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Mājmācības semināra programma ir veidota, lai Svēto 
Rakstu studēšana tev palīdzētu stiprināt savu izpratni par 
Jēzus Kristus evaņģēliju un pielietot tā mācības savā ikdienas 
dzīvē. Vispirms, šajā studiju gadā, tev būs jāizpilda lasīšanas 
uzdevumi no Mormona Grāmatas, kas ir šī kursa Svētie 
Raksti, un pēc tam tev būs jāizpilda individuālās nodarbības. 
Tu satiksies ar semināra skolotāju reizi nedēļā, lai iesniegtu 
veiktos uzdevumus un piedalītos iknedēļas nodarbībā.

Seminārs ir reliģiskā izglītības programma katrai dienai. 
Lūgšanu pilnai Svēto Rakstu studēšanai vajadzētu būt 
tavam ikdienas paradumam. Lai arī semināra nodarbības 
tu neapmeklēsi katru dienu, tev vajadzēs pildīt semināra 
uzdevumus katru skolas dienu. Šajā kursā ir jāizpilda 32 
daļas. Lasīšanas grafikā viii lappusē ir norādīts, kas tev būtu 
jāstudē katrā daļā. Tavs skolotājs tev palīdzēs saprast, kad 
katra daļa ir jāpabeidz. Papildus tavām ikdienas Svēto Rakstu 
studijām, lai izpildītu katru šī studiju ceļveža nodarbību, būs 
nepieciešamas aptuveni 30 minūtes.

Atsevišķi no tavas personīgās dienasgrāmatas, tev ir 
nepieciešamas divas Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatas 
(vai divi bloknoti), kuros tu pildīsi studiju ceļveža uzdevumus. 

Katru nedēļu, satiekoties ar savu skolotāju, tev vajadzētu 
iesniegt Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatu ar taviem, tās 
nedēļas izpildītajiem, studiju ceļveža uzdevumiem. Tavs 
skolotājs izlasīs un komentēs uzdevumus, un nākamajā 
nedēļā tev atdos šo Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatu. 
Savas atbildes tu vari pierakstīt arī uz noplēšamā bloknota 
papīra un iesniegt tās lappuses, kuras esi aizpildījis attiecīgajā 
nedēļā. Skolotāja atdotās lappuses tu vari ievietot atpakaļ 
bloknotā.

Studiju ceļveža lietošana ikdienas 
semināra programmā
Šo studiju ceļvedi var lietot skolotāji un studenti ikdienas 
semināra programmā, lai pilnveidotu nodarbības vai izpildītu 
vēl neizpildītos uzdevumus. Taču šo studiju ceļvedi nav 
paredzēts izsniegt katram ikdienas semināra studentam. 
Ja studentam ir jāatgūst nodarbība, kuru bija izlaidis, lai 
saņemtu kredītpunktu, skolotājs viņam vai viņai var uzdot 
mājās veikt uzdevumu, kas atbilst tai nodarbībai, kura tika 
izlaista.

Mājmācības semināra programmas ievads
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2. DAĻA: 3. DIENA

1. Nefija 3.–4. 
nodaļa
Ievads
Tas Kungs pavēlēja Lehijam sūtīt savus dēlus atpakaļ 
uz Jeruzālemi, lai no Lābana iegūtu misiņa plāksnes. 
Lamans un Lemuēls nespēja saskatīt, kā viņi varētu 
izpildīt šo pavēli, bet Nefijam bija ticība, ka Tas Kungs 
viņiem nodrošinās ceļu, lai izpildītu to, ko Viņš bija 
prasījis. Par spīti daudzajām grūtībām, ar kurām Nefijs 
sastapās, viņš uzticīgi un neatlaidīgi centās paveikt to, 
ko Tas Kungs bija viņam lūdzis. Tā iemesla dēļ viņš tika 
Svētā Gara vadīts un veiksmīgi ieguva plāksnes. Nefija 
pieredze rāda, ka pastāvīga paklausība mums palīdz 
saņemt Tā Kunga palīdzību grūtās situācijās.

1. Nefija 3:1–9, 19–20
Lehija dēli dodas atpakaļ uz Jeruzālemi
Vai esi kādreiz sastapies ar grūtībām un domājis, kā tās 
varētu atrisināt? Šodienas mācību stunda tev palīdzēs 
stiprināt ticību un apņemšanos būt paklausīgam, sa-
skaroties ar grūtībām. Izlasi 1. Nefija 3:1–6 un Svētajos 
Rakstos pasvītro pavēli, ko Tas Kungs deva Lehijam, lai 
to izpildītu viņa dēli. Pievērs uzmanību arī tam, kāda, 
atšķirībā no Nefija attieksmes, bija Lamana un Lemu-
ēla attieksme pret Tā Kunga pavēli.

Lai saprastu, kādas grūtības sekoja Tā Kunga pavēlei, ir 
noderīgi zināt, ka attālums no Jeruzālemes līdz Sarka-
najai jūrai (Akabas līcim) ir apmēram 290 kilometri, kas 
iet caur karstu, neauglīgu un zagļu apsēstu zemi. Lehijs 
ar ģimeni bija ceļojis vairāk nekā trīs dienas līdz šai 
vietai (skat. 1. Nefija 2:5–6), un tagad Tas Kungs teica, 
lai viņa dēli iet atpakaļ uz Jeruzālemi. Izlasi 1. Nefija 
3:7–8 un padomā, kādēļ Nefijs bija gatavs paklausīt Tā 
Kunga pavēlei.

Nefijs liecināja par principu, ka, ja mēs turēsim Tā 
Kunga pavēles, Viņš mums sagatavos ceļu, lai mēs 
tās varētu izpildīt. Turpinot studēt 1. Nefija 3. nodaļu, 
padomā, kā Nefija drosme un apņemšanās var tevi 
iedvesmot būt vēl paklausīgākam un izrādīt lielāku ti-
cību Tam Kungam. Īpašu nozīmi pievērs tam, kā Nefijs 
attiecās pret grūtībām. Lai gan Nefijs saskārās ar grūtī-
bām, kopā ar brāļiem cenšoties iegūt misiņa plāksnes, 
viņš izvēlējās nekurnēt. (Skat. 1. Nefija 3:6.)

Misiņa plāksnes ietvēra „jūdu pierakstu” (1. Nefija 3:3), 
kas bija viņu Svētie Raksti. Tie ietvēra informāciju un 
dažus no Rakstiem, kas pašlaik atrodami Vecajā Derībā, 
kā arī citus pravietiskus rakstus. Izlasi 1. Nefija 3:19–20 
un pasvītro, ko ietvēra misiņa plāksnes, kas tās padarīja 
tik svarīgas Lehija ģimenei un viņa pēcnācējiem. 

Rakstvietu prasmīga pārzināšana — 
1. Nefija 3:7
Izlasi 1. Nefija 3:7 trīs reizes (tu vari mainīt savu 
lasīšanas veidu: lasīt skaļi vai klusām). Aizver Svētos 
Rakstus un mēģini uzrakstīt atbildes uz tālāk dotajiem 
jautājumiem, neskatoties šajā pantā:

• Ar ko Nefijs runāja?   
 

• Ko Nefijs apņēmās darīt?   
 

• Ko Nefijs zināja, ka Tas Kungs darīs?   
 

Atver Svētos Rakstus un pārlasi 1. Nefija 3:7 un savas 
atbildes.

Pravietis Džozefs Smits teica: „Es to padarīju par savu 
likumu: Kad Tas Kungs pavēl, dari to.” (Baznīcas vēs-
ture, 2:170.) Tu vari uzrakstīt šo apgalvojumu blakus 
1.  Nefija 3:7.

1. Nefija 3:10–31
Lābans nozog Lehija mantu un mēģina nogalināt Nefiju un 
viņa brāļus
Paklausot Dieva pavēlēm, Viņš mūs svēta dažādos 
veidos. Nefija pieredze, iegūstot misiņa plāksnes, 
apliecina viņa liecību, ka Dievs sagatavo ceļu Saviem 
bērniem, lai viņi varētu paveikt Viņa pavēles (skat. 
1. Nefija 3:7). Izmantojot tabulu, mācies par pirmajiem 
diviem mēģinājumiem, kuros Lehija dēli cenšas iegūt 
misiņa plāksnes. Atbildi uz jautājumiem kolonnā par 
katru mēģinājumu vai izpildi šo uzdevumu savā Svēto 
Rakstu studiju dienasgrāmatā.

Piezīme: Nefija laikā meslu mešana (skat. 1. Nefija 
3:11) bija ierasts veids, kā izdarīt izvēli. Metot meslus, 
Nefijs un viņa brāļi centās iegūt Tā Kunga norādīju-
mus, pildot pavēli, lai iegūtu plāksnes no misiņa (skat. 
Salamana pamācības 16:33 ; Svēto Rakstu ceļvedis, 
„mesli”).

Mājmācības studentu studiju ceļveža lietošana

Ievads Svēto Rakstu 
tekstā

Ievads sniedz nelielu  
fona informāciju un  

Svēto  Rakstu kopsavilkumu 
katrai  nodarbībai.

Atbilžu pierakstīšana 
rokasgrāmatā

Dažreiz tevi aicinās ierakstīt 
atbildes rokasgrāmatā,  

uz neaizpildītām līnijām  
vai tabulā.

Rakstvietu sadalījums 
grupās un satura 

pārskats
Rakstvietu sadalījumu grupās 

nosaka dabiska darbības 
vai temata maiņa. Katram 
seko īss kopsavilkums par 
 notikumiem vai mācībām 

šajos pantos.

Rakstvietu prasmīga 
pārzināšana

Katra no 25 prasmīgi pārzinā-
majām rakstvietām, kas ir at-
rodamas Mormona Grāmatā, 
katrā nodarbībā tiek iztirzāta 

atsevišķi, lai tev palīdzētu 
padziļināt šīs rakstvietas 

pārzināšanu.
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2. DAĻA: 4. DIENA

1. Nefija 5.–6. 
nodaļa; 9. nodaļa
Ievads
Pravieša Lehija sieva Sārija baidījās, ka viņas dēli neat-
griezīsies no Jeruzālemes. Lehijs viņu mierināja, paužot 
savu ticību Tam Kungam. Kad viņas dēli droši atgrie-
zās atpakaļ ar misiņa plāksnēm, Sārija ieguva stip-
rāku liecību par Dieva palīdzību, vadot un pasargājot 
viņas ģimeni. Kad Lehijs studēja plāksnes no misiņa, 
„viņš tika piepildīts ar Garu un sāka pravietojumu 
par saviem pēcnācējiem”. (1. Nefija 5:17.) Studējot šo 
stundu, padomā par savām personīgajām Svēto Rakstu 
studijām un to, ko tu vari darīt, lai saņemtu spēku, kas 
nāk, meklējot Dieva vārdu.

1. Nefija 5:1–9
Lehija dēli droši atgriežas pie savas ģimenes tuksnesī
Ceļš uz Jeruzālemi un atpakaļ no tās Nefijam un viņa 
brāļiem, iespējams, prasīja vairākas nedēļas. Padomā 
par laiku, kad brālis, māsa, vecāks vai kāds cits, ko pa-
zīsti, devās prom no mājām uz ilgāku laiku, piemēram, 
uz misiju, skolu vai armiju. Kādas bažas un rūpes tev 
bija (vai kādas, tavuprāt, varētu būt vecāku bažas), kad 
uz ilgu laiku biji šķirts no sev mīļa cilvēka? Izlasi 1. Ne-
fija 5:1–3, un atklāj bažas, ko Sārija pauda Lehijam par 
savu dēlu atgriešanos Jeruzālemē.

Studē 1. Nefija 5:4–6 un uzzini, kā Lehijs atbildēja uz 
Sārijas bažām.

 1. Savā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā 

pārfrāzē saviem vārdiem 
 Lehija atbildi savai sievai.

Atbildi uz jautājumiem:

• Kas tevi pārsteidz tajā, 
kā Lehijs atbildēja Sārijai 
par viņas bažām?

•  Kā Lehija vārdi parāda 
ticību un drosmi, kas 
gūta no viņam dotajām 
Dieva atklāsmēm?

Viens veids, lai saprastu 
Svētos Rakstus, ir pārfrāzēt 
principus saviem vārdiem. 
Rakstiski vai mutiski pārf-
rāzējot to, ko lasi, varēsi 
labāk saprast patiesības, kas 
ietvertas Svētajos Rakstos. 
Tas arī nodrošina iespēju Tā 
Kunga Garam liecināt par šīm 
patiesībām.

Pārfrāzē saviem 
vārdiem

Kādu iespaidu Lehija liecība atstāja uz Sāriju 1. Nefija 
5:6?   
 

No Lehija un Sārijas pieredzes mēs varam mācīties 
divas patiesības — Tas Kungs var mūs svētīt ar pārlie-
cību, kad mēs sekojam Viņa iedvesmai, un mēs varam 
mierināt un stiprināt citus, kad mēs izrādām savu ticību 
Dievam. 

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā apraksti 
kādu reizi, kad juti Dieva mierinošo pārliecību grūtā brīdī, 

kad dalījies savā liecībā, lai mierinātu un stiprinātu kādu citu, vai 
tiki kāda cita ticības vārdu mierināts un spēcināts. 

Izlasi 1. Nefija 5:7–9 un atklāj, kādu iespaidu šī piere-
dze atstāja uz Sārijas ticību.

• Ko Sārija mācījās no šīs pieredzes?   
 

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kā Sārijas liecība 1. Nefija 5:8 līdzinās Nefija 

liecībai 1. Nefija 3:7?

1. Nefija 5:10–22
Lehijs pēta misiņa plāksnes
Nefijs un viņa brāļi bija riskējuši ar savām dzīvībām, 
upurējuši savas ģimenes bagātības, tālu ceļojuši un 
bija dievišķi pasargāti savā ceļojumā, lai iegūtu misiņa 
plāksnes. Ja tu būtu Lehija ģimenes loceklis, kā viņu 
pūles iespaidotu tavu attieksmi, studējot to, kas bija 
rakstīts uz plāksnēm no misiņa?

Pēc tam, kad Lehija dēli atgriezās drošībā, Lehijs sāka 
pētīt misiņa plākšņu saturu. Izlasi 1. Nefija 5:11–14 un 
pasvītro, ko ietvēra plāksnes no misiņa.

Izlasi 1. Nefija 5:17–20 un atklāj, kā misiņa plākšņu 
studēšana ietekmēja Lehiju. Kā, balstoties uz to, ko 
esi mācījies šajos pantos, tu pabeigtu formulēt šādu 
principu? (Skat. 1. Nefija 5:17): Pētot Svētos Rakstus, 
mēs varam   
 

Elders Roberts D. Heilzs, no Divpadsmit apustuļu kvo-
ruma, apliecināja šo patiesību: 

„Kad mēs vēlamies runāt ar Dievu, mēs lūdzam. Bet, 
kad mēs vēlamies, lai Viņš runātu ar mums, mēs pētām 
Svētos Rakstus, jo Viņa vārdi tiek izteikti caur Viņa 
praviešiem. Viņš mūs mācīs tad, kad mēs klausīsimies 
Svētā Gara pamudinājumos.

Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā 
veicamie uzdevumi
Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā veicamie uzde-
vumi ir jāizraksta, un katru 
nedēļu tie ir jāiedod savam 
skolotājam, lai gūtu atsauk-
smes. Rūpīga savu atbilžu 
apdomāšana tev palīdzēs  
gūt nozīmīgas pieredzes, 
mācoties un pielietojot  
Svēto Rakstu patiesības.

Mācības un principi
Evaņģēlija mācībām un prin-
cipiem nodarbībā dabiski iz-
rietot no Svētajiem Rakstiem, 
tie ir treknā drukā, lai tev 
palīdzētu tos atpazīt.

