas nometnes ekspedīcijā.5
Pēc tam, kad visi bija nosaukti vārdā,
katrs no viņiem tika iecelts par apustu
li.6 Saņemot svētības ordinācijas brīdī,
viņiem tika apsolīta veiksme misionāru
darbā. Vēlāk Hibers Č. Kimbals atcerē
jās, ka svētībās „tika pareģotas daudzas
lietas, kas piepildījās, — ka mēs dzie
dināsim slimos, izdzīsim ļaunos garus,
uzmodināsim mirušos, atdosim redzi
aklajiem, . . . pārvietosim kalnus un ka
visas lietas mums pakļausies caur Jēzus
Kristus vārdu.” 7
Olivers Kauderijs uzsvēra arī visas
grūtības, ar kurām viņiem nāksies
sastapties: „Esiet vienmēr gatavi upu
rēt savas dzīves, ja Dievs tās pieprasa
sava mērķa virzīšanai un īstenošanai.”
Olivers mudināja apustuļus tiekties
pēc personīgām zināšanām par Jēzu
Kristu, lai viņi varētu liecināt par Viņa

pastāvēšanu ar pārliecību: „Nekad
nepārtrauciet censties, līdz neesat
redzējuši Dievu vaigu vaigā.” 8
Sākot no 1835. gada maiju, apustuļi
kalpoja vairākās misijās, kurās sludinā
ja evaņģēliju, un viņu vadīšana svētīja
daudzus cilvēkus. ◼
ATSAUCES
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History of the Church), B-1 sēj.
[1834. gada 1. septembris – 1838. gada
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2. Skat. Džozefs Jangs, History of the
Organization of the Seventies (1878. g.), 1. lpp.
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242., 243. lpp.
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Viljams E. Maklelins un Džons F. Bointons.
6. Tikai deviņi no Divpadsmitajiem bija
klātesoši 1835. gada 14. februārī. Pārlijs P.
Prets tika ordinēts 1835. gada 21. februārī,
savukārt Tomass B. Maršs un Orsons Prets
tika ordinēti 1835. gada 26. aprīlī.
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Joseph Smith Papers, Documents, 4. sēj.:
1834. gada aprīlis – 1835. gada septembris,
244. lpp.

Vairāk informācijas par šī evaņģēlija atklāšanas
laikmeta pirmo Divpadsmit apustuļu aicināšanu
meklējiet mājaslapā: history.lds.org.
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Kristum piemītošā

Elders
Deivids A. Bednārs
no Divpadsmit
apustuļu kvoruma

RAKSTURA
IZKOPŠANA

Jēzus, kurš cieta visvairāk par visiem, izjūt vislielāko
līdzjūtību pret ikvienu no mums, kas cieš nesalīdzināmi mazāk.

E

lders Nīls A. Maksvels (1926–2004) mācīja kādu principu, kas ir atstājis uz mani
ļoti dziļu iespaidu un kam es esmu daudzkārt pievērsies savās studijās, domās
un pārdomās. Viņš teica: „Izpirkšana nekad nebūtu tikusi paveikta, ja ne patei
coties Kristus raksturam!” 1 Kopš brīža, kad dzirdēju šo vienkāršo un tajā pašā laikā
piesātināto apgalvojumu, es esmu centies izzināt un labāk izprast vārdu „raksturs”.
Es esmu prātojis arī par to, kā Kristus raksturs saistās ar Viņa īstenoto Izpirkšanu un
kā šī saistība var tikt attiecināta uz ikvienu no mums — Viņa mācekļiem.

Laikam jau vislabāk mūsu raksturs atklājas caur to, vai mēs esam spējīgi atpazīt
un pienācīgi izturēties pret cilvēkiem, kuri pieredz tādas pašas grūtības vai likstas,
kas tobrīd smagi gulstas uz mums pašiem. Mūsu raksturs atklājas, piemēram, tajā,
vai mēs esam spējīgi pamanīt citu cilvēku ciešanas brīdī, kad ciešam paši; vai mēs
spējam pamanīt izsalkušus cilvēkus, ja paši esam izbadējušies; un vai mēs spējam
līdzjūtīgi pasniegt roku tiem, kuri cieš garīgas mokas, ja paši esam garīgu ciešanu
pārņemti. Mēs parādām, kāds ir mūsu raksturs, izrādot rūpes par citiem un palīdzot
tiem brīžos, kad dabiski un instinktīvi sliektos domāt tikai par sevi un savām grū
tībām. Pieņemot, ka šī spēja tik tiešām ir mūsu morālās stājas būtiskākais kritērijs,
mēs varam teikt, ka pasaules Glābējs ar Savu konsekvento rīcību un žēlsirdīgo
raksturu ir rādījis mums nevainojamu piemēru.
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PASAULES GAISMA, HOVARDS LAIJONS

Tā Kunga, Jēzus Kristus, raksturs

JAUNIEŠI
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Tovakar, kad augšistabā noritē
ja Pēdējās vakariņas, tovakar, kad
Kristum bija jāpieredz lielākās cieša
nas, kas jebkad pieredzētas visās Viņa
radītājās pasaulēs, Viņš runāja par
Mierinātāju un mieru, sakot:
„To Es jums esmu runājis, pie jums
būdams.
Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs
sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs
un atgādinās jums visu, ko Es jums
esmu sacījis.
Mieru Es jums atstāju, Savu mieru
Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es
jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas
un neizbīstas.” ( Jāņa 14:25–27.)
Saprotot, ka Viņam pašam per
sonīgi tūliņ būs jāpieredz skaudrais
pārdzīvojums, kad Viņš nebaudīs
mierinājumu un mieru, brīdī, kad Viņa
paša sirds, iespējams, bija iztrūkusies
un izbijusies, Skolotājs pasniedza
52 L i a h o n a

roku, piedāvājot citiem tās svētības,
kas būtu varējušas spēcināt un noteikti
spēcinātu Viņu pašu.
Savā varenajā aizlūgšanā, ko Jēzus
veica tieši pirms tam, kad kopā ar
mācekļiem devās pāri Kidronas strau
tam un iegāja Ģetzemanes dārzā,
Skolotājs lūdza par Saviem mācekļiem
un visiem, kuri ticēs Viņam caur to
vārdiem:
„Lai [tie] visi ir viens, itin kā Tu,
Tēvs, [esi] Manī. . . .
. . . [Lai viņi varētu tikt darīti pilnīgi,
esot kā] viens, lai pasaule [atzītu], ka
Tu esi Mani sūtījis un viņus esi mīlējis
tāpat, kā Tu Mani esi mīlējis. . . .
Un Es viņiem esmu darījis zināmu
Tavu Vārdu un darīšu To zināmu, lai
mīlestība, ar [kādu] Tu Mani esi mīlējis,
būtu viņos un arī Es būtu viņos.” ( Jāņa
17:20, 21, 23, 26.)
Prātojot par šo un vēl citiem noti
kumiem, kas risinājās tieši pirms

Aktīva tiekšanās pēc žēlsirdības

Mēs varam tiekties pēc tā, lai tiktu
svētīti ar būtiskām Kristus rakstura

ŠOS DIVPADSMIT JĒZUS SŪTĪJA, VALTERS REINS

Kristus rakstura iezīmes

Glābēja nodošanas un ciešanām
dārzā, es vairākkārt esmu sev vaicā
jis: „Kā gan Viņš spēja lūgt par citu
cilvēku labklājību un vienotību, zinot,
cik ļoti Viņam pašam tūliņ nāksies
ciest? Kā Viņš spēja lūgt par tiem,
kuru vajadzība pēc mierinājuma un
miera bija nesalīdzināmi mazāka?
Kā Viņš spēja tik pilnīgi un absolūti
pievērsties citu cilvēku apstākļiem
un rūpēm, kad uz Viņa paša pleciem
gūlās Viņa radītās pasaules kritusī
daba? Kā Skolotājs spēja palīdzēt
citiem brīdī, kad nepilnvērtīgāka būt
ne būtu pievērsusies tikai sev?” Atbil
di uz katru no šiem iespaidīgajiem
jautājumiem var rast eldera Maksvela
apgalvojumā:
„Tieši Jēzus raksturs bija nepiecieša
mā garantija Viņa ievērojamās Izpirk
šanas īstenošanai. Bez Jēzus rakstura
cildenuma nebūtu iespējama cildenā
Izpirkšana! Viņa raksturs bija tik cil
dens, ka, izciešot visa veida kārdinā
jumus (Almas 7:11), Viņš tomēr tiem
nepakļāvās (M&D 20:22).” 2
Jēzus, kurš cieta visvairāk par
visiem, izjūt vislielāko līdzjūtību pret
ikvienu no mums, kas cieš nesalī
dzināmi mazāk. Patiesi, ciešanu un
līdzjūtības apmērs ir vistiešākajā mērā
saistīts ar to, cik dziļu mīlestību cilvēks
izjūt, kalpojot citiem.