Studiju palīgs
Studiju palīgs sniedz atskār-
smes un paskaidro paradu-
mus, kas var uzlabot tavu 
studēšanu un izpratni par 
Svētajiem Rakstiem.
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Mormona Grāmatas lasīšanas grafiks
Vienības 
numurs Šīs nedēļas nozīmētās nodaļas lasīšanai Dienas, kad es lasu Svētos 

Rakstus

1

Titullapa | Ievads | Trīs liecinieku liecības | Astoņu liecinieku liecības | Pravieša Džozefa Smita 
liecība | Īss paskaidrojums par Mormona Grāmatu |

P O T C P S Sv

2 1. Nefija 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | P O T C P S Sv

3 1. Nefija 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | P O T C P S Sv

4 1. Nefija 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | P O T C P S Sv

5 1. Nefija 20 | 21 | 22 | 2. Nefija 1 | 2 | 3 | P O T C P S Sv

6 2. Nefija 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P O T C P S Sv

7 2. Nefija 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | P O T C P S Sv

8 2. Nefija 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | P O T C P S Sv

9 2. Nefija 32 | 33 | Jēkaba 1 | 2 | 3 | 4 | P O T C P S Sv

10 Jēkaba 5 | 6 | 7 | Ēnosa 1 | Jaroma 1| Omnija 1| P O T C P S Sv

11 Mormona vārdi 1| Mosijas 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P O T C P S Sv

12 Mosijas 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | P O T C P S Sv

13 Mosijas 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | P O T C P S Sv

14 Mosijas 26 | 27 | 28 | 29 | Almas 1 | 2 | 3 | 4 | P O T C P S Sv

15 Almas 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P O T C P S Sv

16 Almas 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | P O T C P S Sv

17 Almas 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | P O T C P S Sv

18 Almas 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | P O T C P S Sv

19 Almas 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | P O T C P S Sv

20 Almas 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | P O T C P S Sv

21 Almas 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | P O T C P S Sv

22 Helamana 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P O T C P S Sv

23 Helamana 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | P O T C P S Sv

24 3. Nefija 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11:1–17 | P O T C P S Sv

25 3. Nefija 11:18–41 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | P O T C P S Sv

26 3. Nefija 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | P O T C P S Sv

27 3. Nefija 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | P O T C P S Sv

28 4. Nefija 1| Mormona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8:1–11 | P O T C P S Sv

29 Mormona 8:12–41 | 9 | Etera 1 | 2 | 3 | P O T C P S Sv

30 Etera 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P O T C P S Sv

31 Etera 13 | 14 | 15 | Moronija 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7:1–19 | P O T C P S Sv

32 Moronija 7:20–48 | 8 | 9 | 10 | P O T C P S Sv
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Laipni lūdzam Mormona Grāmatā!

Kas ir Mormona Grāmata?
Mormona Grāmata ir vēl viena liecība par Jēzu Kristu. Tā 
 satur senlaiku praviešu pierakstus, kas sniedz aprakstu par 
Dieva saskarsmi ar vienu no Israēla nama atzaru Amerikas 
kontinentā. Pēdējo dienu svētajiem Mormona Grāmata ir 
 Svētie Raksti, tāpat kā Bībele, Mācība un Derības un Dārgā 
Pērle. Mormona Grāmata ir pieraksts par lielām senlaiku 
 amerikāņu civilizācijām.

Kopš Mormona Grāmatas publicēšanas angļu valodā 1830. 
gadā tā ir pārtulkota daudzās valodās un izdota kopumā vai-
rāk nekā 150 miljonos eksemplāru. Dieva pravieši šo grāmatu 
ir raksturojuši kā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas 
„noslēgakmeni”.

Kāpēc Mormona Grāmatas studēšana man ir 
svarīga?
Prezidents Ezra Tafta Bensons mācīja, ka, studējot Mormona 
Grāmatu ar patiesu sirdi, tu tuvosies Dievam:

„Vai dziļi mūsu sirdī nav kas tāds, kas ilgojas būt tuvāk Die-
vam, būt līdzīgākiem Viņam mūsu ikdienas dzīvē, un pastāvīgi 
sajust Viņa klātbūtni? Ja tas tā ir, tad Mormona Grāmata 
mums palīdzēs to izdarīt labāk nekā jebkura cita grāmata.

Mormona Grāmata ne tikai mums māca patiesību, kaut arī, 
patiešām, tā to dara. Mormona Grāmata ne tikai liecina par 
Kristu, kaut arī, patiešām, tā dara arī to. Taču ir vēl kas vairāk. 
Šajā grāmatā ir spēks, kas sāks ieplūst jūsu dzīvē tajā brīdī, 
kad jūs sāksit nopietnu šīs grāmatas studēšanu. Jums būs lie-
lāks spēks nepadoties kārdinājumam. Jūs radīsit spēku, lai iz-
vairītos no maldiem. Jums būs spēks, lai paliktu uz taisnās un 
šaurās takas. Svētos Rakstus dēvē par „dzīvības vārdiem” 
(skat. M&D 84:85), un ne uz ko patiesāk to nevar attiecināt 
kā uz Mormona Grāmatu. Kad jūs sāksit izjust izsalkumu un 
slāpes pēc tās vārdiem, jūs dzīvē radīsit lielāku un lielāku pār-
pilnību.” („The Book of Mormon — Keystone of Our Reli-
gion”, Ensign, 1986. g. nov., 7. lpp.)

Mormona Grāmata tika rakstīta mums mūsdienās. Mormons, 
senlaiku pravietis, kura vārdā grāmata ir nosaukta, un viņa 
dēls Moronijs saīsināja gadsimtiem veiktus pierakstus, apko-
pojot zelta plāksnes, no kurām pravietis Džozefs Smits pārtul-
koja Mormona Grāmatu. Dievs, kas zina visu no sākuma līdz 
galam, iedvesmoja Savus praviešus saīsinot iekļaut to, kas 
mums mūsdienās būtu nepieciešams. Moronijs, kas bija pēdē-
jais no praviešiem, kas rakstīja Mormona Grāmatā, paredzēja 
mūsdienas: „Lūk, es runāju uz jums, it kā jūs būtu klāt, bet 
tomēr jūs neesat. Bet lūk, Jēzus Kristus man ir parādījis jūs, 
un es zinu jūsu darbus” (Mormona 8:35).

Prezidents Bensons arī mācīja, ka Mormona Grāmatas studē-
šana tev palīdzēs atšķirt labu no ļauna:

„Mormona Grāmata ved cilvēkus pie Kristus divos pamatvei-
dos. Pirmais — tā vienkāršā veidā pastāsta par Kristu un Viņa 
evaņģēliju. Tā liecina par Viņa svēto dievišķību, par nepiecie-
šamību pēc Izpircēja un mūsu vajadzību paļauties uz Viņu. Tā 
liecina par Krišanu un Izpirkšanu, un par evaņģēlija pirmajiem 
principiem, ieskaitot mūsu vajadzību pēc salauztas sirds un 
nožēlas pilna gara, un garīgas atdzimšanas. Tā pasludina, ka 
mums ir jāpastāv līdz galam taisnīgumā un jādzīvo svētajam 
līdzīga tikumiska dzīve.

Otrs — Mormona Grāmata atmasko Kristus ienaidniekus. Tā 
satriec nepatiesās mācības un izbeidz strīdus. (Skat. 2. Nef. 
3:12.) Tā stiprina pazemīgos Kristus sekotājus pret velna ļau-
najiem nodomiem, plāniem un mācībām mūsdienās. Mūsdie-
nās atkritēji ir līdzīgi tiem, kas ir Mormona Grāmatā. Dievs, ar 
Savu bezgalīgo spēju visu iepriekš paredzēt, Mormona Grā-
matu veidoja tā, lai mēs spētu saskatīt maldus un zinātu, kā 
mūsdienās cīnīties ar nepatiesiem izglītības, politikas, reliģijas 
un filozofiju konceptiem.” („The Book of Mormon Is the 
Word of God”, Ensign, 1975. g. maijs, 64. lpp.)

Par Mormona Grāmatu
Mormona Grāmata ir veidota no 15 mazākām grāmatām. As-
toņas no šīm grāmatām sākas ar virsrakstu, kas bija ierakstīts 
zelta plākšņu oriģinālā, kuru pārtulkoja pravietis Džozefs 
Smits: 1. Nefija, 2. Nefija, Jēkaba, Almas, Helamana, 3. Nefijs, 
4. Nefijs un Etera grāmata. Arī dažas nodaļas Mormona Grā-
matā iesākas ar virsrakstu, kas bija iekļauts zelta plākšņu ori-
ģinālā (izņemot teikumus par ietverošo nodaļās): Mosijas 9, 
Mosijas 23, Almas 5, Almas 7, Almas 9, Almas 17, Almas 21, 
Almas 36, Almas 38, Almas 39, Almas 45, Helamana 7, 
 Helamana 13, 3. Nefija 11 un Moronija 9.

Katras Mormona Grāmatas nodaļas sākumā ir īss nodaļas 
kopsavilkums, kas ir uzrakstīts kursīvā. Šie nodaļu kopsavil-
kumi tika rakstīti un pievienoti Augstākā prezidija pārraudzībā 
un nebija Mormona Grāmatas zelta plākšņu teksta oriģinālā.
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Iespējamās Mormona Grāmatas vietas (attiecībā cita pret citu)*

Sidonas upe

Hermonta mežonī-
gais apvidus

Dienvidu mežonīgais 
apvidus

Austrumu mežonīgais 
apvidus

Šaurā mežonīgā apvidus strēmele

Zeme uz ziemeļiem

Pārpilnība

Zarahemla

Ziemeļu jūra

Zemes šaurums

Postaža
Ziemeļu jūra

Muleka
Omnera

Gida
Moriantona

Lehija
Jeršona

Moronija

Gideona

Amoniha

Manti kalns
Noa

Sidoma Amnihu kalns
Jūdeja

Antipara Minona Ārona

Kūmena Zīzroma

Meleka
Manti

Antionuma

Nefiha

Pirmā mantojuma zeme

Nefija (Lehija-Nefija)

Amulona

Helama

Šiloma
Midonija

Mormona

Rietumu jūra Austrumu jūra

Midiāna
Jeruzāleme

Šemlona
Ismaēla

Lemuēla

Šimnilona

Riplas kalns

* Iespējamā saistība starp vietām 
Mormona Grāmatā, pamatojoties uz 
iekšējiem pierādījumiem. Nevajadzētu 
pūlēties identificēt vietas šajā kartē ar 
jebkādu pastāvošu ģeogrāfisku 
atrašanās vietu.
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1. DAĻA: 1. DIENA

Svēto Rakstu 
studēšana
Ievads
Šīs mācību stundas mērķis ir palīdzēt tev apgūt, kā stu-
dēt Svētos Rakstus un kā studējot ieaicināt Svēto Garu, 
lai Tas tevi iedvesmotu un mācītu. Šajā mācību stundā 
tu apgūsi prasmes, kas palīdzēs labāk saprast Svētos 
Rakstus un pielietot tajos ietvertās mācības savā dzīvē. 
Studējot šo nodaļu, pievērs uzmanību tam, kā tu vari 
ieaicināt Svēto Garu savās evaņģēlija studijās.

Mācies studējot un ar ticību
Iedomājies, ka, vēloties uzlabot savu fizisko formu, tu 
palūgtu draugam, lai viņš vingro tavā vietā. Vai drauga 
vingrošana uzlabotu tavu fizisko formu? Šo piemēru 
var attiecināt arī uz garīgo izaugsmi — gluži tāpat kā 
cilvēks nevar vingrot otra vietā, viņš nevar apgūt evaņ-
ģēliju otra vietā. Katrs pats ir atbildīgs par evaņģēlija 
studēšanu un savu garīgo izaugsmi.

Mācībā un Derībās 88:118 Tas Kungs apraksta, kā 
mums jāmācās evaņģēlijs. Lasot pievērs uzmanību,  
kas tev jādara, lai apgūtu evaņģēliju, un pabeidz šo 
teikumu: „Meklējiet zināšanas, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
un arī - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .”

Zināšanu meklēšana, studējot un ar ticību, prasa 
individuālus pūliņus. Tavi centieni ar lūgšanu studēt 
evaņģēliju ieaicinās mācību procesā Svēto Garu. Lai 
šogad centīgi studētu evaņģēliju, tu vari lūgt pēc izprat-
nes, pildīt savus semināra uzdevumus, dalīties ar citiem 
liecībā un pieredzē par to, kā tu dzīvo pēc evaņģēlija, 
kā arī pielietot apgūto savā dzīvē. 

Viena būtiska lieta, ko vari darīt, lai savā garīgajā 
mācību procesā ieaicinātu Svēto Garu, ir katru dienu 
studēt Svētos Rakstus. Ikdienas personīgās Svēto Rak-
stu studijas palīdzēs sadzirdēt, ko tev saka Tā Kunga 
balss (skat. M&D 18:34–36). Elders Roberts D. Heilzs, 
no Divpadsmit apustuļu kvoruma, ir apsolījis: „Kad vē-
lamies, lai [Dievs] runā ar mums, mēs studējam Svētos 
Rakstus, jo Viņa vārdi tiek runāti caur Viņa praviešiem. 
Un tad Viņš mūs mācīs, ja vien mēs ieklausīsimies 
Svētā Gara pamudinājumos” („Holy Scriptures: The 
Power of God unto Our Salvation”, Ensign vai Liahona, 
2006. g. nov., 26.–27. lpp.).

Lasot Svētos Rakstus un ieaicinot savās studijās Svēto 
Garu, tu saņemsi tādas svētības kā straujāku garīgo 

izaugsmi, tuvību Dievam, lielākas atklāsmes savā dzīvē, 
lielāku spēku pretoties kārdinājumiem un stiprāku 
liecību par Jēzus Kristus evaņģēliju. 

Svēto Rakstu studijas
Prezidents Marions Dž. Romnijs, no Augstākā prezi-
dija, minēja vienu no Svēto Rakstu pamatmērķiem, 
sakot: „Svētie Raksti ir tikuši sarakstīti, lai sagla-
bātu principus mūsu labumam” („Records of Great 
Worth”, Ensign, 1980.g. sept., 4. lpp.). Studējot Svētos 
Rakstus, mēs apgūstam evaņģēlija principus un mācī-
bas. Pielietojot šos principus un mācības, mēs gūstam 
garīgu vadību. 

Svētajos Rakstos ietvertu vērtīgu principu un mācību 
uziešana prasa piepūli un laiku. Elders Ričards G. 
Skots, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, 
Svēto Rakstu studijas pielīdzina darbam 
dārgakmeņu raktuvēs: „Meklējiet 
patiesības dimantus, kas dažkārt 
rūpīgi jāatrok [Svēto Rakstu] 
lappusēs” („Four Fundamentals  
for Those Who Teach and Inspire 
Youth”, Old Testament Symposium 
Speeches, 1987. g. [1988. g.], 1. lpp.). 
Svēto Rakstu studiju procesā jeb 
dārgakmeņu rakšanā jāveic trīs 
svarīgi soļi: (1) mums jāizprot Svēto 
Rakstu izcelsme un konteksts, (2) mums jāizzina tajos 
mācītie principi un doktrīnas un (3) mums jāpielieto šīs 
patiesības savā dzīvē.

1. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumu: kā kalnracis, kas meklē dimantus, līdzinās cil-

vēkam, kurš cenšas uziet Svētajos Rakstos ietvertos principus un 
pielietot tos savā dzīvē?

Izproti Svēto Rakstu izcelsmi un kontekstu
Izpratne par rakstvietu izcelsmi un kontekstu pa-
līdz izprast tajās ietverto evaņģēlija vēsti. Prezidents 
Tomass S. Monsons deva padomu: „Iepazīstieties ar 
Svētajos Rakstos ietvertajām mācībām. Izziniet rakst-
vietu izcelsmi un kontekstu. . . . Studējiet tās, it kā tās 
uzrunātu tieši jūs, jo tā tas patiesībā arī ir” („Be Your 
Best Self”, Ensign vai Liahona, 2009. g. maijs, 68. lpp.).

Lasot Svētos Rakstus, būtu lietderīgi uzdot sev tādus 
jautājumus kā: „Kurš uzrakstīja šos pantus?” „Kam 
tie tika rakstīti?” „Kas šajā stāstā notiek?” un „Kādēļ 
autors rakstīja šos pantus?” Nodaļu aprakstos (slīprak-
stā iespiestajā kopsavilkumā katras nodaļas sākumā) 
tiek sniegts īss pārskats par galvenajiem notikumiem 
un bieži vien dotas arī atbildes uz iepriekš minētajiem 
jautājumiem.
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Tāpat būtu noderīgi, ja grūtus vai nezināmus vārdus 
tu uzmeklētu vārdnīcā. Sastopoties ar kādu neskaidru 
vārdu savienojumu vai teksta daļu, tu vari izlasīt atsau-
ces lapaspuses apakšā, kas palīdzēs gūt lielāku izpratni. 

Lai mācītos pielietot minētos paņēmienus, izlasi  
3. Nefijs 17:1–10 un atbildi uz jautājumiem: Kurš ru-
nāja? Kam Viņš to teica? Kas notika? Neaizmirsti izlasīt 
nodaļas aprakstu, lai gūtu īsu pārskatu par tā laika 
notikumiem.

 2. Izmantojot 3. Nefijs 17:1 atsauces, savā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Ko Jēzus  

gribēja teikt ar vārdiem: „Mans laiks ir tuvu klāt”?
 3. Apraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā  
saviem vārdiem, kas notika, kad Glābējs gatavojās atstāt 

ļaužu pulku. Kādēļ Viņš palika? Ko Viņš izdarīja cilvēku labā?

Atpazīsti mācības un principus 
Mācības un principi ir mūžīgas, nemainīgas evaņģēlija 
patiesības, kas rāda mums pareizo virzienu. Senie pra-
vieši mācīja šīs patiesības caur notikumiem, stāstiem 
un sprediķiem, ko pierakstīja Svētajos Rakstos.

Kad esi guvis izpratni par Svēto Rakstu izcelsmi un 
kontekstu, tu esi gatavs saskatīt tajos mācītās doktrīnas 
un principus. Elders Ričards G. Skots apraksta lietde-
rīgu pieeju, kā palūkoties uz principiem: „Principi ir 
patiesības koncentrāts, kas iepakots lietošanai visda-
žādākajos apstākļos. Patiess princips palīdz pieņemt 
skaidru lēmumu pat vismulsinošākajos un spiedīgāka-
jos apstākļos. Ir vērts pielikt lielas pūles, lai organizētu 
apgūto patiesību vienkāršos vārdos izteiktos principos” 
(„Acquiring Spiritual Knowledge”, Ensign, 1993. g. 
nov., 86. lpp.).

Daži evaņģēlija principi tiek izteikti pavisam skaidri, 
izmantojot tādas frāzes kā „un tā mēs redzam” vai „un 
tomēr”. Tomēr vairums principu tiek pausti netieši. Tie 
tiek atainoti, aprakstot Svētajos Rakstos minēto cilvēku 
dzīvi. Šādas mācības un principus var atklāt, uzdodot 
sev tādus jautājumus kā: „Kāda ir šī vēstījuma morāle 
vai būtība?” „Kādēļ rakstītājs iekļāva šo vēstījumu vai 
notikumu?” „Ko autors gribēja, lai mēs no tā mācītos?” 
un „Kādas patiesības tiek mācītas šajā Svēto Rakstu 
daļā?”

 4. Lai vingrinātos atpazīt dažas no mācībām un princi-
piem, kas minēti 3. Nefijs 17:1–10, uzraksti atbildes uz 

jautājumiem a) vai b) savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā. 
Neaizmirsti izlasīt nodaļas aprakstu, lai gūtu īsu nodaļas pār-
skatu.
a) Kurš runā šajos pantos? Kam Viņš to saka? Kāda ir 3. Nefijs 
17:1–10 morāle jeb būtība?

b) Ko tas, kurš uzrakstīja 1., 5.–6. un9.–10. pantu, gribēja, lai 
mēs saprastu? Kādas būtiskas patiesības tu mācījies no šiem 
pantiem?

Viena no evaņģēlija patiesībām, ko var pamanīt šajos 
pantos, ir šāda: Tas Kungs atsaucas, ja mēs patiesi 
vēlamies Viņam tuvoties.

Pielieto apgūtās mācības un principus 
Kad esi izpratis evaņģēlija mācības un principus, tu esi 
gatavs rīkoties un kaut ko darīt lietas labā. Rīkojoties 
saskaņā ar apgūto, tu sajutīsi Svēto Garu liecinām, ka 
attiecīgais princips ir patiess (skat. Moronija 10:4–5). 
Katra mācību stunda, ko apgūsti mājās, seminārā vai 
Baznīcā, kā arī katrs programmas „Pienākums pret 
Dievu” un „Personības attīstība” uzdevums palīdz 
mums rīkoties saskaņā ar to, kas ticis mācīts. 

Prezidents Tomass S. Monsons ir teicis: 
„Evaņģēlijs netiek mācīts ar mērķi . . . 
„ieliet informāciju” [studentu] prātā. . . . 
Mūsu mērķis ir iedvesmot cilvēku apdomāt, 
sajust un tad kaut ko darīt, lai dzīvotu 
saskaņā ar evaņģēlija principiem”  

(Conference Report, 1970. g. okt., 107. lpp.).

Lai varētu pielietot apgūtos principus, pavaicā sev: 
Ko Tas Kungs vēlas, lai es darītu ar šīm zināšanām?” 
„Kādu garīgu iedvesmu es saņēmu, kas var man 
palīdzēt pilnveidoties?” Kādas pārmaiņas šis princips 
varētu ienest manā dzīvē? Kas man būtu vai nebūtu jā-
dara, lai dzīvotu saskaņā ar šo patiesību? Kā uzlabosies 
mana dzīve, ja es darīšu to, kas mācīts šajos pantos? 

 5. Veic nelielu ierakstu savā studiju dienasgrāmatā,  
aprakstot, kā tu vari pielietot kādu no principiem vai  

mācībām, ko esi mācījies no 3. Nefijs 17:1–10.

Svēto Rakstu studēšanas iemaņas  
un metodes
Turpmāk minēto iemaņu un metožu pielietojums pa-
līdzēs tev gūt izpratni par Svēto Rakstu izcelsmi, kā arī 
izzināt un pielietot tajos ietvertās mācības un principus. 
Šīs metodes ik pa laikam tiks pieminētas šajā rokasgrā-
matā. Izlasi aprakstu par visām iemaņām un izvēlies 
vienu vai divas, ko tu, pēc tavām domām, savās personī-
gajās Svēto Rakstu studijās varētu pielietot biežāk.

Cēloņi un sekas. Pievērs uzmanību vārdu „ja–tad” un 
„tāpēc, ka–tādēļ” sakarībām. Piemēri: 2. Nefija 13:16–26; 
Almas 34:33.

Norāde uz citu rakstvietu. Sagrupē, sasaisti vai 
apkopo Svētos Rakstus, lai gūtu skaidrāku un dziļāku 
izpratni. Piemēram, salīdzini Mosijas 11:2–6, 14 un 5. 
Mozus 17:14–20. Tāpat tu vari izmantot atsauces, lai 
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atrastu norādes uz citu rakstvietu. Piemērs: 3. Nefijs 
12:28–29, atsauce 29a norāda uz Mācību un Derībām 
42:23.

Izzini kontekstu (satura būtību). Atbildi uz jautāju-
miem: kurš, kas, kad un kur. Piemērs: Almas 31:1, 6–11; 
32:1–6 apraksta, kādos apstākļos tika mācīts tas, kas 
rakstīts Almas 32:21–43.

Atslēgvārdi. Tādus vārdus un frāzes kā „tomēr” vai 
„tā mēs redzam” vajadzētu uztvert kā aicinājumu 
apstāties un meklēt izskaidrojumu dotajam aprakstam. 
Piemēri: Almas 30:60; Helamana 6:35–36; 3. Nefijs 
18:30–32.

Piezīmes Svētajos Rakstos. Iekrāso, apvelc vai pa-
svītro savos Svētajos Rakstos svarīgus vārdus vai frāzes, 
kas pantam piešķir īpašu nozīmi. Veic lappušu malās 
īsas piezīmes par svarīgām domām, sajūtām, atziņām 
vai principiem. Tas palīdzēs atcerēties, kas tev šķita 
būtisks attiecīgajā pantā.

Personvārda aizstāšana. Ievieto Svētajos Rakstos  
savu vārdu. Piemērs: Aizstāj Nefija vārdu ar savējo 
1. Nefija 3:7.

Gremdēšanās pārdomās. Gremdēties pārdomās no-
zīmē kaut ko pamatīgi apdomāt. Gremdējoties pārdo-
mās, jāuzdod jautājumi un jāizvērtē, ko tu jau zini un 
ko esi apguvis. Šī pārdomu procesa rezultātā tu bieži 
vien sapratīsi, kā pielietot attiecīgo principu savā dzīvē. 

Vārdu atkārtošanās. Vārdiem vai frāzēm, kas tiek lie-
toti atkārtoti, vajadzētu pievērst uzmanību. Tie norāda 
uz to, kas, pēc rakstītāja domām, šķitis būtisks. Piemēri: 
Vārds drausmīgs 2. Nefija 9:10, 19, 26–27, 39, 46–47; 
vārds atcerēties Helamana 5:6–14.

Svētajos Rakstos izmantotie pretstati. Reizēm 
pravieši Svētajos Rakstos cieši līdzās apraksta dažādus 
cilvēkus, idejas vai notikumus. Pretstati starp tiem ļauj 
vieglāk atpazīt svarīgus evaņģēlija principus. Meklē 
pretstatus atsevišķos pantos, lielākās Svēto Rakstu 
daļās vai nodaļās. Piemēri: 2. Nefija 2:27; Almas 47–48 
nodaļa.

Svēto Rakstu uzskaitījumi. Svēto Rakstu uzskai-
tījumu atrašana palīdzēs labāk saprast, ko māca Tas 
Kungs un Viņa pravieši. Sastopoties ar uzskaitījumu, 
tu vari sanumurēt tajā minētos elementus. Piemērs: 
 Helamana 4:11–13 var atrast uzskaitījumu par ļauna-
jiem darbiem, kas tika darīti nefijiešu vidū.

Svētajos Rakstos izmantotie simboli. Šos simbolus 
palīdz atpazīt vārdi kā, tāpat un pielīdzināt. Mēģini no-
teikt, ko minētais simbols apzīmē. Lai atrastu simbolu 
nozīmi, izmanto atsauces, Svēto Rakstu ceļvedi un 
alfabētisko tematu rādītāju. Piemērs: Salīdzini Jēkaba 
gr. 5:3, 75–77 ar Jēkaba gr. 6:1–7.

Vizualizācija. Lasot iztēlojies to, kas notiek. Uzdod 
jautājumus par attiecīgo notikumu un iedomājies, ka 
tu tajā piedalies. Piemērs: Mēģini iztēloties, kas notiek 
Ēnosa 1:1–8.

Vārdu definīcijas. Svētajos Rakstos bieži vien tiek 
lietoti mums nezināmi vārdi. Sastopoties ar nezināmu 
vārdu, noskaidro, ko tas nozīmē, izmantojot Svēto 
Rakstu ceļvedi, atsauces vai vārdnīcu.

 6. Izvēlies un izmanto vienu no iemaņām, kas aprakstī-
tas iepriekšējā nodaļā „Svēto Rakstu studēšanas iemaņas 

un metodes”. Uzraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, 
kā šī iemaņa noderēja tavās personīgajās Svēto Rakstu studijās.

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs die-
nas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju mācību stundu „Svētos Rakstu studēšana” un pabeidzu 
to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

1. DAĻA: 2. DIENA

Pestīšanas iecere
Ievads
Mūsu Debesu Tēvs ir sagatavojis mums, Viņa bērniem, 
ieceri ar nodomu vadīt mūs visus uz mūžīgu laimi un 
paaugstināšanu. Viņa ieceres centrā ir Jēzus Kristus 
veiktā Izpirkšana. Izpirkšana pārvar Krišanas sekas un 
dod mums iespēju nožēlot grēkus un tikt attīrītiem 
no saviem grēkiem, lai mēs varētu gūt prieku gan šajā 
dzīvē, gan mūžībā. 
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Šī mācību stunda sniedz īsu pārskatu par Debesu Tēva 
pestīšanas ieceri. Tā palīdz saskatīt, ka šogad apgūsta-
mās evaņģēlija patiesības ir savstarpēji saistītas un kā 
tās saistās ar tavu mērķi uz Zemes. Pieaugot sapratnei 
par pestīšanas ieceri, pieaugs gan tava ticība Dievam 
un Viņa Dēlam Jēzum Kristum, gan spēja izpildīt savu 
daļu šajā iecerē. Pestīšanas iecere ir „Jēzus Kristus 
evaņģēlija pilnība, kas iecerēta, lai īstenotu cilvēka ne-
mirstību un mūžīgo dzīvi. Tā ietver Radīšanu, Krišanu 
un Grēku Izpirkšanu, līdz ar visiem Dieva dotajiem 
likumiem, priekšrakstiem un mācībām. Šī iecere dara 
iespējamu visu cilvēku paaugstināšanu un mūžīgo 
dzīvi kopā ar Dievu.” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Pestīša-
nas iecere”, scriptures.lds.org)

Pestīšanas iecere palīdz izprast mūsu 
mirstīgās dzīves mērķi
Mūsu Debesu Tēva pestīšanas iecere sniedz atbildes uz 
daudziem jautājumiem, par ko kādreiz dzīvē aizdomā-
jas vairums cilvēku. Vai tu kādreiz esi aizdomājies par 
tādiem jautājumiem kā: „No kurienes es nāku?” „Kā-
pēc es esmu šeit?” „Kas ar mani notiks pēc nāves?”

Pirms mēs nācām šajā pasaulē, mēs dzīvojām kopā 
ar savu Debesu Tēvu kā Viņa gara bērni. Mēs pavisam 
burtiski esam Viņa bērni, un Viņš mūs mīl. Viņa pestī-
šanas iecere ir veids, kā katrs no mums var kļūt līdzīgs 
Viņam un baudīt visas Viņa svētības. Pirms nākšanas 
pasaulē mēs sapratām un pieņēmām Viņa ieceri.

Mormona Grāmatai ir izšķiroša loma izpratnē par pes-
tīšanas ieceri. Runājot par šo ieceri, Mormona Grāma-
tas pravieši izmantoja daudz un dažādus terminus.

1. Izlasi zemāk norādītos Svēto Rakstu pantus un no-
skaidro, kā katrā no tiem tiek saukta Debesu Tēva iecere. 

Ieraksti šos nosaukumus savā Svēto Rakstu studiju dienasgrā-
matā, līdzās norādot attiecīgo atsauci. Pirmais nosaukums dots 
kā paraugs.
a) 2. Nefija 9:6 — Diženā Radītāja žēlsirdīgā iecere
b) 2. Nefija 11:5  
c) Almas 12:25  
d) Almas 24:14  
e) Almas 42:8  
f) Almas 42:15  

Tādi vārdi kā žēlsirdība, izglābšana, pestīšana, laime un 
izpirkšana uzsver mācību, ka Debesu Tēva plāns ir 
iecerēts, lai sniegtu Viņa bērniem mūžīgu glābšanu 
un laimi.

Studējot mājās, tev būs iespēja 
atbildēt uz jautājumiem un 
dalīties savās atziņās ar sko-
lotāju, veicot ierakstus Svēto 
Rakstu studiju dienasgrāmatā. 
Pierakstot savas domas un ie-
spaidus, kā arī rakstiski atbildot 
uz rokasgrāmatā uzdotajiem 
jautājumiem, tu varēsi saņemt 
atklāsmes un gūt lielāku iz-
pratni par attiecīgajiem Rakstu 
pantiem. Ņem līdzi savu Svēto 
Rakstu studiju dienasgrāmatu 
uz iknedēļas nodarbību, lai tu 
būtu gatavs pārrunāt, ko esi 
mācījies, un parādīt skolotājam, 
ko esi paveicis mājās. 

Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatas

2. Atbildi savā Svēto 
Rakstu studiju die-

nasgrāmatā uz jautājumu:  
Kādas pārmaiņas tavā dzīvē 
ienes zināšanas par to, ka 
Debesu Tēvam ir iecere tavai 
laimei un paaugstināšanai?

Rīcības brīvības un 
Ādama un Ievas 
Krišanas loma 
pestīšanas iecerē
Ādams un Ieva bija 
pirmie Debesu Tēva bērni 
uz šīs Zemes. Viņš viņus 
ielika Ēdenes dārzā un 
dāvāja viņiem rīcības 
brīvību, kas ir „spēja un 
privilēģija . . . izvēlēties 
un rīkoties pašiem” 
(Svēto Rakstu ceļve-
dis, „Rīcības brīvība”, 
scriptures.lds.org). Viņš aizliedza viņiem ēst no laba un 
ļauna atzīšanas koka. Paklausība šim bauslim nozīmēja, 
ka viņi var palikt dārzā, bet nevar progresēt, piedzīvo-
jot laicīgās dzīves pretstatus. Viņi nevarēja piedzīvot 
prieku, jo nezināja, kas ir bēdas un sāpes. 

Izlasi 2. Nefija 2:17–20 un pievērs uzmanību, kas 
notika ar Ādamu un Ievu pēc tam, kad viņi izvēlējās 
nepaklausīt Dieva bauslim. Paredzētajā vietā apraksti, 
ko Ādams un Ieva izvēlējās darīt un kādas divējādas 
sekas, ko parasti dēvē par Krišanu, sekoja šai izvēlei:  

Izlasi 2. Nefija 2:22–26 un noskaidro, kādas sekas bija 
Ādama un Ievas izvēlei. Atzīmē savos Svētajos Rakstos, 
kādas vēl patiesības esi mācījies par Krišanas sekām. 

3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā pabeidz tei-
kumu, aprakstot, kā Ādama un Ievas Krišana ir ietekmē-

jusi personīgi tevi. Iekļauj tajā domas par izvēlēm, rīcības brīvību, 
fizisko ķermeni, nāvi, bērniem un grēku. 

„Ādama un Ievas pārkāpuma dēļ arī es esmu kritušā  
stāvoklī un . . .”
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Jēzus Kristus veiktās Izpirkšanas loma 
pestīšanas iecerē
Grēks un nāve šķir mūs no Debesu Tēva klātbūtnes. 
Bez dievišķas palīdzības mēs nevaram atgriezties Dieva 
klātbūtnē. Mums jāsaprot, kāda loma pestīšanas iecerē 
ir Jēzum Kristum un Viņa veiktajai Izpirkšanai, lai mēs 
varētu ticēt Kristum un sekot Debesu Tēva iecerei. 
Studē Mosijas 3:17–19, pievēršot uzmanību frāzēm, kas 
apraksta, kā Jēzus Kristus veiktā Izpirkšana pārvar Kri-
šanas sekas, kā arī palīdz būt laimīgiem un atgriezties 
pie mūsu Debesu Tēva. Veic šo pantu kopsavilkumu, 
aprakstot to saviem vārdiem:   
  
 

Princips, ko varam mācīties: Jēzum Kristum ir cen-
trālā loma pestīšanas iecerē un, pateicoties Viņa 
veiktajai Izpirkšanai, šī iecere var tikt īstenota visu 
Dieva bērnu labā.