JAUNIEŠI

iezīmēm, izkopjot tās savā laicīgajā
dzīvē. Pat būdami mirstīgi, mēs tik
tiešām spējam taisnīgi tiekties pēc
garīgām dāvanām, kas palīdz attīstīt
spēju — palīdzēt citiem un pienācīgi
izturēties pret tiem, kuri pieredz tādas
pašas grūtības vai likstas, kas tobrīd
smagi gulstas uz mums pašiem. Šādu
spēju nevar iegūt tikai un vienīgi ar
gribasspēka jeb personīgas apņemša
nās palīdzību. Drīzāk jau mēs esam
atkarīgi no Svētā Mesijas nopel
niem, žēlastības un labvēlības, kas
ir nepieciešama mums visiem (skat.
2. Nefija 2:8). Tomēr „rindiņu pēc
rindiņas, priekšrakstu pēc priekšrak
sta” (2. Nefija 28:30) un „laika gaitā”
(Mozus 7:21) mums tiek dāvāta spēja
palīdzēt citiem brīžos, kad mēs dabis
ki sliektos pievērsties tikai sev.
Es gribētu teikt, ka mums visiem
būtu jālūdz, jākāro, jātiecas un jāstrādā
pie tā, lai izkoptu Kristum piemītošu
raksturu, cerot iegūt garīgo žēlsirdības
— tīrās Kristus mīlestības — dāvanu.
Žēlsirdība nav tā rakstura īpašība vai
iezīme, ko var iegūt vienīgi caur savu
personīgo un mērķtiecīgo neatlaidību
un apņēmību. Lai gan mums tik tie
šām ir jāgodā savas derības, jādzīvo
cienīgi un jādara viss iespējamais, lai
mēs būtu šīs dāvanas cienīgi, tomēr
galu galā nevis mēs iemantojam žēl
sirdības dāvanu, bet tā pārņem mūs
(skat. Moronija 7:47). Kaut arī Tas
Kungs nosaka, vai un kad mēs saņem
sim visas garīgās dāvanas, mums ir

jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai
mēs vēlētos, kārotu, būtu cienīgi un
ieaicinātu savā dzīvē šādas dāvanas.
Arvien biežāk rīkojoties saskaņā ar
Kristus rakstura iezīmēm, mēs, iespē
jams, visiespaidīgākajā veidā parādī
sim debesīm savu vēlmi pēc dievišķās
un garīgās žēlsirdības dāvanas. Un,
ja mēs arvien biežāk pievērsīsimies
citiem brīžos, kad miesīgais vīrietis vai
sieviete mūsos parasti sliektos pievēr
sties tikai sev, mēs pavisam noteikti
tiksim svētīti ar šo brīnumaino dāvanu.
Jēzus ir Kristus, Mūžīgā Tēva Vien
piedzimušais Dēls. Es zinu, ka Viņš dzī
vo. Un es liecinu, ka tieši, pateicoties
Viņa raksturam, mums ir iespēja iegūt
gan nemirstību, gan mūžīgo dzīvi. Kaut
mēs palīdzētu citiem brīžos, kad dabis
ki sliektos pievērsties tikai sev! ◼

ATSAUCES

1. Neal A. Maxwell, „The Holy Ghost:
Glorifying Christ”, Ensign, 2002. gada jūlijs,
58. lpp.
2. Neal A. Maxwell, „O How Great the Plan
of Our God!” (1995. gada 3. februāra uzruna
Baznīcas izglītības sistēmas reliģijas pasniedzējiem), 6. lpp., si.lds.org.

Izvilkums no 2003. gada 25. janvāra uzstāšanās
Brigama Janga Aidaho Universitātes Reliģiskajā
konferencē.
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Konferences vēstījums var

Jūs patiesi varat kļūt līdzīgāki Jēzum Kristum.
Šie rīki palīdzēs jums saprast, kā to izdarīt.

V

Hedlija Grigsa

ai jūtaties garīgi nepietiekami uzlādēts? Vai domājat, ka
jums noderētu nedaudz garīgās vadības? Jums ir paveicies,
tāpēc ka vispārējā konference var būt tieši tas, kas jums
nepieciešams! Elders Roberts D. Heilzs no Divpadsmit apustuļu
kvoruma teica: „Jaunajiem Baznīcas locekļiem es apsolu, ka tad,
ja jūs klausīsieties [vispārējo konferenci], jūs sajutīsiet, kā Gars sāk
rosīties jūsos. Tas Kungs pateiks jums, ko Viņš vēlas, lai jūs savā
dzīvē darītu.” 1
Turklāt tas nebeidzas ar konferences nedēļas nogali: jūs varat
turpināt sajust Garu, arī vēlāk studējot konferences runas!
Konference mums palīdz daudzos veidos. Varbūt vissvarīgākais
ir tas, ka tā mums palīdz tuvināties Glābējam, mācot mums, kā
vairāk līdzināties Viņam. Lielisks veids, kā gūt vislielāko labumu
no konferences, ir pievērst īpašu uzmanību mācībām par kristī
gām īpašībām — vai nu konferences pārraides laikā, vai kad vēlāk
studējat konferences uzrunas. Kad jūs klausāties vai lasāt, paturot
prātā konkrētas kristīgās īpašības, dzirdētais vai izlasītais un Svētais
Gars var palīdzēt jums uzzināt, kā kļūt līdzīgākiem Kristum.
Jūs varat piedalīties šajā nelielajā viktorīnā, lai saprastu, kurai
īpašībai vai vairākām īpašībām jūs vēlētos pievērst pastiprinātu
uzmanību, kad studēsiet konferences uzrunas. ( Ja vēlaties visaptve
rošāku viktorīnu, ieskatieties 2016. gada oktobra New Era izdevu
mā vai Sludini Manu evaņģēliju 6. nodaļā.)
Katrai no deviņām tālāk dotajām kristīgajām īpašībām izvēlieties
apgalvojumu, kas vislabāk jūs raksturo.

1. TICĪBA:
a) Es neesmu drošs (-a), ka Jēzus Kristus ir mans Glābējs.
b) Es ticu Jēzum Kristum un pieņemu Viņu kā savu Glābēju.
c) Es ceru, ka Jēzus Kristus ir mans Glābējs.

S

kolā ir neliela bērnu grupa,
pret kuriem citi skolēni attiecas
kā pret tukšu vietu, tāpēc ka viņi ir
citādi. Es agrāk ar viņiem nesaru
nājos. Es nebiju rupja, taču es arī
nebiju pret viņiem jauka.
Kad es dzirdēju prezidenta
Dītera F. Uhtdorfa, otrā padom
nieka Augstākajā prezidijā, uzrunu
„Žēlsirdīgie saņems žēlastību”
(2012. gada aprīļa vispārējā kon
ference), kaut kas mainījās. Viņš
teica, ka ir viena lieta, kas mums
būtu jādara, kad runa ir par tie
sāšanu. Mums tā būtu jāpārtrauc.
Viņa uzruna palīdzēja man apzi
nāties, ka tā vietā, lai tiesātu šos
bērnus skolā, man būtu jāaizstāj
savas sliktās domas un sajūtas ar
„sirdi pilnu mīlestības pret Dievu
un Viņa bērniem”.
Nākamajā pirmdienā, kad devos
uz skolu, tā vietā, lai satiktu savus
ierastos draugus, es devos pie
skolēniem, pret kuriem citi attiecās
kā pret tukšu vietu. Mēs sākām
sarunāties, un es atskārtu, ka viņi
nemaz neatšķīrās no pārējiem.
Kad es turpināju pavadīt ar viņiem
laiku, mums izveidojās ciešas attie
cības. Esmu ieguvusi piecus jaunus
draugus.
Es sapratu, ka mani jaunie drau
gi nemaz nebija „tukša vieta” —
Dievam viņi allaž ir bijuši nozīmīgi.
Es esmu tik priecīga, ka vairāk
iemācījos par Dieva mīlestību pret
Viņa bērniem.
Holija H., 19 gadi, Kalifornija, ASV
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MĪLESTĪBA PRET PIECIEM
JAUNIEM DRAUGIEM

2. CERĪBA:
a) Domājot par savu nākotni, es jūtu
mieru un optimismu.
b) Nākotne mani šausmina!
c) Parasti es vienkārši ignorēju
nākotni: ja es par to nedomāju,
man par to nav jāuztraucas.

3. ŽĒLSIRDĪBA UN MĪLESTĪBA:
a) Es cenšos mīlēt citus cilvēkus,
taču ir daži, kuri, kā liekas, vienmēr krīt uz nerviem.
b) Esmu tik aizņemts (-a) ar savu
dzīvi, ka man ir grūti domāt par
kādu citu.
c) Es vēlos, lai citi varētu baudīt
mūžīgu labklājību un laimi.

4. TIKUMĪBA:
a) „Būt šķīstam domās un rīcībā.”
Neizklausās, ka tas ir visai jautri!
b) Es esmu šķīsts un tikumīgs.
c) Man ir grūti būt šķīstam un
tikumīgam.