 4. Izlasi šos Svēto Rakstu fragmentus: 2. Nefija 2:8;  
Mosijas 3:7–11; 16:4–8; Almas 34:9, 15–16; Mormona 

9:13–14. Veic savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā nelielu 
kopsavilkumu, paskaidrojot, kas šajos pantos mācīts par to, ka 
Jēzus Kristus veiktajai Izpirkšanai ir centrālā loma pestīšanas  
iecerē. Tu vari pasvītrot frāzes, kas tev šķiet būtiskas. 
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Mūsu atbildība pestīšanas ieceres īstenošanā
Debesu Tēvs ir radījis pilnīgu ieceri, kā mēs varam iegūt 
mūžīgu laimi un tikt paaugstināti, lai būtu kopā ar Viņu 
un mūsu mīļajiem. Jēzus Kristus ir izpildījis Savu lomu 
šajā iecerē, uzveicot nāvi un dodot mums iespēju pār-
varēt grēku un atgriezties, lai no jauna dzīvotu ar mūsu 
Tēvu Debesīs. Tomēr tas nemazina mūsu atbildību šīs 
ieceres īstenošanā.

 5. Pieraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, 
par ko es esmu atbildīgs pestīšanas ieceres īstenošanā,  

un uzskaiti, kas šajos Rakstu pantos mācīts par mūsu personīgo 
atbildību, lai mēs varētu ieaicināt savā dzīvē Izpirkšanas spēku 
un saņemt pestīšanas ieceres svētību pilnību: 
a) 2. Nefija 2:25–27
b) Mosijas 3:12–13 
c) Almas 12:24–25, 32–34
d) 3. Nefijs 27:13–14, 20–22, 27

Šie Svētie Raksti var palīdzēt saprast, ka, izvēloties 
dzīvot pēc Jēzus Kristus evaņģēlija un sekot Dieva 
iecerei, mēs gatavojamies iegūt mūžīgo dzīvi caur 
Glābēja veikto Izpirkšanu.

 6. Iedomājies, ka tev baznīcā palūgts uzstāties par pestī-
šanas ieceri. Izmantojot to, ko esi mācījies no iepriekš mi-

nētajiem Rakstu pantiem, pieraksti savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā, ko tu teiktu par savu personīgo atbildību Debesu 
Tēva ieceres īstenošanā.

Apdomā, ko tu varētu darīt, lai labāk izpildītu savu 
pienākumu attiecībā uz Debesu Tēva ieceri un ieaici-
nātu savā dzīvē Glābēja spēku. Apsver iespēju dalīties 
šajās pārdomās ar vienu no vecākiem, brāli, māsu vai 
tuvu draugu. 

Pestīšanas iecere sniedz atbildes  
un pareizo virzienu
Izpratne par pestīšanas ieceri var sniegt tev vadību, kad 
jāpieņem lēmumi un jārod atbildes uz saviem vai citu 
cilvēku jautājumiem. 

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
vienu no šiem jautājumiem, paskaidrojot, kā izpratne  

par pestīšanas ieceri sniedz tev vadību un atbildes:
a) Kādu iespaidu uz tavu pašapziņu atstāj zināšanas par to,  
ka esi Dieva dēls vai meita?
b) Ko tu teiktu kādam, kurš saka: „Tā ir mana dzīve —  
ko gribēšu, to darīšu”?
c) Kā zināšanas par pestīšanas ieceri var palīdzēt saprast, ka 
dzīve nenozīmē tikai izpriecas un savu vēlmju apmierināšanu? 

d) Kā tu vari izmantot savas zināšanas par pestīšanas ieceri, 
lai palīdzētu kādam, kurš sastapies ar pārbaudījumiem un domā, 
ka tie viņu piemeklējuši, jo Dievs viņu nemīl? 

Zināšanas par pestīšanas ieceri var palīdzēt klausīt 
Dieva baušļiem, jo šī iecere paskaidro, kādēļ mums tiem 
jāklausa (skat. Almas 12:32). 

 8. Izlasi 2. Nefija 2:25 un veic īsu kopsavilkumu par pes-
tīšanas ieceres nolūku savā Svēto Rakstu studiju die-

nasgrāmatā, atbildot uz jautājumu: Kādā veidā pestīšanas  iecere 
ir nesusi prieku tev un tavai ģimenei?

 9. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs 
 dienas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju mācību stundu „Pestīšanas iecere” un pabeidzu to 
(datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

1. DAĻA: 3. DIENA

Titullapa, ievads un 
liecinieku liecības
Ievads
Iedomājies, ka draugs tev prasa, kādēļ Pēdējo Dienu 
Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem vajadzīga 
Mormona Grāmata, ja mums jau ir Bībele. (Iespējams, 
tev jau ir bijusi šāda pieredze.) Ko tu savam draugam 
teiktu?

Mormona Grāmata sākas ar titullapu un ievadu, kas 
paskaidro šīs svētās grāmatas mērķi un tai skaitā arī to, 
kā tā var stiprināt mūsu liecību un attiecības ar Dievu. 
Mormona Grāmatas sākuma lappusēs ietvertas arī 
to liecinieku liecības, kuri redzēja zelta plāksnes, no 
kurām šī grāmata tika pārtulkota, un liecināja par tās 
dievišķo izcelsmi.

Pabeidzot šo mācību stundu, padomā, kā tu varētu gūt 
pēc iespējas vairāk no šī gada Mormona Grāmatas stu-
dijām un kā Mormona Grāmata var palīdzēt stiprināt 
tavu liecību par Glābēju Jēzu Kristu un Viņa atjaunoto 
evaņģēliju.

Titullapa
Pravietis Džozefs Smits paskaidroja, ka senais pra-
vietis Moronijs starp zelta plāksnēm bija iekļāvis arī 
Mormona Grāmatas titullapu: „Mormona Grāmatas 
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titullapa ir burtisks tulkojums, ņemts no pašas pēdējās 
plāksnes šīs izlases jeb plākšņu grāmatas kreisajā pusē, 
kas ietver pārtulkoto pierakstu, . . . un . . . šīs sadaļas 
titullapa pavisam noteikti nav mūsdienīgs sacerējums, 
ko būtu rakstījis es vai kāds cits no šīs paaudzes” 
( Baznīcas Prezidentu mācības: Džozefs Smits [2007. g.], 
60.–61. lpp.).

Lasot titullapas pirmo rindkopu, pievērs uzmanību 
vārdiem un frāzēm, ko Moronijs izmantojis, liecinot par 
Tā Kunga dalību Mormona Grāmatas tapšanā.

 1. Paskaidro savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, 
kādēļ tev ir tik svarīgi zināt, cik lielā mērā Tas Kungs bija 

iesaistīts Mormona Grāmatas rakstīšanā un tulkošanā.

Lasot titullapas otro rindkopu, pievērs uzmanību trim 
galvenajiem Moronija minētajiem Mormona Grāmatas 
rakstīšanas mērķiem. (Tu vari atzīmēt tos savos Svē-
tajos Rakstos). „Israēla nams” attiecas gan uz Jēkaba 
pēctečiem, gan uz tiem, kas slēguši derību, pievieno-
joties Tā Kunga Baznīcai (skat. Svēto Rakstu ceļvedis, 
„Israēls”). Ar vārdiem „jūdi un citticībnieki” domāti 
visi Debesu Tēva bērni. Otrajā rindkopā personalizē 
titullapas vēstījumu, aizvietojot frāzes „Israēla nama 
atlikums” un „jūds un citticībnieks” ar savu vārdu.

 2. Paskaidro savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, 
kā zināšanas par šiem Mormona Grāmatas mērķiem pa-

līdz tev izprast, cik tā ir svarīga.

Prezidents Ezra Tafts Bensons izteicās par Mormona 
Grāmatas „galveno misiju” jeb mērķi:

„Galvenā Mormona Grāmatas misija, kā rakstīts tās 
titullapā, ir pārliecināt „jūdu un citticībnieku, ka Jēzus 
ir Kristus, Mūžīgais Dievs, kurš pasludina Sevi visām 
tautām”.

Ja īstens patiesības meklētājs ar lūgšanu pārdomās 
Mormona Grāmatas iedvesmojošos vārdus, viņš iegūs 
liecību, ka Jēzus ir Kristus.

Vairāk nekā puse no visiem Mormona Grāmatas 
pantiem atsaucas uz mūsu Kungu. Daži Kristus vārdi 
Mormona Grāmatas pantos tiek minēti pat biežāk 
nekā Jaunajā Derībā” („Come unto Christ”, Ensign, 
1987. g. nov., 83. lpp.).

Kā norādīts titullapā, Mormona Grāmata ir liecība, 
ka Jēzus ir Kristus. Šī gada Mormona Grāmatas 
studijās koncentrējies uz to, ko vari mācīties par Jēzu 
Kristu, un lūdz Debesu Tēvam, lai Viņš ar Svētā Gara 
spēku apliecina tevis apgūtā patiesumu.

Mormona Grāmatas ievads
Vai esi kādreiz aizdomājies, kā gan tilta vai ēkas arkas 
nesabrūk, lai gan zem tām nav nekādu balstu? Ceļot 
arku, abas tās puses tiek mūrētas, izmantojot pagaidu 
balstus. Vieta pašā arkas augšā tiek rūpīgi nomērīta un, 
lai to aizpildītu, tiek izkalts precīzs akmens, ko dēvē 
par „noslēgakmeni”. Iemūrējot noslēgakmeni, arka var 
turēties bez jebkādiem balstiem. Padomā, kas notiktu 
ar arku, ja noslēgakmeni izņemtu!

Pievērsies Mormona Grāmatas ievadam un izlasi sesto 
rindkopu, kas iesākas ar vārdiem „Attiecībā uz šo 
pierakstu . . .”. Lasot šo rindkopu, atrodi trīs svarīgus 
principus, ko pravietis Džozefs Smits māca saistībā ar 
Mormona Grāmatu.

Prezidents Ezra Tafts Bensons paskaidroja sīkāk, kādā 
veidā Mormona Grāmata kalpo par mūsu reliģijas no-
slēgakmeni. Lasot šo citātu, pasvītro frāzes jeb apgal-
vojumus, kas var palīdzēt tev paskaidrot citiem, kādēļ 
Mormona Grāmatai ir centrālā loma mūsu reliģijā.

„Mormona Grāmata ir mūsu reliģijas noslēgakmens 
trīs iemeslu dēļ. Tā ir noslēgakmens mūsu liecībai par 
Kristu. Tā ir mūsu doktrīnas noslēgakmens. Tā ir liecī-
bas noslēgakmens.

Noslēgakmens
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Mormona Grāmata ir noslēgakmens mūsu liecībai 
par Jēzu Kristu, kurš Pats ir stūrakmens visam, ko mēs 
darām. Tā skaidri un iespaidīgi liecina par Viņa eksis-
tenci. . . .

Tas Kungs Pats ir apliecinājis, ka Mormona Grāmata 
ietver „Jēzus Kristus evaņģēlija pilnību” (M&D 20:9). 
Tas nenozīmē, ka tā satur visas mācības un doktrī-
nas, kas jebkad tikušas atklātas. Drīzāk tas nozīmē, 
ka Mormona Grāmatā varam atrast mūsu glābšanai 
nepieciešamo mācību pilnību. Un tās tiek mācītas tik 
skaidri un vienkārši, ka pat bērni var apgūt glābšanas 
un paaugstināšanas ceļus. . . .

Visbeidzot, Mormona Grāmata ir noslēgakmens mūsu 
liecībai par atjaunoto evaņģēliju. Ja mēs izņemtu no-
slēgakmeni, arka sabruktu, tāpat arī visa mūsu Baznīca 
balstās uz Mormona Grāmatas patiesumu. Baznīcas 
ienaidnieki to ļoti labi apzinās. Tieši tādēļ viņi tik ļoti 
nopūlas, lai atspēkotu Mormona Grāmatas patiesumu, 
jo, apšaubot to, tiek apšaubīts arī Džozefs Smits. Un 
tāpat arī mūsu apgalvojumi par priesterības atslēgām, 
atklāsmēm un atjaunoto Baznīcu. Un analoģiski — ja 
Mormona Grāmata ir patiesa (un tagad jau miljoniem 
ļaužu ir liecinājuši, ka viņiem ir Svētā Gara liecība, ka 
tā patiešām ir patiesa), tad jāpieņem arī mūsu apgal-
vojumi par evaņģēlija atjaunošanu un visu citu, kas no 
tā izriet” („The Book of Mormon — Keystone of Our 
Religion”, Ensign, 1986. g. nov., 5.–6. lpp.).

3. Izlasi Mormona Grāmatas ievada astoto rindkopu, 
kas sākas ar vārdiem „Mēs aicinām visus cilvēkus itin 

 visur . . . ”, un noskaidro, kā tu vari zināt, ka Mormona Grāmata 
ir patiesa. Kad esi izlasījis šo rindkopu, pabeidz savā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā šo teikumu: Ja mēs lasīsim, apdomāsim un 
lūgsim, Svētais Gars . . . 

Tāpat kā noslēgakmens balsta pārejos arkas akmeņus, 
liecība par Mormona Grāmatu stiprina mūsu liecību 
par citiem būtiskiem evaņģēlija principiem. Izlasi Mor-
mona Grāmatas ievada devīto rindkopu, kas sākas ar 
vārdiem „Tie, kas iegūs šo dievišķo liecību . . . ”, un pa-
svītro trīs patiesības, par kurām gūsi liecību, sekojot as-
totajā rindkopā minētajam padomam. Ja mēs lasīsim 
Mormona Grāmatu, pārdomāsim savās sirdīs un 
lūgsim par to, Svētais Gars liecinās mums, ka tā ir 
patiesa, ka Jēzus ir Kristus, ka Džozefs Smits bija 
Dieva pravietis un ka Pēdējo Dienu Svēto Jēzus 
Kristus Baznīca ir Tā Kunga valstība uz Zemes.

4. Paskaidro savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, 
kādēļ Mormona Grāmata tiek dēvēta par mūsu reliģijas 

noslēgakmeni.

Liecinieku liecības
Iedomājies, ka esi tiesnesis, kurš mēģina noteikt, kurai 
no divām strīdus pusēm ir taisnība. Cik liela loma šādā 
gadījumā būtu attiecīgā notikuma aculieciniekam? Cik 
nozīmīga loma būtu vairākiem aculieciniekiem?

Tas Kungs parādīja vairākiem lieciniekiem zelta plāk-
snes, no kurām Džozefs Smits pārtulkoja Mormona 
Grāmatu. Lasi „Trīs liecinieku liecību” un atzīmē trīs 
– četras frāzes, ko viņi izmantoja, liecinot par plāk-
snēm un Mormona Grāmatas izcelsmi. Pēc tam izlasi 
„Astoņu liecinieku liecību”. Pievērs uzmanību tam, kā 
atšķiras abu grupu pieredze, izmantojot šo tabulu. 

Trīs liecinieki Astoņi liecinieki

 1. Eņģelis parādīja viņiem 
plāksnes, Urīmu un 
Tumīmu, krūšu bruņas, 
Liahonu un Lābana 
zobenu.

 1. Džozefs Smits parādīja 
viņiem plāksnes.

 2. Dieva balss pasludināja, 
ka šie pieraksti ir dievišķi.

 2. Viņi turēja rokās zelta 
plāksnes.

 5. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumu: Kādēļ ir tik svarīgi, ka bez Džozefa Smita ir vēl 

citi liecinieki, kuri redzējuši zelta plāksnes?
 6. Pieraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā 
savu liecību par Mormona Grāmatu, Džozefu Smitu un 

Jēzus Kristus atjaunoto evaņģēliju. Ja jūti, ka vēl neesi ieguvis 
personīgu liecību par Mormona Grāmatu, uzraksti, ko tu šogad 
darīsi, lai to iegūtu. Lai stiprinātu savu liecību, padalies savās iz-
jūtās par veikto ierakstu ar vienu no vecākiem vai citiem ģimenes 
locekļiem un draugiem.

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs die-
nas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju mācību stundu „Mormona Grāmatas ievada materiāli” 
un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

Olivers Kauderijs Deivids VitmersMartins Heriss



9

1. DAĻA: 4. DIENA

Mormona Grāmatas 
pārskats
Ievads
Pravietis Džozefs Smits aprakstīja notikumus, kas 
norisinājās laikā, kad nāca klajā Mormona Grāmata. 
Studējot par viņa pieredzi, tu stiprināsi savu liecību 

par pravieša aicinā-
jumu un Mormona 
Grāmatas dievišķo lomu 
Jēzus Kristus evaņģēlija 
pilnības atjaunošanā. Šī 
nodaļa tev arī palīdzēs 
uzzināt vairāk par to, kā 
Mormona Grāmata tika 
rakstīta senatnē. Pravieši 
Mormons un Moronijs 
liecināja, kā Tas Kungs 
viņus vadījis rakstīšanā 
un daudzu citu praviešu 
pierakstu apkopošanā uz 
zelta plāksnēm. Studējot 
meklē apliecinājumus 
tam, kā Mormona Grā-
matas tapšanā parādās 
Tā Kunga roka, un tam, 
kā Mormona Grāmata 
var sniegt vadību tavā 
dzīvē.

„Pravieša Džozefa Smita liecība”
Kā tu atbildētu uz jautājumu: „Kā tava Baznīca ieguva 
Mormona Grāmatu”?

„Pravieša Džozefa Smita liecība”, kas atrodama Mor-
mona Grāmatas sākumā, ietver fragmentus no „Džo-
zefs Smits — Vēsture”, kas iekļauta Dārgajā Pērlē. Tur 
paša pravieša vārdiem sniegts apraksts par Mormona 
Grāmatas nākšanu klajā. Mēs tevi mudinām savu ik-
dienas Svēto Rakstu studiju laikā izlasīt visu aprakstu, 
kas atrodams grāmatā „Džozefs Smits — Vēsture”.

Tā kā Džozefa Smita liecībai nav pantu numerācijas, 
šajā mācību stundā tiks izmantotas atsauces uz grā-
matu „Džozefs Smits — Vēsture”, lai tev būtu vieglāk 
uzmeklēt nepieciešamo lasāmvielu. Studējot pravieša 
Džozefa liecību, mēģini atrast apliecinājumus tam, ka 
Mormona Grāmata ir nākusi klajā ar Dieva spēku.

Prezidens Boids K. Pekers, no 
Divpadsmit apustuļu kvoruma, 
māca, kā mēs varam stiprināt 
savu liecību, daloties tajā ar 
citiem:
„Liecība ir iegūstama, 
liecinot ! . . .
Iegūt liecību par to, ko esi 
izlasījis vai ko kāds cits ir teicis, 
ir viens, un ar to ir jāsāk. Pavi-
sam kas cits, kad Svētais Gars 
tavā sirdī apliecina, ka tas, par 
ko tu esi liecinājis, ir patiess” 
(„The Candle of the Lord”, 
Ensign,1983. g. janv., 54.–55. 
lpp.).

Liecības stiprināšana

Izlasi „Džozefs Smits — Vēsture” 1:29–35, 42–43, kur 
aprakstīts, kā Moronijs apmeklēja Džozefu Smitu, un 
pasvītro lietas, kuras tu iekļautu, stāstot šos notiku-
mus kādam citam. Izlasi „Džozefs Smits — Vēsture” 
1:34. Kādu vēstījumu, pēc Moronija teiktā, ietver zelta 
plāksnes?

1. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumu: Kas būtu tas, ko tu vēlētos uzsvērt, daloties 

vēstī, kas pierakstīta „Džozefs Smits — Vēsture” 1:29–35,  
42–43? Kāpēc tas tev šķiet svarīgi? 

 2. Izlasi „Džozefs Smits — Vēsture” 1:51–54 un pierak-
sti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā savas domas 

saistībā ar jautājumiem: Ko Džozefs Smits mācījās ikgadējo Mo-
ronija apmeklējumu laikā? Kādēļ, pēc tavām domām, bija svarīgi, 
lai pirms plākšņu saņemšanas un tulkošanas Džozefs izietu šo 
četru gadu ilgo mācību periodu? 
1827. gadā, pēc gatavošanās un mācību laika, Džoze-
fam Smitam tika nodotas plāksnes un uzticēta atbil-
dība tās pārtulkot ar Dieva dāvanu un spēku. Izlasi 
„Džozefs Smits — Vēsture” 1:59–60 un noskaidro, kādi 
norādījumi viņam tika doti attiecībā uz zelta plāksnēm. 

„Īss paskaidrojums par Mormona Grāmatu”
Lai saprastu, kā sakārtota Mormona Grāmata, izlasi 
sadaļu „Īss paskaidrojums par Mormona Grāmatu”, 
kas atrodama tūlīt aiz Džozefa Smita liecības. Salīdzini 
izlasīto ar attēlu šīs mācību stundas beigās, kas pa-
rāda, kā dažādu veidu plāksnes kopā veido Mormona 
Grāmatu. 

Nefijiešu un lamaniešu laikos par rakstu veicējiem 
kalpoja daudzi cilvēki, sākot ar Lehiju un beidzot ar 
pravieti – vēsturnieku Mormonu un viņa dēlu Moro-
niju, kuri dzīvoja 1000 gadu vēlāk. Tas Kungs pavēlēja 
Mormonam saīsināt seno praviešu rakstus un viņa 
ļaužu 1000 gadu ilgo vēsturi. Viņa saīsinājums tika 
pierakstīts uz Mormona plāksnēm, kas zināmas arī kā 
zelta plāksnes. Pēc Mormona nāves viņa dēls Moronijs 
pabeidza pierakstu un plāksnes tika paslēptas līdz brī-
dim, kad tās tika nodotas pravietim Džozefam Smitam.

Helamana 3:13–15 atrodams viens no vairākiem frag-
mentiem, kur Mormons apraksta, kā viņš saīsina nefi-
jiešu pierakstus. Lasot pievērs uzmanību, ka Mormons 
un Moronijs uz zelta plāksnēm varēja iekļaut tikai 
nelielu daļu no tā, kas bija ticis pierakstīts.

Izlasi Mormona vārdi 1:9 un Mormona 8:34–35. 
Pasvītro vārdus un frāzes, kas apraksta, kā Tas Kungs 
palīdzēja un vadīja Mormonu un Moroniju Mormona 
Grāmatas pierakstu apkopošanā.
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 3. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumu: Ja tu būtu Mormons vai Moronijs un būtu at-

bildīgs par to, lai saīsinātu daudzu praviešu pierakstu sējumus 
vienā pierakstā, kā tu izlemtu, ko iekļaut savā saīsinājumā?

No šiem pantiem mēs varam secināt, ka Mormona 
Grāmatas rakstītāji redzēja mūsdienas un pierak-
stīja to, kas mums būtu visnoderīgākais. Tu vari pie-
rakstīt to savos Svētajos Rakstos līdzās Mormona 8:35.

Prezidents Ezra Tafts Bensons liecināja, ka Mormona 
Grāmata „tika sarakstīta mūsdienām”, un paskaidroja, 
kā šīs zināšanas var mums palīdzēt, studējot Mormona 
Grāmatu:

„Nefijiešiem nebija šīs grāmatas, tāpat arī senajiem 
lamaniešiem. Tā bija paredzēta mums. Mormons 
rakstīja, tuvojoties nefijiešu civilizācijas iznīcībai. Dieva, 
kas redz visu kopš paša iesākuma, iedvesmots Viņš 
saīsināja gadu simteņiem veiktos pierakstus, izvēloties 
stāstus, uzrunas un notikumus, kas būtu mums visno-
derīgākie. . . .

Ja jau viņi redzēja mūsdienas un izvēlējās to, kas mums 
būtu visvērtīgākais, vai tad mums nevajadzētu studēt 
Mormona Grāmatu ar tādu pašu pieeju? Mums vaja-
dzētu nepārtraukti vaicāt: „Kādēļ Tas Kungs iedves-
moja Mormonu (vai Moroniju, vai Almu) iekļaut to 
šajos pierakstos? Ko es no tā varu mācīties, kas man 
palīdzētu dzīvot tagad, šajā laikmetā?”” („The Book of 
Mormon — Keystone of Our Religion”, Ensign, 1986. g. 
nov., 6. lpp.). 

Šādu jautājumu uzdošana palīdzēs tev atklāt principus 
un mācības, kas saskaņā ar Tā Kunga zināšanām izrā-
dīsies visnoderīgākās tavā dzīvē.

Padomā par savu tagadējo dzīvi. Padomā par jautāju-
miem vai situācijām, kurās tu vēlētos saņemt kādus 
norādījumus no Dieva. Pieraksti pāris no tiem savā 
personīgajā dienasgrāmatā, (nevis Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā, ko rādi savam skolotājam). Savu ikdie-
nas Mormona Grāmatas studiju laikā centies uzmeklēt 
principus, kas sniegtu tev vadību un padomus saistībā 
ar šīm situācijām.

Par ikdienas Svēto Rakstu studijām 
prezidents Gordons B. Hinklijs teica: 
„Varbūt tu domā, ka esi pārāk aizņemts. 
Taču desmit vai piecpadsmit minūtes, ko 
veltīsi Svēto Rakstu un it īpaši Mormona 
Grāmatas lasīšanai, var sniegt tev apbrī-

nojamu izpratni par dižajām un mūžīgajām patiesībām, 
kuras ar Visuvarenā spēku ir saglabātas, lai nāktu par 
svētību Viņa bērniem. Lasot . . . tu tuvosies Viņam 
— mūsu pestīšanas ieceres autoram” („Rise to the 
Stature of the Divine within You”, Ensign, 1989. g. nov., 
97. lpp.).

 4. Padomā, kādu mērķi tu varētu izvirzīt, lai no šī gada 
Mormona Grāmatas studijām gūtu pēc iespējas vairāk. 

Pieraksti šo mērķi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā.  
Tu vari noteikt konkrētus laika periodus, pēc kuriem izvērtēt savu 
izaugsmi.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs  
dienas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju mācību stundu „Mormona Grāmatas pārskats” un  
pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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Daži no Mormona apkopoto plākšņu avotiem Mormona plāksnes, kas tika nodotas pravietim Džozefam Smitam

Plāksnes un to saistība ar Mormona Grāmatas izdevumu

1. Nefija gr.
2. Nefija gr.
Jēkaba gr.
Ēnosa gr.
Jaroma gr.
Omnija gr.

Lehija gr.
Mosijas gr.
Almas gr.

Helamana gr.
3. Nefijs
4. Nefijs

Mormona gr. 1–7

Mazās Nefija 
plāksnes

Lielās Nefija 
plāksnes

Etera 
plāksnes

Misiņa 
plāksnes

Iekļautas nesaīsinot

Mormona paskaidrojums 
par to, kādēļ viņš iekļāvis 

mazās Nefija plāksnes

Mormona veiktais 
saīsinājums

Moronija noslēgums sava 
tēva grāmatai

Moronija veiktais 
saīsinājums

Moronija raksti, ieskaitot 
titullapu

Mormona Grāmatā 
parādās daudzi citāti no 

šīm plāksnēm

Mormona plāksnes 
(zelta plāksnes)

Lehija grāmata
(daļa no Mormona veiktā 

saīsinājuma jeb 116 
lappušu tulkojums, ko 

pazaudēja Martins Heriss)

1. Nefija gr. – 
Omnija gr.

Mormona vārdi

Mormona 8–9 

Etera gr.

Moronija gr.

Aizzīmogotā daļa

Mosijas gr. –  
Mormona 7

* Gadskaitļi parāda aptuveno laika periodu, kas aptverts attiecīgajā  
plākšņu sadaļā

† Nav skaidri zināms, kad tieši pravietis Eters pabeidza savu pierakstu,  
bet tas visdrīzāk varētu būt laikā no 589. g. p.m.ē. līdz 131. g. p.m.ē..
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IEVADS 

1. Nefija grāmatas
Kādēļ studēt šo grāmatu?
Studējot 1. Nefiju, tu atklāsi, ka „Tā Kunga sirsnīgā 
žēlastība ir pār visiem tiem, kurus Viņš ir izvēlējies 
viņu ticības dēļ, lai padarītu tos varenus” (1. Nefija 
1:20). Tu noskaidrosi, kā Dievs palīdzēja Nefijam iegūt 
misiņa plāksnes, lai viņa ģimenei varētu būt Svētie 
Raksti, kā Dievs izglāba Nefiju no fiziskiem draudiem 
viņa dzīves laikā un kā Dievs izglāba Lehiju un viņa 
cilvēkus no bada tuksnesī un iznīcināšanas okeānā, 
droši viņus nogādājot apsolītajā zemē.

Paklausot Viņa baušļiem, Lehijs un viņa ļaudis 
piedzīvoja Dieva žēlastību un svētības. Lehijs un Nefijs 
meklēja Dieva vadību un saņēma to caur Svētajiem 
Rakstiem, sapņiem, vīzijām un Liahonu. Nefijs saņēma 
un pierakstīja vīziju par Zemes vēsturi, kas viņam 
parādīja visu zinošā Dieva spēku. Savās vīzijās Nefijs 
redzēja, kā nākotnē Jēzus Kristus kalpos, tiks kristīts 
un krustā sists.

Šajā grāmatā studējot Nefija un Lehija pieredzes, tu 
varēsi uzzināt, kā meklēt un saņemt debesu svētības 
savā dzīvē.

Kas sarakstīja Nefija Pirmo grāmatu?
Lehija dēls Nefijs sarakstīja šo grāmatu kā atbildi Tā 
Kunga pavēlei vest savas tautas pierakstus. Visdrīzāk 
Nefijs piedzima Jeruzālemē vai netālu no tās. Viņš 
tur dzīvoja pravieša Jeremijas kalpošanas un ķēniņa 
Cedekijas valdīšanas laikā.

Nefijs tiecās iegūt pats savu liecību par tēva vārdiem 
attiecībā uz Jeruzālemes izpostīšanu un viņa ģimenes 
vajadzību doties projām. Turpinot meklēt Tā Kunga 
padomu un atbilstoši rīkojoties, Nefijs kļuva par 
instrumentu Dieva rokās. Divas reizes kopā ar 
brāļiem viņš� paklausīgi atgriezās Jeruzālemē — 
pirmo reizi, lai iegūtu misiņa plāksnes, un otro reizi, 
lai pārliecinātu Ismaēla ģimeni pievienoties Lehija 
ģimenei tuksnesī. Ar Tā Kunga palīdzību Nefijs 
uzbūvēja kuģi, kas pārveda viņa ģimeni un pārējos 
pāri okeānam uz apsolīto zemi. Kad Lehijs nomira, 
Nefijs kļuva par savu ļaužu vadoni.

Kad un kur šī grāmata tika sarakstīta?
Nefijs veica pierakstu, kas kļuva par Nefija Pirmo 
grāmatu, ap 570 g. pr. Kr. — 30 gadus pēc tam, kad 
viņš ar savu ģimeni bija atstājis Jeruzālemi (skat. 
2. Nefija 5:28–31). Viņš to sarakstīja, atrazdamies 
Nefija zemē.

2. DAĻA: 1. DIENA

1. Nefija 1. nodaļa
Ievads
Mormona Grāmata sākas ar Nefija tēva Lehija vēs-
tījumu, kurš uzticīgi kalpoja par pravieti un pildīja 
priesterības vadītāja lomu savā ģimenē. Izprotot Lehija 
kalpošanu, tu varēsi labāk saprast praviešu lomu mūs-
dienās. Lehijs bija viens no „[daudzajiem praviešiem], 
pravietojot ļaudīm, ka viņiem vajag nožēlot grēkus” 
(1. Nefija 1:4). Tā kā Lehijs bija paklausīgs Dievam un 
pravietoja par Jeruzālemes izpostīšanu, cilvēki viņu 
izsmēja un centās viņu nogalināt. Tomēr Lehijs prie-
cājās Tā Kunga žēlastībā un spējā izglābties. Studējot 
1. Nefija 1. nodaļu, padomā, kā Dieva žēlastība un 
personīgais ieguldījums parādās tavā dzīvē.

1. Nefija 1:1–3
Nefijs uzsāk savu pierakstu
Izlasi 1. Nefija 1:1 un mēģini atpazīt atslēgvārdus un 
frāzes, kas atklāj, kāda bija Nefija dzīve.

1. Izlasot pirmo pantu, uzraksti savā Svēto Rakstu stu-
diju dienasgrāmatā vismaz vienu lietu, kas, pēc tavām 

 domām, Nefija un tavā dzīvē ir līdzīga.
 2. Atbildi uz šādu jautājumu savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā: Kā, pēc tavām domām, Nefijs varēja 

„ piedzīvot daudz moku”, tomēr „būdams bagātīgi atbalstīts no 
Tā Kunga visā [viņa] mūžā”?

1. Nefija 1:4–20
Lehijs redz vīziju un brīdina 
cilvēkus par Jeruzālemes 
izpostīšanu
Padomā par kādu reizi, 
kad vecāki vai Baznīcas 
vadītāji tevi brīdināja par 
kaut ko bīstamu. Kādēļ 
viņi to darīja?