5. ZINĀŠANAS:
a) Manā dzīvē ir tik daudz dažādu
notikumu, ka es patiešām nevaru
atrast laiku, lai meklētu atbildes
uz saviem jautājumiem.
b) Brr! Studēšana? Dažkārt tas šķiet
tik garlaicīgi — censties kaut ko
iemācīties.
c) Es no visas sirds cenšos saprast
patiesību un rast atbildes uz
saviem jautājumiem.
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6. PACIETĪBA:
a) Es protu gaidīt, neizjūtot sarūgtinājumu vai neapmierinātību.
b) Man šķiet, ka protu gaidīt,
taču tāpēc varu kļūt nedaudz
sarūgtināts.
c) Gaidīt uz kaut ko man ir visgrūtāk.
Es visu vēlos tagad.

7. PAZEMĪBA:
a) Es vēlos visu darīt pats.
b) Es paļaujos uz Tā Kunga palīdzību.
c) Kad kaut ko daru, es bieži aizmirstu, ka varu lūgt palīdzību Debesu
Tēvam.

8. UZCĪTĪBA:
a) Es gandrīz visu savu laiku pavadu, skatoties televīziju, dirnot ar
saviem draugiem un izvairoties
no atbildības!
b) Man bieži ir grūti koncentrēties
uz svarīgo savā dzīvē, taču es
cenšos.
c) Es veltu savu laiku un spēkus
vissvarīgākajam.

9. PAKLAUSĪBA:
a) Es labprātīgi paklausu savu vadītāju un vecāku padomam.
b) Es parasti esmu pats sev priekšnieks — bieži vien man ir grūti
uzklausīt kādu citu.
c) Es ievēroju savu vadītāju un vecāku padomus, taču dažreiz es sāku
par to kurnēt.

Tagad apskatiet savas atbildes. Kādas īpašības jūs vēlētos pilnvei
dot? Lai mācītos, kā tās pilnveidot, jūs varētu izvēlēties vienu vai divas
no tām un pievērst tām uzmanību, kad klausāties konferenci.
Ja jūs atbildējāt, ka jums lieliski sokas ar katru šo īpašību, tā tur
piniet! Jūs tik un tā varat izvēlēties vienu vai divas īpašības, kas
piesaistīja jūsu uzmanību viktorīnas laikā, un koncentrēties uz tām,
kad studējat konferences uzrunas. Lai arī kur jūs būtu savos pūliņos
kļūt līdzīgākam Kristum, jūs vienmēr varat vērsties pie mūsu vadītāju
mācībām, lai tās jums palīdzētu pilnveidoties.
Ja nevarat izlemt tagad, kuru īpašību pilnveidot, neuztraucieties!
Jūs vienmēr varat klausīties konferenci un censties saprast, kas pie
saista jūsu uzmanību.
Kad esat izvēlējušies kādu īpašību, kurai pievērst īpašu vērību, jūs
varētu to pierakstīt, lai būtu gatavi saņemt par to atklāsmi, kad klausā
ties konferenci vai kad vēlāk studējat konferences uzrunas. Klausoties
un studējot konferences uzrunas, ļaujiet Garam vadīt jūs tā, lai jūs
varētu pilnveidot izvēlēto īpašību. Apskatiet tālāk doto paraugu! ◼
Autore dzīvo Jūtas štatā, ASV.
ATSAUCE

1. Roberts D. Heilzs, „Vispārējā konference — ticības un liecības stiprināšana”
(vispārējās konferences runa), Liahona, 2013. g. nov., 6. lpp.
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Conference

2015.

gada oktobra
vispārējās
konferences laikā manu uzma
nību piesaistīja viena konkrēta
runa. Elders Deils G. Renlands
no Divpadsmit apustuļu kvoruma
uzstājās ar runu „Ar Dieva acīm”.
Viņš runāja par to, cik svarīgi ir
redzēt citus cilvēkus ar mīlošu
vecāku acīm. Kad es to izdzirdēju,
sajutu, ka man vajadzētu vairāk
piepūlēties, lai mīlētu apkārtējos.
Kādu rītu, pēc konferences, es
turēju acis vaļā, lai pamanītu, kad
kādam likt justies laimīgam. Es
devos uz savu orķestra klasi un
pamanīju kādu zēnu, kuram es
parasti nepievērsu daudz uzma
nības. Es varēju noprast, ka viņš
bija par kaut ko nobēdājies, tāpēc
es piegāju pie viņa un pajautāju,
kā viņam todien gāja. Viņš nebija
visai runīgs, tāpēc es pajautāju, kā
viņam patika orķestra klase. Viņš
pateica man, ka īsti nezināja notis
un bija nobažījies par koncertu.
Es piedāvāju nospēlēt dziesmu
kopā ar viņu. Tā skanēja lieliski!
Pēc tam mēs sākām runāt par
saviem mūzikas instrumentiem.
Mēs esam kļuvuši daudz tuvāki,
un es esmu patiesi gandarīta, ka
veltīju laiku, lai parunātu ar viņu.
Krista M., 12 gadi, Teksasa, ASV
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ŽĒLSIRDĪGAS ATTIEKSMES
VEIDOŠANA ORĶESTRA KLASĒ

Esiet
NELOKĀMI!
Lindsija Hillere

E

s uzaugu kopā ar draugiem, kuri bija Baznīcas locekļi, un es biju
priecīga, ka varēju tikt kristīta un pati kļūt par Baznīcas locekli. Kad
es pārcēlos uz otru valsts malu, lai studētu koledžā, es uzsāku tik
ties ar misionāriem. Diemžēl spiediens no manu jauniegūto draugu — vienaudžu
— puses radīja grūtības sekot evaņģēlija standartiem. Mani kursabiedri daudz laika
pavadīja ballītēs, kurās lietoja alkoholu. Es nekad iepriekš nebiju pamēģinājusi alkoho
lu, taču mani jaunie draugi nepārtraukti mēģināja mani uz to pierunāt.
Es zināju, ka evaņģēlijs ir patiess, taču kārdinājumam no manu vienaudžu puses bija
grūti pretoties.
Es sāku lūgt Debesu Tēvu, lai Viņš man dod spēku pieņemt pareizu lēmumu. Es vēl
nebiju atkāpusies no saviem standartiem, taču man bija bail, ka nākamreiz, kad man pie
dāvās iedzert, man nepietiks spēka no tā atteikties. Man pietrūka manu draugu, kuriem
bija tādas pašas vērtības.
Kādā sestdienas vakarā es aizgāju uz ballīti kopā ar cilvēkiem no kopmīt
nēm. Nekavējoties visi mani draugi sāka dzert un mudināja mani pirmo
reizi izmēģināt iedzert.
Es tiku kārdināta. Es paņēmu man pasniegto alus kausu. Es to
pieliku pie lūpām, jūtoties samulsusi, taču arī priecīga, ka
uz mani ir vērsta visu manu draugu uzmanība. Tad Niks,
zēns, kurš bija bēdīgi slavens savas iedzeršanas dēļ,
atnāca līdz mūsu izveidotajam aplim.
„Tu taču to nedzēri, vai ne?” viņš jautāja.
„Vēl ne,” es atbildēju.
„Ja tu to izdarīsi,” Niks teica, „tu to nožēlo
si ikkatru sava atlikušā mūža dienu.”
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ENDRJŪ BOZLIJA ILUSTRĀCIJA

Draugiem ir liela loma attiecībā uz
to, cik viegli — vai grūti — ir dzīvot
saskaņā ar mūsu standartiem.

Es biju satriekta. Es zināju, ka viņam ir taisnī
ba. Es negribēju dzert. Es vēlējos pievienoties
Baznīcai. Es atdevu atpakaļ alus kausu un aiz
gāju no ballītes, būdama pateicīga, ka nebiju
veikusi nepareizu izvēli.
Nākamajā rītā es devos uz baznīcu, atradu
misionārus un ieplānoju savu kristību datu
mu. Kopš tās dienas es esmu turējusies pa
gabalu no ballītēm, kurās tiek lietots alko
hols. Es sadraudzējos ar cilvēkiem baznīcā,
kuriem bija tādas pašas vērtības un standarti.
Es joprojām draudzējos ar cilvēkiem kop
mītnēs, taču liku skaidri saprast, kādi ir mani
standarti. Kad viņi saprata, cik man svarīgas ir
manas vērtības, viņi tās sāka cienīt un beidza
izdarīt uz mani spiedienu. Viņi pamanīja, ka
es devos prom no telpas, kad viņi sāka skatī
ties nepiedienīgas filmas vai klausīties nepie
dienīgu mūziku, un cienīja manu lēmumu.
Šīs pieredzes dēļ mana liecība kļuva stiprā
ka, un es centīšos nekad neatkāpties no saviem
standartiem vienaudžu spiediena dēļ. Es arī zinu,
ka labākais veids, kā tikt galā ar grūtiem lēmu
miem, ir zināt savus standartus un turēties pie tiem
jau no sākuma.
Es zinu, ka Debesu Tēvs atbildēja uz manām lūg
šanām, kad es lūdzu spēku, lai pretotos kārdinājumam.
Es esmu pateicīga, ka Svētais Gars mani mudināja pieņemt
pareizu lēmumu. Es zinu, ka Baznīcas standarti ir domāti,
lai mūs pasargātu, un es esmu pateicīga, ka izvēle tiem sekot
ir man palīdzējusi pievienoties Baznīcai. ◼