Debesu Tēvs mūs mīl 
un vēlas, lai mēs tiktu 
pasargāti no grēka, kas 
mums dara ļaunu. Viens 
no veidiem, kā Dievs 
brīdina Savus bērnus, ir 
caur praviešiem. Pravieši 
brīdina par grēku un 
māca par glābšanu caur 
Jēzu Kristu. Studē-
jot 1. Nefija 1. nodaļu, 
sameklē pierādījumus 

Šogad viena no iespējām 
tev kā semināra studentam 
ir lasīt Mormona Grāmatu. 
Svēto Rakstu lasīšana stiprina 
tavas attiecības ar To Kungu. 
Prezidents Spensers V. Kim-
bals mācīja: „Es atklāju, ka 
tad, kad savās attiecībās ar 
Dievu kļūstu paviršs un man 
liekas, ka Dievs mani nedzird 
un ar mani vairs nerunā, es 
esmu galīgi nomaldījies no 
ceļa. Kad es atkal iegrimstu 
Svētajos Rakstos, attālums 
starp mums samazinās un 
garīgā saikne atgriežas.” 
( Teachings of Presidents 
of the Church: Spencer W. 
 Kimball [2006], 67. lpp.)

Svētības no Svēto 
Rakstu studijām



13

šim principam. Nefijs sāka savu pierakstu, stāstot, ka 
daudzi pravieši pravietoja un brīdināja ļaudis par to, 
kas notiks, ja viņi nenožēlos grēkus (skat. 1. Nefija 1:4). 
Izlasi 1. Nefija 1:5–7 un savos Svētajos Rakstos atzīmē, 
kā un par ko Lehijs lūdza. Lūdzot To Kungu, Lehijs 
apliecināja, ka viņš tic tam, ko sacīja pravieši.

Izlasi 1. Nefija 1:8–10 un apvelc to, ko Lehijs redzēja 
vīzijā.

Dievs

Jēzus Kristus

Eņģeļi

Divpadsmit citi

Izlasi 1. Nefija 1:11–12 un pievērs uzmanību tam, kas 
notika ar Lehiju, kad viņš lasīja viņam iedoto grāmatu. 
Caur šo vīziju Tas Kungs sagatavoja Lehiju, lai tas 
turpmāk varētu kalpot Jeruzālemes ļaudīm. Izlasi 

1. Nefija 1:13 un atzīmē, 
kas Lehijam tika mācīts 
attiecībā uz Jeruzālemi. 
Lasot iedomājies, ka esi 
Lehija vietā, un iztēlojies, 
kā tu justos, ja Tas Kungs 
atklātu tev, ka šīs lietas 
notiks ar cilvēkiem tavās 
mājās un pilsētā. 

Lehijam noteikti bija ļoti 
smagi dzirdēt par savu 
ļaužu un pilsētas izpostī-

šanu. Tomēr, lasot 1. Nefija 1:14–15, atklāj, kādēļ Lehijs 
līksmoja, lai gan redzēja, ka Jeruzāleme tiks izpostīta.

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti sa-
vas domas, atbildot uz šādu jautājumu: Kā Lehija pieredze 

1. Nefija 1:5–15 ietekmēja viņa vēlmi mācīt cilvēkus un aicināt 
viņus nožēlot grēkus?

Pēc tam, kad Lehijs tika brīdināts par Jeruzālemes 
izpostīšanu, viņš ar Jeruzālemes ļaudīm dalījās tajā, ko 
bija uzzinājis. Viņš tos brīdināja, ka tie tiks iznīcināti, ja 
nenožēlos grēkus. Izlasi 1. Nefija 1:18–20 un atklāj, kā 
cilvēki uz to reaģēja. Iedomājies, ka esi laikraksta re-
daktors un tev ir jāuzraksta virsraksts 1. Nefija 1:18–20. 
Kāds būtu tavs virsraksts?   
 

Apdomā tālāk dotos izteikumus:

„Tāpat kā pravieši senatnē, arī mūsdienu pravieši 
liecina par Jēzu Kristu un māca Viņa evaņģēliju. Tie 
dara zināmu Dieva gribu un patieso būtību. Tie runā 
drosmīgi un skaidri, atmaskojot grēku un brīdinot par 
tā sekām. Dažkārt tie var būt iedvesmoti, lai pravietotu 
par nākotnes notikumiem mūsu labumam.” (Uzticīgi 
ticībai: evaņģēlija norādes [2004], 129. lpp.)

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā saviem vār-
diem apraksti, kāda ir pravieša atbildība, neatkarīgi no tā, 

ar kādu pretestību viņš var saskarties.

Rakstot par sava tēva pieredzi Jeruzālemē, Nefijs 
mums daļēji caur 1. Nefija 1:20 vēstīja, iesākot ar 
vārdiem: „Bet, lūk, es Nefijs, parādīšu jums . . .” Šis 
pants iepazīstina ar tēmu, ko Nefijs uzsvēra visos savos 
pierakstos. Pasvītro šo tēmu 1. Nefija 1:20 un tad lasi 
Moronija 10:3, meklējot līdzīgu tēmu. (Moronijs bija 
pēdējais Mormona Grāmatas pravietis. Starp Nefiju un 
Moroniju bija aptuveni tūkstošs gadu starpība.)

Ievēro, ka Nefijs Mormona Grāmatas pirmajā nodaļā 
paziņoja, ka viņš mums parādīšot „Tā Kunga sirsnīgo 
žēlastību” savos pierakstos (1. Nefija 1:20). Pēdējā 
Mormona Grāmatas nodaļā Moronijs mums saka, lai 
atceramies, „cik žēlīgs Tas Kungs ir bijis”. (Moronija 
10:3.)

Nefijs jau no paša pieraksta sākuma ir 
vēlējies, lai mēs saprastu, ka Tā Kunga 
sirsnīgā žēlastība ir pār visiem tiem, 
kas izrāda Viņam ticību. Elders Dei-
vids A. Bednārs, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, paskaidroja, ka Tā Kunga 

sirsnīgā žēlastība ir mūsu dzīvē. Lasot eldera Bednāra 
paskaidrojumu, apvelc vārdus un frāzes, ko viņš lietoja, 
lai aprakstītu, kas ir „Tā Kunga sirsnīgā žēlastība”:

„Tā Kunga sirsnīgā žēlastība ir ļoti personīgas un indi-
viduālas svētības, spēks, aizsardzība, paļāvība, vadība, 
sirsnīgā laipnība, mierinājums, atbalsts un garīgās 
dāvanas, kuras mēs saņemam caur Jēzu Kristu. . . .

. . . Tā Kunga sirsnīgā žēlastība netiek atklāta nejauši 
vai tikai sagadīšanās pēc. Uzticība, paklausība un 
pazemība ieaicina sirsnīgo žēlastību mūsu dzīvē, un 
bieži vien Tas Kungs izvēlas piemērotu brīdi, lai mēs 
varētu atpazīt un augstu novērtēt šīs svarīgās svētības.” 
(„The Tender Mercies of the Lord”, Ensign vai Liahona, 
2005. g. maijs, 99.–100. lpp.)
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 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kāda ir Tā Kunga sirsnīgā žēlastība, ko Viņš ir 

izrādījis tavā vai kāda tev zināma cilvēka dzīvē?

Sāc vai turpini meklēt un pierakstīt savā personīgajā 
dienasgrāmatā sirsnīgo žēlastību, ko Tas Kungs ir tev 
izrādījis. To darot, tu arvien vieglāk pamanīsi Dieva 
dāvātās svētības.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs 
 dienas uzdevumiem ieraksti:

 Es studēju 1. Nefija 1. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

2. DAĻA: 2. DIENA

1. Nefija 2. nodaļa
Ievads
Uz Dieva dotajām atklāsmēm cilvēki atbild dažādos 
veidos. Tas Kungs Lehijam sapnī pavēlēja aizvest viņa 
ģimeni tuksnesī. Lamans un Lemuēls kurnēja pret 
Dieva pavēlēm, turpretī Nefijs vēlējās saņemt apstipri-
nošu liecību. Viņu dažādās attieksmes salīdzināšana tev 
palīdzēs nolemt, kā izmantot savu brīvo gribu, atbildot 
uz Tā Kunga norādījumiem.

1. Nefija 2:1–7
Dievs pavēl Lehijam doties tuksnesī
Iedomājies, ka esi Lehijs un Tas Kungs tev un tavai 
ģimenei ir lūdzis atstāt savas mājas un visus savus 
īpašumus. Tev būtu jāstaigā dienām ilgi un tu varētu 
paņemt līdzi tikai pārtikas krājumus, lai nodrošinātu 
savas ģimenes vajadzības. Padomā, kā tu reaģētu uz 
šādu prasību.

Izlasi 1. Nefija 2:1–6 un atklāj, kādēļ Lehijs un viņa 
ģimene aizgāja tuksnesī.

Kādēļ cilvēki „centās atņemt [Lehija] dzīvību?” (Skat. 
1. Nefija 2:1.)   
 

Ko Tas Kungs pavēlēja Lehijam izdarīt? (Skat. 1. Nefija 
2:2.)   
 

Lehijs ir piemērs šādam evaņģēlija principam— ja 
mēs esam uzticīgi un paklausīgi, Tas Kungs mums 
palīdz pārbaudījumu laikos.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu par 1. Nefija 2:4: Ko tu vari mācīties no Lehija 

izvēlēm par to, ko ņemt līdzi, bet ko — atstāt?

Lai tu labāk varētu saprast, pa kurieni Lehijs ceļoja, 
aplūko karti šīs mācību stundas beigās.

Izlasi 1. Nefija 2:7 un ievēro, ko Lehijs darīja pēc tam, 
kad bija devies ceļā uz tuksnesi ar savu ģimeni. Kādu 
vārdu tu varētu izmantot, lai aprakstītu nozīmīgo rak-
stura iezīmi, ko Lehijs parādīja?  

1. Nefija 2:8–14
Lamans un Lemuēls kurn pret savu tēvu
Visi četri Lehija dēli devās vienā un tajā pašā ceļā, bet 
viņiem bija dažāda attieksme pret Dieva pavēlēm.

Studējot 1. Nefija 2:8–10, apvelc vārdus upe un ieleja.

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti sa-
vas domas par jautājumu: Kā tu domā, ko Lehijs centās 

iemācīt Lamanam un Lemuēlam, salīdzinot viņus ar upi un ieleju?

Izlasi 1. Nefija 2:11–14 un atklāj iemeslus, kādēļ 
Lamans un Lemuēls kurnēja pret savu tēvu. (Piezīme: 
vārds stūrgalvība nozīmē ietiepība un lepnība.).

Viens no iemesliem, kādēļ Sātans mudina kurnēt, 
ir lai atturētu cilvēkus sekot dzīvajiem praviešiem, 
iedvesmotiem vadītājiem un vecākiem. Elders H. Ross 
Vorkmens, no Septiņdesmitajiem, runāja par kurnē-
šanu. Viņš teica, ka „kurnēšana sastāv no trim soļiem, 
kur katrs ved pie nākamā — pa lejupejošu taku uz 
nepaklausību”.
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„Pirmkārt, kad cilvēki kurn, viņi izmanto 
pašu spriedumus un sāk apšaubīt dzīvo 
praviešu mācības. „Viņi apšauba „sākumā 
savos prātos” un tad sēj šaubas „citu 
prātos”. 

Otrkārt, kurnētāji sāk „loģiski pamatot 
sev doto norādījumu nepildīšanu un meklēt atrunas. 
. . . Tādējādi viņi attaisno savu nepaklausību.

Nenovēršami seko trešais solis: kūtra sekošana Kunga 
pavēlēm [skat. M&D 58:29]. . . .

Es jūs aicinu vērst īpašu uzmanību uz to dzīvo praviešu 
bausli, kas jūs apgrūtina visvairāk. Vai jūs apšaubāt to, 
ka bauslis ir attiecināms uz jums? Vai jums ir gatavas 
atrunas tam, kāpēc jūs šobrīd nevarat izpildīt šo bausli? 
Vai jūs jūtaties neapmierināti vai aizkaitināti, kad citi 
jums atgādina par šo bausli? Vai jūs esat slinki tā turē-
šanā? Sargieties no velna maldināšanas. Sargieties no 
kurnēšanas.” („Beware of Murmuring”, Ensign, 2001. g. 
nov., 85.–86. lpp.)

3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Ko tu vari darīt, ja saproti, ka kurni (sūdzies) 

par kādu bausli vai Baznīcas standartu?

1. Nefija 2:16–19
Nefijs meklē pēc izpratnes no Tā Kunga
Izlasi 1. Nefija 2:16, 19 un atzīmē, ko Nefijs vēlējās 
un darīja, lai spētu pieņemt Tā Kunga pavēles, kas 

tika dotas caur viņa tēvu. Lai gan Nefijs nekurnēja, 
padomā, kā tas, ko viņš rakstīja 1. Nefija 2:16, ka Tas 
Kungs mīkstināja viņa sirdi, norāda, ka arī viņam bija 
grūti atstāt Jeruzālemi.

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā dalies 
 piemērā par gadījumu, kad tu tāpat kā Nefijs piesauci 

 Debesu Tēvu un caur Svēto Garu piedzīvoji savas sirds pārmaiņu, 
vai par gadījumu, kad saņēmi liecību par kaut ko, ko Tas Kungs 
ir teicis.

Nefija pieredze mums māca sekot evaņģēlija princi-
pam: Ja mēs piesaucam Dievu, Viņš var mīkstināt 
mūsu sirdis, lai mēs noticētu Viņa vārdiem.

Izlasi 1. Nefija 2:17–18 un uzzini, kādas bija Nefija 
vēlmes un rīcība pēc tam, kad Tas Kungs bija mīkstinā-
jis viņa sirdi. Padomā, kādus principus vari mācīties no 
Nefija, Sama, Lamana un Lemuēla atšķirīgās attiek-
smes? Svarīga patiesība: Kad mēs dalāmies tajā, ko 
caur Svēto Garu esam mācījušies, citi var noticēt 
mūsu vārdiem.

5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti par 
gadījumu, kad kāda cilvēka vārdi tev lika noticēt Dieva 

vārdam, tāpat kā Sams noticēja Nefijam.

Padomā par kādu, ar kuru tu varētu dalīties kādā lietā, 
ko Svētais Gars ir tev palīdzējis iemācīties, un zini, ka 
tā ir patiesa. Tas var būt draugs, ģimenes loceklis, Baz-
nīcas vadītājs vai skolotājs. Šonedēļ izmanto iespēju, lai 
aprunātos ar šo cilvēku un dalītos šajā liecībā.

1. Nefija 2:20–24
Tas Kungs Nefijam apliecina, ka viņam veiksies, ja viņš būs 
paklausīgs
Apskati un atzīmē apsolījumu 1. Nefija 2:20–21. Šis 
apsolījums visā Mormona Grāmatā parādās 34 reizes. 
Studējot Mormona Grāmatu, tu redzēsi, kā Tā Kunga 
sacītie vārdi Nefijam tiek pilnībā piepildīti. Šodienas 
mācību stundu pabeidz, lasot 1. Nefija 2:22–24.

Dievs svēta tos, kuri ir paklausīgi un uzticīgi. Ap-
domā, cik esi paklausīgs Dieva pavēļu turēšanā. Kā tu 
vari būt vēl paklausīgāks? Seko domām un sajūtām, ko 
saņem no Svētā Gara.

6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs 
 dienas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju 1. Nefija 2. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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NVidusjūra

Ismaēls nomira 
vietā, „kas 
tika nosaukta 
Nahoma” 
(1. Nefija 16:34)

„No tā laika mēs 
ceļojām aptuveni 
austrumu 
virzienā” 
(1. Nefija 17:1)

„Robežās tuvu Sarkanai 
jūrai” (1. Nefija 16:14)

„Apmēram 
dienvid- dienvidaustrumu 
virzienā” (1. Nefija 16:13)

„Tai malā, netālu no Sarkanās 
jūras krasta” (1. Nefija 2:5)

Pārpilnība (?)

Sarkanā 
jūra

Arābijas  tuksnesis

Jeruzāleme

Indijas okeāns

Persijas līcis

Nāves jūra

Galilejas jūra
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2. DAĻA: 3. DIENA

1. Nefija 3.–4. 
nodaļa
Ievads
Tas Kungs pavēlēja Lehijam sūtīt savus dēlus atpakaļ 
uz Jeruzālemi, lai no Lābana iegūtu misiņa plāksnes. 
Lamans un Lemuēls nespēja saskatīt, kā viņi varētu 
izpildīt šo pavēli, bet Nefijam bija ticība, ka Tas Kungs 
viņiem nodrošinās ceļu, lai izpildītu to, ko Viņš bija 
prasījis. Par spīti daudzajām grūtībām, ar kurām Nefijs 
sastapās, viņš uzticīgi un neatlaidīgi centās paveikt to, 
ko Tas Kungs bija viņam lūdzis. Tā iemesla dēļ viņš tika 
Svētā Gara vadīts un veiksmīgi ieguva plāksnes. Nefija 
pieredze rāda, ka pastāvīga paklausība mums palīdz 
saņemt Tā Kunga palīdzību grūtās situācijās.