SAKI „NĒ” KĀRDINĀJUMAM!
„Cilvēki, kuri dara ko nepareizu,
vēlas, lai jūs viņiem pievienotos, jo
viņi jūtas drošāk, ja citi arī dara tāpat.
Iespējams, viņi arī vēlas no jums iegūt
kādu labumu. Ir dabiski vēlēties būt
vienaudžu pieņemtam un būt daļai
no grupas. . . . Viena no grūtākajām
lietām ir saprast, cik patiesībā stipri
jūs jau esat un kā citi jūs klusībā ciena. . . . Lai labi draugi jūs pieņemtu,
jums nav jāpielāgo savi standarti. Jo
paklausīgāki jūs esat, jo stingrāk pieturaties pie patiesajiem principiem,
jo vairāk Tas Kungs jums var palīdzēt
pārvarēt kārdinājumus.”
Elders Ričards G. Skots (1928.–2015. g.), no
Divpadsmit apustuļu kvoruma, „Making the Right
Choices”, Ensign, 1994. g. nov., 37. lpp.

Autore dzīvo Jūtā, ASV.
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Lauziet stereotipus par
„TIPISKO PUSAUDZI”!
Aizmirstiet par to, ko saka pasaule. Kādu jūs redz Debesu Tēvs?
Šarlote Larkabala
Baznīcas žurnāli
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Vai vēlaties salauzt pasaules
raksturu? Sāciet skatīties uz sevi
tā, kā jūs redz Debesu Tēvs un
Viņa izraudzītie kalpi. Vai vēlaties
salauzt stereotipus? Tagad ir laiks
būt aktīviem un darbīgiem! Būdams
12 gadus vecs, Kristus atgādināja
Saviem laicīgajiem vecākiem, ka
Viņam bija „jādarbojas Sava Tēva
lietās” (Lūkas 2:49).
Viņš nebija pārāk jauns, un arī jūs
tādi neesat. Tādēļ nākamais jautājums
ir šāds: „Kā jūs varat darboties sava
Debesu Tēva lietās?”

Viņa darba būtība ir īstenot „cilvēka
nemirstību un mūžīgo dzīvi” (Mozus
1:39), tādēļ jūs varat darboties sava
Tēva lietās, darot vislabāko, ko spē
jat, sava potenciāla sasniegšanai un
kļūstot par tādu cilvēku, kas arī citiem
palīdz sasniegt viņu potenciālu.
Tagad ir laiks uzņemties atbildību
par savu nākotni. Ko jūs varat darīt
pašreiz, lai būtu droši, ka kļūstat par
tādu cilvēku, par kādu varat kļūt atbil
stoši Debesu Tēva pilnīgajām zinā
šanām par jums, ne tikai mūžīgajās
pasaulēs, bet arī šajā dzīvē?

DEIVIDA STOKERA FOTOGRĀFIJA

M

ūsdienu pasaulei ir daudz
kas sakāms par pusaudžiem.
Jūs droši vien zināt dažus
stereotipus par „mūsdienu jaunatni”,
vai arī esat dzirdējuši kādu par to žēlo
jamies. Daudz pētījumu un statistikas
apkopojumu ir arī par jums — jūsu
sociālo mediju paradumiem, par to, ko
jūs pērkat, pat par to, cik mazs ir jūsu
uzmanības koncentrēšanas ilgums.
Taču prezidents Rasels M. Nelsons,
Divpadsmit apustuļu kvoruma prezi
dents, saka, ka jūtas „neapmierināts”,
kad dzird pētniekus izklāstām savus
pētījumus par jauniešiem. „Un, atklāti
sakot,” viņš teica, „mani mazāk intere
sē, ko par jums saka eksperti, bet mani
patiesi interesē tas, ko par jums man ir
teicis Tas Kungs.” 1
Tam Kungam nav vajadzīgi pētī
jumi vai stereotipi, lai jūs iepazītu.
Viņš neskatās uz jums kā uz statisti
kas datiem vai kā tādu, kuru nospiež
„pasaules” viedoklis.
„Viņš mīl jūs ne tikai par to, kas
esat šobrīd, bet arī par to godības
un gaismas pilno personu, par kuru
varat un vēlaties kļūt,” teica prezidents
Dīters F. Uhtdorfs, otrais padomnieks
Augstākajā prezidijā.2
Dievs ne tikai vienkārši jūs redz;
Viņš jūs mīl.

JAUNIEŠI

Jūs varat dzīvot atbilstoši Viņa redzējumam par jūsu potenciālu.

ES ATTĪSTU SAVAS
VISLABĀKĀS SPĒJAS . . .

M

ācoties izveidot budžetu?
Pilnveidojot savas evaņģēlija

studijas? Izkopjot mīlestību pret kalpošanu? Pastāstiet, kā jūs uzņematies
atbildību par savu nākotni, sūtot
ziņojumu uz liahona@ldschurch.org
vai rakstot LDS Youth Facebook vai

Vai jūs vēlaties apprecēties templī?
Nolemiet tagad būt šķīsti domās, vārdos
un darbos. Vai redzat sevi studējam
universitātē? Izkopiet labas mācību
prasmes jau tagad. Vai jūs vēlaties kal
pot misijā? Pievienojiet Sludini Manu
evaņģēliju savām evaņģēlija studijām (it
īpaši 3. nodaļu). Vai jūs vēlaties nodro
šināt iztiku ģimenei? Mācieties tagad, kā
plānot budžetu un veikt tā uzskaiti.
Jūs arī varat pievērsties tam, kas
liek jums justies laimīgiem tagad. Vai
jums patīk matemātika? Klavierspēle?
Stāstu rakstīšana? Turpiniet to! Meklē
jiet veidus, kā jūs varētu uzlabot savas
prasmes: nodarbības skolā, tiešsaistes
apmācības programmas, konkursi,
semināri u. tml.
Lauziet vecās tradīcijas un
stereotipus! Uzņemieties
atbildību par savu nākotni.
Ko jūs darāt, lai attīstītu
savas vislabākās spējas?
Dariet to mums zinā
mu, rakstot e-pastu uz
liahona@ldschurch.org
vai rakstot ziņojumu
LDS Youth Facebook
vai Instagram lapās. ◼
ATSAUCES

1. Rasels M. Nelsons,
„Stand as True Millennials”, Liahona, 2016. g.
okt., 46. lpp.
2. Dīters F. Uhtdorfs,
„Priekpilna dzīve evaņģēlijā” (vispārējās konferences runa), Liahona,
2014. g. nov., 123. lpp.

Instagram lapās.
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PACELIES TICĪBĀ!
Iekvēlini savu ticības uguni, lai paceltos pāri šaubu tuksnesim.

ATTĒLS NO GETTY IMAGES

BA Z N ĪC A S VADĪ TĀ J U ATB ILDES

JAUNIEŠI

Prezidents
Henrijs B. Airings
Pirmais padomnieks
Augstākajā prezidijā

PĀRLIECINĀTIES PAŠIEM

M

ūsu dārgie, jaunie draugi, mēs vēlamies, kaut katrs no jums personīgi
un neatkarīgi no jebkura cita zinātu, ka Debesu Dievs pastāv, ka Viņš
jūs pazīst un ka Viņa Dēls ir izpircis pasaules grēkus.
Mēs ceram, ka jūs iegūsiet personīgu un nesatricināmu liecību, ka šobrīd uz
Zemes pēdējo reizi ir ticis atjaunots Jēzus Kristus evaņģēlijs. Kaut arī Džozefa
Smita misija bija unikāla, viņa pazemīgā lūgšana ir lietderīgs piemērs mums visiem.
Džozefs devās uz birztalu, lai ticībā lūgtu mīlošo Dievu atbildēt uz viņa lūgša
nu, lai viņš varētu gūt skaidrību. Viņš bija ieguvis šādu pārliecību, lasot Dieva
vārdus un saņemot apliecinājumu, ka tie ir patiesi. Džozefs lūdza, nolē
mis ne vien ieklausīties, bet arī paklausīt, — lai ko tas no viņa prasītu. Viņš bija
apņēmies rīkoties saskaņā ar to, ko Dievs viņam teiks, — lai arī

kas tas būtu.

Turpinot šādā garā, es gribētu izteikt Baznīcas jauniešiem kādu aicinājumu.
Šis aicinājums ir šāds: pārliecinieties paši personīgi, ka tā ir patiesība! Jūs to
varat, sekojot Džozefa Smita piemēram: studējiet Svētos Rakstus, apdo
mājiet tos savā sirdī, domājiet par tiem atkal un atkal un pēc tam lūdziet
Dievu — ar vēlmi sekot Viņa vadībai, lai tik tiešām izpildītu Viņa gribu.
Kaut arī šis aicinājums var šķist pavisam vienkāršs, es varu apliecināt, ka tas
prasīs ievērojamus pūliņus. Es nevaru apsolīt, ka jūs saņemsiet atbildes vienas
dienas vai nedēļas laikā, taču es varu apsolīt, ka Dievs uzrunās jūs Viņa paša
veidā un Viņa paša laikā, ja vien jūs lūgsiet to Viņam ticībā. Ja jūs pieņemsiet
un rīkosieties saskaņā ar šo aicinājumu, jūs atklāsiet ne vien to, kā
saņemt atbildes, bet arī iepazīsiet garīgo zināšanu ieguves modeli, kas svētīs jūs
visas dzīves garumā. ◼

KĀ TU ESI TO
PIELIETOJIS?
Runājot par šo pasākumu, „mani
personīgi visvairāk iedvesmoja
tas, ka mums skaidri tika norādīts,
cik svarīgi ir studēt savus Svētos
Rakstus un tādējādi saņemt
atbildes uz saviem jautājumiem.
Man ļoti patika arī diskusija par
lūgšanu un to, kā mums vajadzētu
runāt ar Dievu, kad mēs lūdzam. Es
sapratu: lai gan lūgšanas drīkst būt
personiskas un tām tādām vajadzētu būt, mums vajadzētu pievērst
uzmanību tam, kā mēs uzrunājam
Dievu, un lūdzot uzrunāt viņu cieņpilni — kā savu Debesu Tēvu, nevis
vienaudzi.”
Džošua K. no Havaju štata, ASV

No 2017. gada marta tikšanās pasākuma ar prezidentu Henriju B. Airingu
un elderu Džefriju R. Holandu.
2017. gada oktobris
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„Kāds, papildus lūgšanai un
Svēto Rakstu studēšanai,
ir labākais veids liecības
stiprināšanai?”

I

espējams, tu savu liecību neiegūsi uzreiz. Tā pieaugs līdz ar
katru garīgu pieredzi — kā teikts Svētajos Rakstos, „rindiņu
pēc rindiņas, priekšrakstu pēc priekšraksta” (2. Nefija 28:30).
Pēc tam tev tā ir jākopj un jāstiprina, līdzīgi kā augoša sēk
la (skat. Almas 32:28–43). Un līdzīgi, kā augs nevar pārtikt
no ūdens vien, arī liecībai nav tāds viens „labākais” veids, lai to
stiprinātu. Tev ir nepieciešamas dažādas pieejas.
Lūgšana un Svēto Rakstu studēšana noteikti ir labs veids, kā
kopt savu liecību. Studējot evaņģēliju un lūdzot ar patiesu nolū
ku, lai uzzinātu, vai kaut kas ir patiess, Svētais Gars tev palīdzēs
sajust evaņģēlija patiesību (skat. Moronija 10:4–5).
Tu vari stiprināt savu liecību, arī ievērojot baušļus. Ja tu dzīvo
saskaņā ar evaņģēlija principiem — tādiem kā gavēšana, sabata
dienas godāšana un Svētā Vakarēdiena pieņemšana —, tu sāc
iegūt liecību, gūstot izpratni par to, kādā veidā un kāpēc tas ir
patiess, tā vietā, lai vienkārši pieņemtu, ka tas ir patiess. Glābējs
teica, ka tad, ja tu izvēlēsies „darīt Viņa prātu”, tu „sapratīsi mācī
bu” ( Jāņa 7:17).
Vēl viens veids, kā kopt savu liecību, ir ar to dalīties.
Prezidents Boids K. Pekers (1924.–2015. g.), Divpadsmit apus
tuļu kvoruma prezidents, teica: „Liecība ir rodama tad, kad tā
tiek sniegta!” („The Candle of the Lord”, Ensign, 1983. g. janv.,
54. lpp.; Tambuli, 1983. g. jūl., 34. lpp.). Tu vari dalīties savā
liecībā baznīcā, seminārā, mājās vai esot kopā ar draugiem. To
darot, Svētais Gars tev var apliecināt, ka tas, ko tu saki, ir patiess.
Stiprinot savu liecību daudzos un dažādos veidos, tā pilnvei
dosies un nostiprināsies, un tu sajutīsi mieru un prieku.
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Kalpo kopā ar
misionāriem
Misionāru darbs man ir
bijis labākais veids, kā
stiprināt liecību. Katru
reizi, kad es kalpoju kopā ar misionā
riem, es sajūtu Kristus mīlestību.
Džoja D., 19 gadi, Leita, Filipīnas

Centies būt māceklis

Tu vari stiprināt savu liecību, cenšo
ties vienmēr būt patiess Jēzus Kristus
māceklis. Paklausība Dieva bauš
ļiem mums ļauj drosmīgi liecināt un
tas savukārt padara mūsu liecības
arvien stiprākas un mūs gatavākus
Dieva valstībai (skat. M&D 76:79).
Tu vari stiprināt savu liecību, tajā
daloties.
Elders Mūls Saimons, 23 gadi, Kongo
Demokrātiskās Republikas Lubumbaši misija

Ieklausies Svētajā Garā

Došanās uz baznīcu, Svēto Rakstu
lasīšana, konferenču runu klausīšanās
un citas lietas tev palīdz stiprināt lie
cību tikai tad, ja tu ieklausies Svētajā
Garā. Viņš tev liecinās par patiesību.
Vienmēr ieklausies Svētajā Garā, jo
Viņš ir līdzās un palīdzēs stiprināt
tavu liecību.
Alisa B., 16 gadi, Virdžīnija, ASV

Šo atbilžu nolūks ir palīdzēt gūt plašāku redzējumu,
un tas nav oficiāls Baznīcas doktrīnas skaidrojums.

Došanās misijā stiprinās
gan tavu, gan to cilvēku
liecības, kurus tu mācī
si. Misijā tu iemācīsies
pilnībā paļauties uz To Kungu, nevis
tikai uz sava paša spēku. Misija tevi
stiprinās, un, kalpojot Tam Kungam
un pildot Viņa darbu, tas stiprinās arī
tavu liecību.
Elders Beilijs Pealijs Viljams, 19 gadi,
Singapūras misija

Dalies ar tev zināmo patiesību

Es esmu sapratis, ka viens no labā
kajiem veidiem, kā stiprināt liecību,
ir dalīties tajā ar citiem. Katru reizi
daloties ar to, kam es ticu un ko zinu,
— lai arī cik vienkāršs vai niecīgs tas
šķistu, — es sirdī sajūtu lielu siltumu
un līdz ar to saņemu lielāku apstipri
nājumu tam, ka lietas, ko esmu teicis,
ir patiesas! Citiem vārdiem, es jūtu, ka
mana liecība tiek stiprināta.

Sniedz savu liecību

Labs veids, kā stiprināt liecību, ir to
sniegt. Dažkārt tu iegūsti liecību tad,
kad to sniedz. Tu vari arī gavēt, lai
personīgi uzzinātu, vai tas, kas tev tiek
mācīts, ir patiess. Es esmu darījis abas
šīs lietas un tās ir ļoti stiprinājušas
manu liecību.

JAUNIEŠI

Dodies misijā

KOP SAVU
LIECĪBU
„[Liecība] ir
jākopj tāpat
kā augs, citādi
tā novītīs. . . .
Paklausība baušļiem ir daļa no
kopšanas, kas jums jānodrošina
savai liecībai.”
Prezidents Henrijs B. Airings, pirmais padomnieks Augstākajā prezidijā, „Dzīva liecība”,
vispārējās konferences runa, Liahona, 2011. g.
maijs, 125. lpp.

Porters S., 12 gadi, Aidaho, ASV

Kalpo citiem

Manuprāt, labākais
veids, kā stiprināt liecī
bu, papildus lūgšanai
un Svēto Rakstu studē
šanai, ir kalpošana. Kad mēs kalpo
jam citiem, mēs parādām Dievam, ka
mums rūp Viņa bērni. Un, darot Dieva
darbu, mēs varam sajust arī Garu. Es
zinu, ka, pateicoties kalpošanai, es
daudzkārt esmu sajutusi mierinājumu
grūtos brīžos un saņēmusi atbildes uz
jautājumiem.
Karolīna J., 18 gadi, Jūta, ASV

Duglass S., 20 gadi, Sanpaulu, Brazīlija

Kļūsti līdzīgāks
Kristum
Mēs varam stiprināt
savas liecības, kļūstot
līdzīgāki Kristum. Es
esmu stiprinājusi savu liecību, izrā
dot tīro Kristus mīlestību un kalpojot
citiem tā, kā to darīja Glābējs.
Kjung Džina P., 17 gadi, Seula, Dienvidkoreja

N Ā K A M A I S JAU TĀ J U M S

Kā es varu ieaicināt
Garu savās mājās, ja
cilvēki strīdas?