1. Nefija 3:1–9, 19–20
Lehija dēli dodas atpakaļ uz Jeruzālemi
Vai esi kādreiz sastapies ar grūtībām un domājis, kā tās 
varētu atrisināt? Šodienas mācību stunda tev palīdzēs 
stiprināt ticību un apņemšanos būt paklausīgam, sa-
skaroties ar grūtībām. Izlasi 1. Nefija 3:1–6 un Svētajos 
Rakstos pasvītro pavēli, ko Tas Kungs deva Lehijam, lai 
to izpildītu viņa dēli. Pievērs uzmanību arī tam, kāda, 
atšķirībā no Nefija attieksmes, bija Lamana un Lemu-
ēla attieksme pret Tā Kunga pavēli.

Lai saprastu, kādas grūtības sekoja Tā Kunga pavēlei, ir 
noderīgi zināt, ka attālums no Jeruzālemes līdz Sarka-
najai jūrai (Akabas līcim) ir apmēram 290 kilometri, kas 
iet caur karstu, neauglīgu un zagļu apsēstu zemi. Lehijs 
ar ģimeni bija ceļojis vairāk nekā trīs dienas līdz šai 
vietai (skat. 1. Nefija 2:5–6), un tagad Tas Kungs teica, 
lai viņa dēli iet atpakaļ uz Jeruzālemi. Izlasi 1. Nefija 
3:7–8 un padomā, kādēļ Nefijs bija gatavs paklausīt Tā 
Kunga pavēlei.

Nefijs liecināja par principu, ka, ja mēs turēsim Tā 
Kunga pavēles, Viņš mums sagatavos ceļu, lai mēs 
tās varētu izpildīt. Turpinot studēt 1. Nefija 3. nodaļu, 
padomā, kā Nefija drosme un apņemšanās var tevi 
iedvesmot būt vēl paklausīgākam un izrādīt lielāku ti-
cību Tam Kungam. Īpašu nozīmi pievērs tam, kā Nefijs 
attiecās pret grūtībām. Lai gan Nefijs saskārās ar grūtī-
bām, kopā ar brāļiem cenšoties iegūt misiņa plāksnes, 
viņš izvēlējās nekurnēt. (Skat. 1. Nefija 3:6.)

Misiņa plāksnes ietvēra „jūdu pierakstu” (1. Nefija 3:3), 
kas bija viņu Svētie Raksti. Tie ietvēra informāciju un 
dažus no Rakstiem, kas pašlaik atrodami Vecajā Derībā, 
kā arī citus pravietiskus rakstus. Izlasi 1. Nefija 3:19–20 
un pasvītro, ko ietvēra misiņa plāksnes, kas tās padarīja 
tik svarīgas Lehija ģimenei un viņa pēcnācējiem. 

Rakstvietu prasmīga pārzināšana — 
1. Nefija 3:7
Izlasi 1. Nefija 3:7 trīs reizes (tu vari mainīt savu 
lasīšanas veidu: lasīt skaļi vai klusām). Aizver Svētos 
Rakstus un mēģini uzrakstīt atbildes uz tālāk dotajiem 
jautājumiem, neskatoties šajā pantā:

• Ar ko Nefijs runāja?   
 

• Ko Nefijs apņēmās darīt?   
 

• Ko Nefijs zināja, ka Tas Kungs darīs?   
 

Atver Svētos Rakstus un pārlasi 1. Nefija 3:7 un savas 
atbildes.

Pravietis Džozefs Smits teica: „Es to padarīju par savu 
likumu: Kad Tas Kungs pavēl, dari to.” (Baznīcas vēs-
ture, 2:170.) Tu vari uzrakstīt šo apgalvojumu blakus 
1.  Nefija 3:7.

1. Nefija 3:10–31
Lābans nozog Lehija mantu un mēģina nogalināt Nefiju un 
viņa brāļus
Paklausot Dieva pavēlēm, Viņš mūs svēta dažādos 
veidos. Nefija pieredze, iegūstot misiņa plāksnes, 
apliecina viņa liecību, ka Dievs sagatavo ceļu Saviem 
bērniem, lai viņi varētu paveikt Viņa pavēles (skat. 
1. Nefija 3:7). Izmantojot tabulu, mācies par pirmajiem 
diviem mēģinājumiem, kuros Lehija dēli cenšas iegūt 
misiņa plāksnes. Atbildi uz jautājumiem kolonnā par 
katru mēģinājumu vai izpildi šo uzdevumu savā Svēto 
Rakstu studiju dienasgrāmatā.

Piezīme: Nefija laikā meslu mešana (skat. 1. Nefija 
3:11) bija ierasts veids, kā izdarīt izvēli. Metot meslus, 
Nefijs un viņa brāļi centās iegūt Tā Kunga norādīju-
mus, pildot pavēli, lai iegūtu plāksnes no misiņa (skat. 
Salamana pamācības 16:33 ; Svēto Rakstu ceļvedis, 
„mesli”).
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Jautājumi Pirmais  
mēģinājums 
(1. Nefija 
3:10–18)

Otrais  
mēģinājums 
(1. Nefija 
3:21–31)

 1. Kas devās?

 2. Ko viņi darīja?

 3. Kāda bija 
brāļu reakcija 
pēc tam, kad 
mēģinājums 
neizdevās?

 1. Pēc tam, kad viņu pirmais mēģinājums iegūt plāksnes 
no misiņa cieta neveiksmi, Nefijs un viņa brāļi bija „ļoti 

bēdīgi” (1. Nefija 3:14). Pārlasi 1. Nefija 3:15–16 un savā Svēto 
Rakstu studiju dienasgrāmatā apraksti, kā Nefija attieksme pret 
pirmo neveiksmi atšķīrās no viņa brāļu attieksmes.

 2. Domājot par otro mēģinājumu (skat. 1. Nefija 3:21–31), 
savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautā-

jumu: Kā dusmas, kurnēšana un neticība liedz mums sadzirdēt 
Dievu?

1. Nefija 4:1–26
Nefijs iegūst misiņa plāksnes
Pārlasi Lamana un Lemuēla uzdotos jautājumus 
1. Nefija 3:31. Ja tu būtu Nefijs, kā tu atbildētu uz viņu 
jautājumiem? Izlasi 1. Nefija 4:1–3 un noskaidro, kā 
Nefijs atbildēja uz savu brāļu jautājumiem. Kāpēc, pēc 
tavām domām, Nefijs, atbildot uz viņu jautājumiem, 
izvēlējās piemēru par Mozu un Sarkano jūru? Uzraksti 
frāzi no Nefija atbildes saviem brāļiem, kas tev likās 
iedvesmojoša:   
 

Arī Mozus saskārās ar šķietami neiespējamu uzde-
vumu, kad viņam tika pavēlēts izvest Israēla bērnus no 
Ēģiptes. Neraugoties uz atkārtotiem mēģinājumiem, 
viņš nespēja pārliecināt faraonu atbrīvot izraēliešus. To-
mēr Mozus neatlaidīgi turpināja darīt to, ko Tas Kungs 
bija pavēlējis, un Tas Kungs nodrošināja viņam ceļu, lai 
atbrīvotu Israēla bērnus. 

Nefijs attiecināja Mozus piemēru uz saviem personīga-
jiem apstākļiem un bija pārliecināts, ka Dievs arī šoreiz 
nodrošinās ceļu, lai viņš varētu iegūt plāksnes no misiņa. 
Studējot atlikušo stāsta daļu, pievērs uzmanību tam, 
kādus augļus nesa Nefija neatlaidība un apņemšanās 
paklausīt, neskatoties uz sākotnējiem sarežģījumiem, 

Vai esi kādreiz sajutis nepieciešamību vai iedvesmu 
kaut ko darīt, bet ne uzreiz sapratis — kādēļ, kad un 
kā to darīt? Prezidents Harolds B. Lī ir novērojis, ka 

šādās situācijās mēs bieži „sākumā vēlamies redzēt, kas 
notiks beigās”, pirms mēs sekojam Tā Kunga norādī-
jumam, un viņš deva šādu padomu: „Tev ir jāiemācās 
aiziet līdz gaismas un tumsas robežai, tad spert dažus 
soļus tumsā; tad parādīsies gaisma un tavā priekšā 
izgaismos ceļu.” (Citēts Boyd K. Packer, „The Edge of 
the Light,” BYU Today, 1991. g. marts, 23. lpp.)

Izlasi 1. Nefija 4:4–7 un uzzini, kā Nefijs ar ticību spēra 
soļus tumsā (nezināmajā).

Kas ir zīmīgs frāzē „tomēr es devos uz priekšu”  
(  1. Nefija 4:7)?   
 

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā apraksti 
kādu gadījumu, kurā jaunam vīrietim vai sievietei tiek 

prasīts kaut ko darīt vai viņi tiek Svētā Gara vadīti kaut ko darīt, 
bet iepriekš nezina, kāds būs iznākums. Iespējams, ir bijis laiks, 
kad pats esi devies uz priekšu ticībā, iepriekš nezinot, kā vai kad 
Dievs palīdzēs. Ja tas tā ir, uzraksti par šo pieredzi savā die-
nasgrāmatā. Tu vari ar to arī padalīties mācību stundā. 

Nefijs uzzināja, kāpēc, kad un kā Tas Kungs viņam 
palīdzēs tikai pēc tam, kad ļāva Garam sevi vadīt, un pēc 
tam, kad nolēma doties uz priekšu ticībā. Izlasi 1. Nefija 
4:8–26 un uzzini, kā Tas Kungs viņam palīdzēja iegūt 
plāksnes no misiņa.

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzskaiti ie-
meslus, ko Nefijam deva Svētais Gars Lābana noslepkavo-

šanai (skat.1. Nefija 4:8–13).
 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Ko tu esi mācījies no pūlēm, ko Nefijs beigās 

pielika, lai iegūtu misiņa plāksnes, kas var tev palīdzēt grūtībās, 
ar ko saskaries vai saskarsies savā dzīvē?



19

Ja savā dzīvē saskaries ar brīžiem, kad nezini — kā, 
kāpēc un kad —, atceries, kādu principu skaidro Nefija 
pieredze: Ja mēs izrādām ticību Dievam un cen-
šamies darīt to, ko Viņš lūdz, pat ja mēs nevaram 
redzēt iznākumu, Viņš mūs vadīs ar Svētā Gara 
ietekmi.

Komentāri un skaidrojumi
Pavēle nogalināt Lābanu
Pravietis Džozefs Smits mācīja, ka Tas Kungs nosaka, 
kas ir pareizi un kas ne. „Dievs ir teicis: „Tev nebūs 
nokaut” [2. Mozus 20:13]; citā reizē Viņš teica: „Del-
dēdams izdeldē” [5. Mozus 20:17]. Pēc šāda principa 
tiek īstenota debesu pārvaldība — dodot atklāsmi, kas 
ir atbilstoša apstākļiem, kuros tobrīd atrodas Valstības 
bērni. Lai arī ko Dievs prasa, tas ir pareizi, neskato-
ties uz to, kas tas ir, pat ja mēs, iespējams, neredzam 
iemeslu vēl ilgi pēc tam, kad viss ir beidzies. Ja mēs 
vispirms tieksimies pēc Dieva valstības, tad „visas labās 
lietas tiks piemestas.” (History of the Church, 5:135.)

Apdomājot nākamos pantus, mēs labāk varam saprast, 
kādēļ Tas Kungs prasīja Nefijam noslepkavot Lābanu: 
Tas Kungs Lābanam deva vismaz divas iespējas labprā-
tīgi atdot plāksnes no misiņa, taču Lābans „neklausīja 
Tā Kunga pavēlēm”. (1. Nefija 4:11.) Lābans bija melis 
un zaglis, viņš centās nogalināt Lamanu un bija nogali-
nājis četrus Lehija dēlus, kas saskaņā ar Mozus likumu 
bija pārkāpums, par kuru paredzēts nāves sods (skat. 
2. Mozus 21:14). Tas Kungs zināja, ka ir ļoti būtiski, lai 
Lehijam un viņa pēctečiem būtu šie Svētie pieraksti, 
pat ja tas prasa viena cilvēka bojāeju (1. Nefija 4:13).

Plāksnes no misiņa ne tikai svētīja cilvēkus un tau-
tas, kas minētas Mormona Grāmatā, bet arī palīdzēja 
saglabāt seno praviešu mācības līdz mūsdienām, jo 
daži no pierakstiem tika pārrakstīti uz zelta plāksnēm, 
no kurām tika tulkota Mormona Grāmata (piemēram, 
Jesajas citāti un Zēnosa līdzība). Mācības, kas nāk no 
misiņa plāksnēm, ir svētījušas un caur Mormona Grā-
matu turpina svētīt miljoniem cilvēku un tautas visā 
pasaulē. Un tas viss izšķīrās brīdī, kad Nefijs, stāvē-
dams līdzās Lābanam, izlēma sekot Gara vadībai.

Prezidents Ezra Tafts Bensons ierosināja „trīs īsus 
pārbaudes veidus”, lai palīdzētu mums izvairīties no 
maldiem sarežģītās situācijās:

„1. Ko par to saka Baznīcas pamatraksti? 
Jāturas pie bauslības un liecības! Ja nē, 
tad runātam vārdam neausīs rīta gaisma,” 
sacīja Jesaja. (Jesajas 8:20.) . . .

Mums centīgi jāstudē Svētie Raksti. Īpaši 
nozīmīgi mums ir Mormona Grāmata un 

Mācība un Derības. . . .

2. Otra vadlīnija: Ko pēdējo dienu Baznīcas prezidenti 
saka par šo tēmu — it īpaši dzīvais prezidents? . . .

Šodien uz Zemes ir tikai viens cilvēks, kas runā visas 
Baznīcas vārdā. (Skat. M&D 132:7; 21:4.) Šis cilvēks 
ir [Baznīcas] prezidents. Viņa vārdi ir daudz svarīgāki 
par mirušo praviešu vārdiem, jo viņš sniedz Tā Kunga 
vārdus mums šodien. Runājot ar Svētā Gara ietekmi, 
viņa vārdi kļūst par Svētajiem Rakstiem. (Skat. M&D 
68:4). . . .

Prezidents var runāt par jebkādu tēmu, ja viņš jūt, ka tā 
ir nepieciešama svētajiem. . . .

3. Trešais un pēdējais pārbaudes veids ir Svētais Gars 
— Gara pārbaudes veids. Ar šī Gara palīdzību mēs 
„. . . [varēsim] zināt patiesību par visu”. (Moronija 
10:5.) Šis pārbaudes veids var būt pilnīgi iedarbīgs tikai 
tad, ja cilvēka saziņas kanāls ar Dievu ir tīrs, tikumīgs 
un grēka neaizsprostots.” (Skat. Conference Report, 
1963. g. okt., 16.–17. lpp.)

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs 
 dienas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju 1. Nefija 3.–4.nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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2. DAĻA: 4. DIENA

1. Nefija 5.–6. 
nodaļa; 9. nodaļa
Ievads
Pravieša Lehija sieva Sārija baidījās, ka viņas dēli neat-
griezīsies no Jeruzālemes. Lehijs viņu mierināja, paužot 
savu ticību Tam Kungam. Kad viņas dēli droši atgrie-
zās atpakaļ ar misiņa plāksnēm, Sārija ieguva stip-
rāku liecību par Dieva palīdzību, vadot un pasargājot 
viņas ģimeni. Kad Lehijs studēja plāksnes no misiņa, 
„viņš tika piepildīts ar Garu un sāka pravietojumu 
par saviem pēcnācējiem”. (1. Nefija 5:17.) Studējot šo 
stundu, padomā par savām personīgajām Svēto Rakstu 
studijām un to, ko tu vari darīt, lai saņemtu spēku, kas 
nāk, meklējot Dieva vārdu.

1. Nefija 5:1–9
Lehija dēli droši atgriežas pie savas ģimenes tuksnesī
Ceļš uz Jeruzālemi un atpakaļ no tās Nefijam un viņa 
brāļiem, iespējams, prasīja vairākas nedēļas. Padomā 
par laiku, kad brālis, māsa, vecāks vai kāds cits, ko 
pazīsti, devās prom no mājām uz ilgāku laiku, piemē-
ram, uz misiju, skolu vai armiju. Kādas bažas un rūpes 
tev bija (vai kādas, tavuprāt, varētu būt vecāku bažas), 
kad uz ilgu laiku biji šķirts no sev mīļa cilvēka? Izlasi 
1. Nefija 5:1–3, un atklāj bažas, ko Sārija pauda Lehi-
jam par savu dēlu atgriešanos Jeruzālemē.

Studē 1. Nefija 5:4–6 un uzzini, kā Lehijs atbildēja uz 
Sārijas bažām.

 1. Savā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā 

pārfrāzē saviem vārdiem 
 Lehija atbildi savai sievai.

Atbildi uz jautājumiem:

• Kas tevi pārsteidz tajā, 
kā Lehijs atbildēja Sārijai 
par viņas bažām?

•  Kā Lehija vārdi parāda 
ticību un drosmi, kas 
gūta no viņam dotajām 
Dieva atklāsmēm?