Līdz 2017. gada 15. novembrim sūti savu atbildi
un, ja vēlies, augstas izšķirtspējas fotogrāfiju uz
liahona.lds.org (noklikšķiniet uz „Iesniegt rakstu”)
vai uz e-pasta adresi: liahona@ldschurch.org.
Lūdzu, pievieno šādu informāciju: (1) vārds un
uzvārds, (2) dzimšanas datums, (3) bīskapija vai draudze, (4) stabs vai apgabals, (5) tava rakstiska atļauja
vai, ja tev nav 18 gadu, tavu vecāku rakstiska atļauja
(pietiek ar e-pastu), lai mēs varētu publicēt tavu
atbildi un fotogrāfiju.
Atbildes var tikt rediģētas, lai būtu pietiekami lakoniskas un skaidras.

Kaut arī mēs dzīvojam dažādās
pasaules malās,
kad mūsu tuvumā
tika celti tempļi,
mēs visi sajutām
vienu un to pašu!

No Parīzes
Eimija Džeina Levita no Jūtas štata, ASV

Vītņveida kāpnes
Parīzes Francijas
templī

M

ani sauc Reičela. Es dzīvoju netālu
no Parīzes tempļa Francijā.
Templim tik tiešām ir svarīga nozīme
manā ģimenē. Pirms tika uzcelts Parīzes
templis, mēs vairākas reizes gadā kopā
ar ģimeni braucām uz Frankfurtes templi
Vācijā. Lai aizbrauktu turp un atpakaļ,
mums bija nepieciešamas 10 stundas!
Mums ļoti patika vērot, kā tiek celts
jaunais templis. Katru nedēļu pēc Baznī
cas sapulcēm mūsu vecāki piebrauca pie
tempļa, lai mēs redzētu, kā notiek celtnie
cība. Sākumā tika nojaukta kāda veca ēka
un izrakta liela bedre. Pēc tam templis tika
būvēts arvien augstāk un augstāk. Drīz Tā
Kunga nams bija pabeigts!
Mēs ar māsām un brāli prieku gaidām to
dienu, kad varēsim apmeklēt templi. Mana
vecākā māsa Estere pirmā varēs veikt kristī
šanos. Mēs visi nepacietīgi gaidām, kad
pienāks mūsu kārta. Mēs mīlam templi, un
mēs esam priecīgi, ka tas tagad ir arī mūsu
pilsētā!
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līdz Saporo
Lustra Saporo Japānas
tempļa celestiālajā zālē

DEBESU UN LIDMAŠĪNAS FOTOGRĀFIJA NO GETTY IMAGES

M

ani sauc Koši. Es dzīvoju līdzās
Saporo templim Japānā. Man ļoti
patika sēdēt pie loga un skatīties, kā tiek
būvēts templis.
Atvērto durvju dienās es
uzaicināju mums līdzi kādu
labu draugu. Viņam šķita, ka
templī viss ir skaisti.
Man patīk domāt, ka tempļa iesvētī
šana ir kā dzimšanas diena. Todien bija
arī mana dzimšanas diena. Un arī prezi
denta Monsona! Mēs ar vecākiem varējām
būt templī, kad tas tika iesvētīts.
Es esmu tik pateicīgs par to, ka dzīvoju
līdzās templim! Pēc grūtas dienas skolā es
pa ceļam uz mājām varu iziet cauri tempļa
laukumam. Esot tur, es jūtu, ka Debesu
Tēvs mani mīl. Es gaidu, kad varēšu ieiet
templī, lai veiktu kristīšanos un vēlāk arī
salaulātos. ◼
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A PUSTUĻ A ATB ILDES

Kā Svētais Gars
var man palīdzēt?

Elders
Roberts D. Heilzs
no Divpadsmit
apustuļu kvoruma

Svētais Gars ir trešais Dievības loceklis.
Tas liecina par Debesu Tēvu un Jēzu Kristu.
Tas liegi uzrunā mūsu prātu
un sirdi. Katrs no mums To
var sadzirdēt savā veidā.

Tas dāvā mums
garīgas dāvanas. Tas
dāvā mums zināšanas
un palīdz atcerēties
svarīgas lietas.

Tas palīdz mums
būt
tīriem no grēka.
Tas
mūs mierina.

DASTINA BAIRDA ILUSTRĀCIJA

Svētais Gars
palīdz mums veikt
svarīgas izvēles.

Tas mūs māca.
Tas dāvā
mums cerību.
Tas palīdz
mums darīt la
bu.
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No vispārējās konferences uzrunas „Svētais Gars”, Liahona, 2016. gada maijs, 105.–107. lpp.

Lehija vīzija, Marija V., 10 gadi, Brazīlija

BĒRNI

MŪSU LAPPUSE

Limas Peru templis, Valērija T., 9 gadi, Peru

Soltleikas templis, Melisa L.,
5 gadi, un Ameila L., 2 gadi,
Igaunija

Gvajakilas Ekvadoras templis, Landiss Z.,
10 gadi, Ekvadora
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Džeinas

ceļojums

Ņujorka, ASV, 1843. gads
žeina Meninga noraudzījās, kā no ostas uz Ēri ezeru
atiet kuģis. Viņai likās, ka viņas sapņi aizpeld tam līdzi.
Tikai pirms gada viņa bija pievienojusies Pēdējo
Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcai un bija nolēmusi
pārcelties uz Navū, lai būtu kopā ar citiem svētajiem.
Viņas mamma un septiņi citi ģimenes locekļi kopā ar
viņu devās pa Ēri ezera kanālu uz Bufalo, Ņujorku. Taču
Bufalo viņiem tika liegts uzkāpt uz kuģa klāja viņu ādas
krāsas dēļ.
„Ko mēs tagad darīsim?” viņas brālis Īzāks klusām jautāja.
Jautājums atbalsojās dzestrajā gaisā. Navū joprojām bija
800 jūdžu (1287 km) attālumā. Viņi varēja padoties un
doties uz mājām, vai arī mēģināt doties ceļā vēlāk. . . .

D
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Taču Džeina nevarēja gaidīt! Viņa zināja, ka Mormona
Grāmata ir patiesa. Dievs atkal runāja caur praviešiem.
Viņai vajadzēja nonākt Navū kopā ar savu ģimeni.
Džeina iztaisnoja plecus un paskatījās uz rietumiem.
„Mēs dosimies ar kājām.”
Un viņi devās ceļā. Viņi gāja, līdz izdila viņu kurpes
un pēdas sāka plaisāt un asiņot, un viņiem bija jālūdz,
lai viņi varētu tikt dziedināti. Dažkārt viņi gulēja ārā un
sals bija tik liels, ka tas šķita ledusauksts. Daži cilvēki
viņiem draudēja ar cietumsodu, domājot, ka viņi ir izbē
guši vergi. Viņi nezināja, ka Meningi bija brīva negroīdu
rases ģimene. Viņi turpināja ceļu, dziedot garīgās dzies
mas, tā aizvadot savu laiku.
Viņi jau bija netālu no Navū, kad viņi pietuvojās upei.

DŽIMA MADSENA ILUSTRĀCIJAS

Džesika Larsena
Balstīts uz patiesiem notikumiem.

ar prieku,
dziedot garī
gās dziesmas
un pateicoties
Dievam par
Viņa nebeidzamo labestību un žēlastību pret mums, mūs
svētot, pasargājot un dziedinot mūsu pēdas.”
Kādu brīdi telpā bija klusums. „Ko jūs par to domājat,
doktor?” Džozefs beidzot teica, uzsitot pa vīrieša ceļga
liem. „Vai tā nav ticība?”
„Ja tas būtu es, baidos, ka būtu padevies un atgriezies
savās mājās!” doktors Bernisels atzina.
Džozefs pamāja ar galvu un
atkal pievērsās Džeinai un viņas
ģimenei: „Lai Dievs jūs svētī.
Jūs esat draugu vidū.” ◼
Autore dzīvo Teksasā, ASV.
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„Nav tilta,” Īzāks teica.
Džeina apstiprinoši pamāja. „Tad mums tai būs jāiet
cauri.” Kad viņa iekāpa upē, ūdens apņēma viņas potī
tes. Lēnītēm viņa devās uz priekšu. Ūdens mutuļoja
augšup pa viņas ceļiem un tad apņēma vidukli. Kad
viņa sasniedza upes vidu, ūdens sniedzās līdz viņas
kaklam! Par laimi, upe nekļuva dziļāka un visi Meningi
to droši varēja šķērsot.
Beidzot viņi ieradās Navū. Džeina pāri ielejai, kalna
galā, redzēja Navū tempļa skaistās kaļķakmens sienas.
Lai gan templis vēl nebija pabeigts, tas lika viņas elpai
aizrauties. Kāds viņiem
norādīja ceļu uz
māju, kur dzī
voja pravietis
Džozefs.
Uz durvju sliekšņa
stāvēja gara, tumšmataina
sieviete. „Nāciet iekšā, nāciet iekšā!”
viņa teica. „Es esmu Emma Smita.”
Pāris nākamās minūtes bija kā miglā tītas.
Džeina satika pravieti un viņš visiem Meningiem
istabā salika krēslus. Džeina ar pateicību iegrima krēslā
un klausījās, kā Džozefs viņus iepazīstināja ar visiem
klātesošajiem, tai skaitā viņa draugu, doktoru Ber
niselu. Tad Džozefs pievērsās Džeinai un jautāja:
„Tu esi šīs mazās grupiņas vadītāja, vai ne?”
„Jā, kungs!” Džeina atbildēja.
Džozefs pasmaidīja. „Lai Dievs tevi svētī!
Tagad es gribētu dzirdēt par jūsu ceļojumu.”
Džeina pastāstīja par savām ievainotajām
pēdām, gulēšanu sniegā un upes šķērsošanu.
Visi klusēdami klausījās. „Taču ceļš nebija bries
mīgs,” viņa noslēgumā teica. „Mēs devāmies ceļā

Džeina Meninga vairākus mēnešus dzīvoja
kopā ar Emmu un Džozefu Smitu. Viņa
apprecējās ar Īzāku Džeimsu, un viņi bija
vieni no pirmajiem, kuri apmetās Jūtas
ielejā. Viņa palika uzticīga Baznīcas locekle, par spīti daudziem pārbaudījumiem.
Kad viņa 1908. gadā nomira, prezidents
Džozefs F. Smits (1838–1918) teica uzrunu
viņas bērēs.

Sāras magnētiskā rezonanse
Džulianna Domane
Raksts ir balstīts uz patiesu stāstu.

I

zskatās, ka Sāras mugurai vajadzēs veikt magnētis
„ ko rezonansi,” teica doktors Franks. Viņš uzsmaidīja
Sārai. „Es pierakstīšu tevi uz šo izmeklējumu jau rītdien.
Es atgriezīšos pēc dažām minūtēm.”
Sārai jau kādu laiku sāpēja mugura. Kad viņa torīt
pamodās, tā sāpēja tik ļoti, ka viņai bija grūti piecelties
un iztaisnoties, un viņa tik tikko spēja pastaigāt. Sāra
kopā ar mammu bija atnākusi pie doktora Franka, lai
noskaidrotu, kas viņai kait.

DEIVIDA HABENA ILUSTRĀCIJA

„Šo zemi atstājot, mums Kristus solīja, ka Svēto Garu
atsūtīs, lai Tas mūs mierina.” (Bērnu dziesmu grāmata,
56. lpp.)
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„Vēl viena magnētiskā rezonanse?” Sāra vaicāja, lūko
joties uz mammu. Viņai jau vienreiz bija veikta mag
nētiskā rezonanse. Viņa atcerējās, cik ļoti viņa baidījās,
atrodoties lielajā aparātā, kur tika uzņemti viņas iekšējo
orgānu attēli.
„Man žēl, Sāra,” mamma teica. „Bet šie attēli palīdzēs
doktoram Frankam uzzināt, kas vainas tavai mugurai.
Es zinu, ka tu to vari. Un es būšu tev līdzās.” Mamma
paspieda Sāras roku.
„Bet tu nevari būt tur, iekšā, kopā ar mani,” Sāra teica.
Viņa nolaida galvu, un pār viņas vaigu noritēja asara.
Mamma drīkstēja būt kopā ar viņu izmeklējumu telpā, bet
kopš brīža, kad Sāru ieslidinātu aparātā, viņa būtu viena.
Mamma apskāva Sāras plecus. „Tas tiesa, bet vai tu
zini, kas var būt tur kopā ar tevi, lai mierinātu?”
Sāra atcerējās, kā bija dzirdējusi, ka Svēto Garu dēvē
par Mierinātāju. Varbūt Svētais Gars varētu palīdzēt
viņai tik ļoti nebaidīties.
„Svētais Gars?” Sāra jautāja.
Mamma pamāja. „Tieši tā. Tu vari lūgt, lai Svētais Gars
tev palīdzētu. Arī mēs ar tēti lūgsim par tevi.”
Sārai ienāca prātā lieliska doma. „Vai es varētu palūgt
tētim svētību?”
Mamma pasmaidīja. „Protams. Es zinu, ka tas viņam
ļoti patiktu.”
Tovakar tētis uzlika savas rokas uz Sāras galvas un
iedeva viņai priesterības svētību. Kad viņš svētīja Sāru,
lūdzot, lai Svētais Gars viņu mierinātu, viņas sirdi piepil
dīja tīkams siltums. Šī sajūta saglabājās visu nakti.
Nākamajā dienā Sāra nogūlās uz paaugstinājuma, kam
bija jātiek ieslidinātam lielajā magnētiskās rezonanses
aparātā. Viņa domās atkārtoja vārdus, ko tētis bija teicis,
dodot viņai svētību: Svētais Gars būs tev līdzās, lai tevi
mierinātu. Sāra cieši paspieda mammas roku. Tad med
māsiņa ieslidināja viņu lielajā aparātā.
Fotografējot viņas muguru, no magnētiskās rezo
nanses aparāta atskanēja jocīgas skaņas. Sārai bija jāguļ
nekustīgi, lai attēli neizplūstu. Vienubrīd, kad Sāru sāka

Sešgadīgā
Analaize F. no
Jūtas štata, ASV

Piecu gadu vecumā man bija nepieciešama operācija, lai izņemtu mandeles
un adenoīdus. Es biju ļoti satraukta
un nobijusies. Mans tētis iedeva man
svētību. Pēc svētības es vairs nejutu
satraukumu, un mēs abi priecājāmies,
jo sajutām Svēto Garu.

pārņemt panika, viņa atkal sajuta siltumu. Viņa jutās tā, it
kā atrastos māmiņas apskāvienā. Vai būtu ievīstīta mīkstā
sedziņā. Viņa zināja, ka viss būs kārtībā. Un jau pēc brīža
magnētiskā rezonanse bija galā!
Kad Sāra ar mammu ienāca doktora Franka kabine
tā, viņš parādīja tām Sāras muguras attēlus. „Tev lieliski
izdevās nogulēt nekustīgi,” teica doktors Franks, notup
joties viņai līdzās. „Tavi muguras attēli parāda, ka tev būs
nepieciešama operācija, lai tu varētu labāk staigāt.”
Sāra strauji ievilka elpu.
„Mēs gribētu veikt šo operāciju pavisam drīz,” doktors
Franks teica, palūkojoties uz Sāras mammu. Tad viņš
atkal pievērsās Sārai. „Pēc tam tev, iespējams, būs nepie
ciešamas dažas nedēļas, lai tu justos kā agrāk, bet pēc
šodienas apskates es zinu, ka tev tas lieliski izdosies.”
Sāra centās iedomāties par visu to, ko viņa darīs pēc
tam, kad doktors Franks būs izārstējis viņas muguru. Es
varēšu skriet un peldēt, un lēkāt pa lielajām lapu kaudzēm. Viņai tā visa pietrūka. Taču operācija bija vēl bie
dējošāka par magnētisko rezonansi! Tad Sāra atcerējās
par savām lūgšanām un īpašo svētību. Debesu Tēvs bija
sūtījis viņai Mierinātāju. Viņš palīdzēs vēlreiz.
Viņa palūkojās uz doktoru Franku. „Vai pēc tam es
varēšu lēkāt pa lielajām lapu kaudzēm?” viņa vaicāja.
Viņš pasmīnēja. „Pēc tam tu varēsi lēkāt pa lielajām
lapu kaudzēm.” ◼
Autore dzīvo Kolorādo štatā, ASV.
2017. gada oktobris
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BAZNĪCAS VĒSTURES PERSONĪBAS

Jaunais pravietis
Izgriez šīs figūras, lai izmantotu tās,
stāstot par Baznīcas vēsturi.

Džozefs un Hairams

1844. gadā Džozefs un Hairams Smiti devās uz Kārtidžas cietumu, lai gaidītu tiesu. Ļauni vīri ielauzās cietumā
un nogalināja pravieti un viņa brāli! Svētie nebija pārliecināti par to, kuram vajadzētu kļūt par nākamo pra
vieti. Vēlāk, sanāksmē, kurā uzstājās Brigams Jangs, notika brīnums. Daudzi cilvēki teica, ka viņš izskatījies
un izklausījies pēc Džozefa Smita! Viņi zināja, ka viņš kļūs par nākamo pravieti. Tagad mēs zinām: kad kāds
no praviešiem aiziet mūžībā, par nākamo pravieti kļūst Divpadsmit apustuļu kvoruma prezidents. ◼

Citas Baznīcas vēsturisko personību figūras meklējiet vietnē liahona.lds.org.
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BETAS VITAKERES ILUSTRĀCIJAS

Brigams Jangs

zīmuli pēc zīmuļa
Kālebs H., 10 gadi, Vācija

T

EIPRILAS STOTAS ILUSTRĀCIJA

as viss sākās tad, kad mans stabs izveidoja projektu,
lai palīdzētu bēgļiem. Man ļoti patika šis projekts,
tāpēc es palūdzu savai mammai pastāstīt par to manai
skolotājai, un mana skolotāja vēlējās kaut ko izdarīt kopā
ar ceturtās klases skolēniem. Lai parādītu piemēru šajā
projektā, mana māsa Medija un es devāmies klauvēt pie
durvīm, lai lūgtu ziedojumus.
Pienāca diena, kad pārējos ceturtās klases skolē
nus vajadzēja iepazīstināt ar projektu. Es biju nedaudz
satraukts. Patiesībā es biju galīgi izsists no sliedēm, taču
darīju vislabāko, ko spēju. Es pateicu visiem ceturt
klasniekiem, kas mums bija nepieciešams, lai izveidotu
skolas komplektus bēgļiem. Es izstāstīju, kā mēs gājām
no durvīm pie durvīm, un metu viņiem izaicinājumu
— mēģināt būt labākiem par mani naudas vākšanā.
Kopā mēs izveidojām vairāk par 100 komplektiem.
Komplektos mēs ielikām piezīmju grāmatiņas, zīmuļus
un citus skolas piederumus. Mēs arī ielikām zīmīti, kur

bija rakstīts: „Laipni lūdzam Vācijā!”
Mana mamma un es aiznesām šos komplektus uz bēgļu
nometni. Es nevaru teikt, ka tā nometne bija jauka, taču
tajā bija spēļu laukums un vieta, kur mācīties. Gar nometni
brauca skaļš vilciens, un bērni man stāstīja, ka tas atgādi
not reaktīvās lidmašīnas, kas lidoja garām Sīrijā un citās
līdzīgās vietās. Varbūt tas bērniem izklausījās pēc bumbu
sprādzieniem, ko viņi bija dzirdējuši savā dzimtenē.
Es nometnē satiku vairākus bērnus, tajā skaitā Daniēlu,
kurš ļoti labi spēlēja šahu. Man ļoti patīk šahs, bet mums
diemžēl nesanāca ar viņu uzspēlēt, taču viņi mani uzai
cināja spēlēt galda futbolu un galda tenisu. Zēni pateica
man, ka viņi ilgojās pēc savām mājām un patiešām vēlē
jās pamest nometni un atkal doties uz skolu.
Pēc tam, kad bijām spēlējuši galda futbolu un galda
tenisu, mēs izdalījām skolas komplektus. Es sajutos labi,
ka varēju izdarīt kaut ko laipnu to bērnu labā, kas dzīvo
ja bēgļu nometnēs. ◼
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PALĪDZĒT —

STĀ ST I PA R JĒZU

Jēzus apmeklēja Džozefu Smitu
Kima Veba Rīda

Džozefs lasīja Bībeli.
Tajā bija rakstīts, ka
Debesu Tēvs atbildēs
uz mūsu jautājumiem,
ja mēs Viņu lūgsim.
Džozefs devās uz mežu
un lūdza Debesu Tēvu.
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Daudzus gadus
pēc tam, kad Jēzus
tika augšāmcelts,
kādam zēnam,
vārdā Džozefs
Smits, bija
jautājums. Viņš
nezināja, uz kuru
baznīcu viņam
būtu jāiet.

BĒRNI

Debesu Tēvs un Jēzus
nonāca no debesīm.
Jēzus teica, ka
Džozefam nevajadzētu
pievienoties nevienai
baznīcai, jo tajās netika
mācītas visas mācības,
kas bija Viņa Baznīcā.

Kad Džozefs pieauga, viņš
palīdzēja no jauna nodibināt
Jēzus Baznīcu uz Zemes. To
sauc par Pēdējo Dienu Svēto
Jēzus Kristus Baznīcu. Tā
palīdz cilvēkiem mācīties par
Jēzu un Debesu Tēvu.

2017. gada oktobris
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Lasot Svētos Rakstus, es daudz mācos par Debesu Tēvu.
Kad es lūdzu, Viņš atbild uz manām lūgšanām. ◼
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Sabats ir
svēta diena

EIPRILAS STOTAS ILUSTRĀCIJA

KRĀSOJAMĀ LAPPUSĪTE
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L ĪDZ MĒS ATK AL T IK SIM IES

Prezidents

PALĪDZI KĀDAM
JAU ŠODIEN!

Kaut mūsu dvēselē vienmēr skanētu
pazīstamas garīgās dziesmas vārdi . . . :

Mēs esam Tā Kunga rokas. Viņš uz mums
paļaujas.

E

s esmu pārliecināts, ka ikviens
Baznīcas loceklis vēlas kalpot un
palīdzēt grūtībās nonākušajiem. Tie
kot kristīti, mēs slēdzam derību, solot
„nest viens otra slogus, lai tie kļūtu
viegli” [Mosijas 18:8]. Cik reižu jūs esat
izjutuši sirsnīgu aizkustinājumu, redzot
citu cilvēku vajadzības? Cik bieži jūs
esat grasījušies kļūt par to, kurš palī
dzēs? Un tomēr, cik bieži jūs esat ļāvu
šies ikdienas dzīves steigai un atstājuši
šo iespēju citiem, domājot: „Ak, droši
vien kāds cits parūpēsies par to, kas
vajadzīgs!”
Mēs tik bieži savā dzīvē ļaujamies
aizņemtības plūdumam! Tomēr, ja
vien mēs apstātos un vērīgi paskatītos
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uz to, ko darām, mēs atklātu, ka . . .
pārāk bieži lielāko daļu laika pava
dām, rūpējoties par to, kam patiesībā
plašākā skatījumā tikpat kā nav nozī
mes, atstājot novārtā daudz svarīgākas
lietas. . . .
Mūs ieskauj cilvēki, kuriem ir
nepieciešama mūsu uzmanība, iedro
šinājums, atbalsts, mierinājums un
laipnība, — vai tie būtu mūsu ģimenes
locekļi, draugi, paziņas vai svešinieki.
Mēs esam Tā Kunga rokas šeit, uz
Zemes, kam ir uzticēts uzdevums —
kalpot Viņa bērniem un tos iedvesmot.
Viņš paļaujas uz ikvienu no mums. . . .

Vai gan tuvākam šodien es kalpoju?
Vai ko labu es paveicu?
Ja vien nesteidzu iet kādam
atbalstu sniegt,
Tad velti es dzīvoju.
Vai biju ar mieru nest kāda slogu,
Vieglāku to padarot?
Līdzās vārgiem un slimiem vai
kavējos es,
Kad vajadzīgs tiem pakalpot?
[„Vai gan tuvākam šodien es kalpo
ju?” Garīgās dziesmas, nr. 139.]
. . . Pavaicāsim sev . . . : „Ko es
šodien esmu paveicis kāda labā?”
Es iesaku Baznīcas locekļiem visā
pasaulē — atrast kādu, kuram ir
grūtības vai kurš ir saslimis vai jūtas
vientuļš, un jau šodien paveikt kaut
ko viņa vai viņas labā. ◼
No uzrunas „Ko es šodien esmu paveicis kāda
labā?” Liahona, 2009. g. sept., 84.–87. lpp.
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Tomass S. Monsons

SVĒTĪBAS,
LUĪZA PĀRKERE

„Un tas ir Mans nolūks — apgādāt Savus svētos, jo visas lietas ir Manas. . . .
Jo zeme ir pilna, tur ir pietiekami un papilnam; jā, Es [esmu sagatavojis] visas lietas.”
(M&D 104:15, 17.)
Lai uzzinātu vairāk par pašpaļāvību, skatiet 32. un 40. lpp. šajā izdevumā.

Vēl šajā numurā
JAUNAJIEM PIEAUGUŠAJIEM

Piecas
jauno
apustuļu
mācības jaunajiem pieaugušajiem

44.
lpp.

„Mūs raksturo mūsu lēmumi, nevis apstākļi” — viena no
pirmo piecu Divpadsmit Atjaunošanas apustuļu dzīves mācībām, kuri tolaik bija jaunie pieaugušie. Izlasiet, ko vēl mēs
varam no viņiem mācīties.

JAUNIEŠIEM
Konferences vēstījums var

izmainīt
jūsu dzīvi

54.
lpp.

Vispārējā konference ir kas vairāk par vienkāršu
pasākumu — tā ir iespēja izmainīt savu dzīvi.

BĒRNIEM

PALĪDZĒT —

zīmuli pēc zīmuļa
Kalebs dzīvo Vācijā. Viņš gribēja izdarīt kaut ko to
bērnu labā, kuri atrodas bēgļu nometnē, līdzās viņa
dzīvesvietai. Tā nu viņš nāca klajā ar kādu ieceri.

75.
lpp.