Viens veids, lai saprastu 
Svētos Rakstus, ir pārfrāzēt 
principus saviem vārdiem. 
Rakstiski vai mutiski pārf-
rāzējot to, ko lasi, varēsi 
labāk saprast patiesības, kas 
ietvertas Svētajos Rakstos. 
Tas arī nodrošina iespēju Tā 
Kunga Garam liecināt par šīm 
patiesībām.

Pārfrāzē saviem 
vārdiem

Kādu iespaidu Lehija liecība atstāja uz Sāriju 1. Nefija 
5:6?  

No Lehija un Sārijas pieredzes mēs varam mācīties 
divas patiesības — Tas Kungs var mūs svētīt ar pārlie-
cību, kad mēs sekojam Viņa iedvesmai, un mēs varam 
mierināt un stiprināt citus, kad mēs izrādām savu ticību 
Dievam. 

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā apraksti 
kādu reizi, kad juti Dieva mierinošo pārliecību grūtā brīdī, 

kad dalījies savā liecībā, lai mierinātu un stiprinātu kādu citu, vai 
tiki kāda cita ticības vārdu mierināts un spēcināts. 

Izlasi 1. Nefija 5:7–9 un atklāj, kādu iespaidu šī piere-
dze atstāja uz Sārijas ticību.

• Ko Sārija mācījās no šīs pieredzes?  

3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kā Sārijas liecība 1. Nefija 5:8 līdzinās Nefija 

liecībai 1. Nefija 3:7?

1. Nefija 5:10–22
Lehijs pēta misiņa plāksnes
Nefijs un viņa brāļi bija riskējuši ar savām dzīvībām, 
upurējuši savas ģimenes bagātības, tālu ceļojuši un 
bija dievišķi pasargāti savā ceļojumā, lai iegūtu misiņa 
plāksnes. Ja tu būtu Lehija ģimenes loceklis, kā viņu 
pūles iespaidotu tavu attieksmi, studējot to, kas bija 
rakstīts uz plāksnēm no misiņa?

Pēc tam, kad Lehija dēli atgriezās drošībā, Lehijs sāka 
pētīt misiņa plākšņu saturu. Izlasi 1. Nefija 5:11–14 un 
pasvītro, ko ietvēra plāksnes no misiņa.

Izlasi 1. Nefija 5:17–20 un atklāj, kā misiņa plākšņu 
studēšana ietekmēja Lehiju. Kā, balstoties uz to, ko 
esi mācījies šajos pantos, tu pabeigtu formulēt šādu 
principu? (Skat. 1. Nefija 5:17): Pētot Svētos Rakstus, 
mēs varam  

Elders Roberts D. Heilzs, no Divpadsmit apustuļu kvo-
ruma, apliecināja šo patiesību: 

„Kad mēs vēlamies runāt ar Dievu, mēs lūdzam. Bet, 
kad mēs vēlamies, lai Viņš runātu ar mums, mēs pētām 
Svētos Rakstus, jo Viņa vārdi tiek izteikti caur Viņa 
praviešiem. Viņš mūs mācīs tad, kad mēs klausīsimies 
Svētā Gara pamudinājumos.
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Ja jūs pēdējā laikā neesat dzirdējuši Viņa balsi runājam 
ar jums, vērsieties pie Svētajiem Rakstiem ar „jaunām 
acīm” un „jaunām ausīm”. Tie ir mūsu garīgā glāb-
šanas virve.” („Holy Scriptures: The Power of God 
unto Our Salvation”, Ensign vai Liahona, 2006. g. nov., 
26.–27. lpp.)

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti par 
kādu reizi, kad, pētot Svētos Rakstus, sajuti Tā Kunga Garu.

Izlasi 1. Nefija 5:21–22 un uzzini, kādēļ pieraksti bija 
„ļoti vērtīgi” Lehijam un viņa ģimenei?

Pievērsies garīgajai dziesmai „Kad es Svētos Rakstus 
lasu” (Garīgās dziesmas, Nr. 277) un pievērs uzmanību 
tam, kādas svētības tu vari saņemt, studējot Svētos 
Rakstus. Padomā par savu ikdienas Svēto Rakstu 
lasīšanu. Kā tu varētu pilnveidot savas Svēto Rakstu 
studijas?   
 

Būtu gudri, ja, ceļojot cauri laicīgajai dzīvei — mūsu 
tuksnesim —, mēs studētu Svētos Rakstus. Atceries, ka 
plāksnes no misiņa tika iegūtas, pateicoties ticībai un 
upurim, un ka bez misiņa plāksnēm Lehijs ar ģimeni 
savā ceļojumā nesaņemtu nepieciešamās svētības. 
(Skat. 1. Nefija 5:22.) Studējot Svētos Rakstus, tu vari 
tikt piepildīts ar Tā Kunga Garu un iegūt spēku un 
ticību ievērot Viņa pavēles.

1. Nefija 6:1–6
Nefijs raksta, lai pārliecinātu visus nākt pie Jēzus Kristus
Iedomājies par kādu sev zināmu grāmatu vai izvēlies 
to savās mājās. Kāds, pēc tavām domām, bija autora 
nolūks, rakstot šo grāmatu? Kā zināšanas par autora 
nolūku tev palīdz tās lasīšanā? 

Izlasi 1. Nefija 6:3–6 un pasvītro, ar kādu mērķi Nefijs 
veica savus pierakstus. Frāze „Ābrahāma Dievs un 
Īzāka Dievs, un Jēkaba Dievs” (pants 4) attiecas uz 
Jehovu, kas ir Jēzus Kristus. Nefija mērķi pārņēma visi, 
kuru pieraksti atrodami Mormona Grāmatā, un viens 
no Mormona Grāmatas mērķiem ir pārliecināt 
visus cilvēkus nākt pie Jēzus Kristus.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā apraksti, kā 
izpratne par Nefija nolūku viņa pierakstu rakstīšanā ietek-

mēs to, kā tu studē Mormona Grāmatu.

1. Nefija 9. nodaļa
Nefijs veic pierakstus uz divu veidu plāksnēm
1. Nefija 9. nodaļā (skat. arī 6. nodaļu) Nefijs paskaidro, 
ka viņam tika pavēlēts taisīt divu veidu pierakstus — 
Mazās un Lielās Nefija plāksnes. Uz Mazajām plāk-
snēm bija jāietver viņa ļaužu svētās lietas — praviešu 
kalpošana un Tā Kunga atklāsmes —, bet uz Lielajām 
plāksnēm bija jāietver laicīgā vēsture (skat. 1. Nefija 
9:2–4). Nefijs izmantoja frāzes „šīs plāksnes” un „tās 
otras plāksnes”, norādot uz divu veidu plāksnēm, ko 
Tas Kungs viņam pavēlēja rakstīt. Lai palīdzētu sev 
atcerēties, uz kurām plāksnēm Nefijs atsaucas, savos 
Svētajos Rakstos pie pantiem 1. Nefija 9. nodaļā pie-
raksti: „šīs plāksnes” = mazās plāksnes (svētajām lietām); 
„tās otrās plāksnes” = lielās plāksnes (laicīgajām lietām).

Studējot Mormona Grāmatu, tu sāksi saprast, kādēļ 
Nefijam bija divu veidu pieraksti. Nefijs tika iedves-
mots taisīt saīsinājumu, īsu sava tēva pierakstu pār-
skatu (atrodams 1. Nefija 1–8) uz Mazajām plāksnēm. 
Gandrīz tūkstoš gadu vēlāk, Tā Kunga vadīts, pravietis 
Mormons iekļāva Mazās Nefija plāksnes pie zelta 
plāksnēm (skat. Mormona vārdi 1:7). Abi vīri nezināja, 
kādēļ viņiem tas bija jādara (skat. 1. Nefija 9:5), bet viņi 
pildīja Tā Kunga pavēli.

 6. Lasot un studējot 1. Nefija 9. nodaļu, padomā un savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti, kāpēc ir 

svarīgi paklausīt Tam Kungam, pat tad, ja mēs pilnībā nesapro-
tam Viņa iemeslus.

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs die-
nas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju1. Nefija 5.–6.un 9. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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3. DAĻA: 1. DIENA

1. Nefija 7. nodaļa
Ievads
Nefija pilnīgā nodošanās Tam Kungam tiek parādīta 
1. Nefija 7. nodaļā. Kopā ar saviem brāļiem viņš pakļā-
vās Tā Kunga pavēlei atgriezties Jeruzālemē un atvest 
Ismaēlu ar viņa ģimeni uz tuksnesi. Atpakaļceļā uz 
tuksnesi Lamans, Lemuēls un daži no Ismaēla ģimenes 
sadumpojās pret Nefiju un vēlējās atgriezties Jeruzā-
lemē. Kad viņi Nefiju sasēja un centās nogalināt, viņš 
lūdza ticībā, tika Tā Kunga atbrīvots un patiesi piedeva 
tiem, kuri bija viņu vajājuši. Studējot šo stundu, ap-
domā, kā tu vari atbildēt ticībā uz pavēlēm un grūtī-
bām, kā to darīja Nefijs.

1. Nefija 7:1–5
Tas Kungs pavēl Lehija dēliem atgriezties Jeruzālemē pēc 
Ismaēla un viņa ģimenes
Padomā par savu ģimeni un apdomā, kāpēc ģimenes ir 
svarīgas Dieva iecerē.

Izlasi 1. Nefija 7:1–2 un uzzini, ko Tas Kungs pavēlēja 
Lehijam, lai viņa dēli darītu, un kādēļ Viņš vēlējās, lai 
viņi to darītu. (Būtu noderīgi saprast, ka vārds sēkla 
1. Nefija 7:1 nozīmē bērni un pēcnācēji).

Viena no patiesībām, ko varam mācīties šajos pantos 
ir, ka Tas Kungs pavēl mums precēties un audzināt 
Viņam bērnus. Turpinot studēt 1. Nefija 7. nodaļu, 
pajautā sev, kā tas nākas, ka laulībai un ģimenei ir tik 
liela nozīme, ka Tas Kungs pavēlēja Nefijam un viņa 
brāļiem paciest daudzu dienu ilgo un grūto ceļojumu 
caur tuksnesim, lai viņi atgrieztos Jeruzālemē. 

Izlasi paziņojumu „Ģimene — Vēstījums pasaulei”, un 
atklāj, ko mūsdienu pravieši paziņojuši par laulības no-
zīmi: „Mēs, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas 
Augstākais prezidijs un Divpadsmit Apustuļu padome, 
svinīgi pasludinām, ka laulība starp vīrieti un sievieti ir 
Dieva iedibināta un ka ģimenei ir būtiska loma Radītāja 
iecerē attiecībā uz Viņa bērnu mūžīgo sūtību.” (Ensign 
vai Liahona, 2010. g. nov., 129. lpp.)

Tu vari apvilkt frāzi „Tam Kungam” 1. Nefija 7:1. Pa-
domā, ko šī frāze nozīmē mūsdienās.

Meklē papildus ieskatu bērnu audzināšanai Tam Kun-
gam, lasot mācību no „Ģimene — Vēstījums pasaulei”:

„Mēs pasludinām, ka bauslis, ko Dievs deva Saviem 
bērniem — vairoties un piepildīt zemi — vēl arvien ir 
spēkā. . . .

Nefijs un viņa brāļi runā ar Ismaēla ģimeni

. . .Vecākiem ir svēts pienākums audzināt savus bērnus 
mīlestībā un taisnīgumā, gādāt par viņu fiziskajām un 
garīgajām vajadzībām, mācīt viņiem mīlēt citam citu un 
savstarpēji kalpot, pildīt Dieva baušļus un būt labiem 
pilsoņiem, kas ievēro savas valsts likumus, lai kur viņi 
dzīvotu. Vīri un sievas — mātes un tēvi — atbildēs 
Dieva priekšā par šo pienākumu izpildi.” (Ensign vai 
Liahona,2010. g. nov., 129. lpp.)

Izlasi 1. Nefija 7:3–5, lai uzzinātu, kā Tas Kungs palī-
dzēja Lehija dēliem izpildīt Viņa pavēles. Kā Tas Kungs 
palīdzēja Ismaēlam un viņa ģimenei pieņemt aicinā-
jumu pievienoties Lehija ģimenei tuksnesī?

1. Palūdz vecākiem, Baznīcas vadītājiem vai skolotājiem 
ieteikt trīs veidus, kā jaunieši mūsdienās var sagatavoties 

laulībai un bērnu audzināšanai „Tam Kungam”. Pieraksti viņu pa-
domus savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā.

1. Nefija 7:6–15
Nefijs cenšas pārliecināt savus brāļus turpināt ceļojumu uz 
tuksnesi
Izlasi 1. Nefija 7:6–7 un 
uzzini, kāpēc Lamans, Le-
muēls un daži no Ismaēla 
ģimenes sacēlās, ceļojot pa 
tuksnesi. Iedomājies, ka esi 
Nefijs un padomā, ko tu 
teiktu Lamanam, Lemu-
ēlam un Ismaēla ģimenei, 
lai censtos viņus pārlieci-
nāt turpināt ceļojumu uz 
apsolīto zemi. 

Izlasi 1. Nefija 7:8–12 un 
uzzini, kādi bija jautājumi, 
ko Nefijs jautāja saviem 
brāļiem, lai pārlieci-
nātu viņus neatgriezties 

Svēto Rakstu studijas var 
iegūt daudz lielāku jēgu, ja 
tu iztēlojies notikumus, kas 
tajos notiek. Iedomājies, kā tu 
justos un rīkotos, ja piedalītos 
notikumos, par ko rakstīts 
Svētajos Rakstos. Tas var palī-
dzēt tev arī saprast, kā Svēto 
Rakstu stāsti var tikt pielīdzi-
nāti situācijām tavā dzīvē un 
sagatavoties pielietot patiesī-
bas, ko tie māca. 

Vizualizē Svētos 
Rakstus
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Jeruzālemē. Kādas trīs patiesības, pēc Nefija teiktā, viņa 
brāļi bija aizmirsuši?

Savā Svēto Rakstu dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu:

 2. Kā šo trīs patiesību atcerēšanās palīdzēja Lamanam 
un Lemuēlam būt uzticīgiem Tam Kungam?
 3. Sastādi sarakstu ar 4–5 svētībām, ko esi saņēmis no 
Tā Kunga. Kā, atceroties to, ko Tas Kungs tev ir devis, var 

tev palīdzēt būt uzticīgam, Viņam sekojot?
Izlasi 1. Nefija 7:13–15 un atklāj, kas, pēc Nefija teiktā, 
notiks ar Lamanu, Lemuēlu un Ismaēla dumpīgajiem 
ģimenes locekļiem, ja viņi dosies atpakaļ uz Jeruzālemi. 

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti īsu 
rindkopu, kādēļ ir svarīgi atcerēties, ko Tas Kungs tev ir 

devis un sekot Viņa vadībai. 

1. Nefija 7:16–22
Tas Kungs atbrīvo Nefiju
Lasot 1. Nefija 7:16, turpini iztēloties sevi Nefija vietā. 
Ko tu darītu?

Nefijs lūdza. Izlasi viņa lūgšanu 1. Nefija 7:17–18 un 
pievērs uzmanību, ko Nefijs lūdza Tam Kungam. 

Ievēro, ka Nefijs lūdza, lai viņš tiktu atbrīvots „at-
bilstoši [savai] ticībai”. Viena no mācībām, ko varam 
apgūt šajos pantos ir, ka Dievs atbild uz mūsu lūg-
šanām atbilstoši mūsu ticībai. Lūgt ar ticību nozīmē 
lūgt ar paļāvību uz To Kungu un ar vēlmi vienmēr 
rīkoties saskaņā ar Viņa norādījumiem.

Izlasi Eldera Deivida A. Bednāra, no Divpadsmit apus-
tuļu kvoruma, apgalvojumu attiecībā uz Nefija lūgšanu 
1. Nefija 7:17 un Izpirkšanas spēku, kas maina mūsu 
sirdis. Pasvītro katru frāzi, kas tev var palīdzēt saprast, 
ka, lūdzot ticībā, ir svarīgi vēlēties rīkoties. 

„Vai zināt, ko visdrīzāk būtu lūdzis es, ja 
mani brāļi būtu mani sasējuši? Es lūgtu, 
lai ar maniem brāļiem notiktu kaut kas 
slikts un nobeigtu ar frāzi „atbrīvo mani 
no manu brāļu rokām” vai, citiem vār-
diem sakot, „lūdzu, tūliņ atpestī mani no 

šīs likstas!”. Īpaši interesanti man šķiet tas, ka Nefijs 
nelūdza (kā to droši vien būtu lūdzis es), lai apstākļi 
mainītos. Tā vietā viņš lūdza spēku mainīt apstākļus. Es 
domāju, ka viņš to lūdza tādēļ, ka zināja, izprata un bija 
jau iepriekš piedzīvojis to, kā darbojas Glābēja veiktās 
Izpirkšanas visuvarošais spēks. . . .

Brāļi un māsas, mācība, ko mēs visi varam gūt no šī 
gadījuma, ir vienkārša. Ja izpratīsim un pielietosim 
Izpirkšanas visuvarošo spēku savā personīgajā dzīvē, 
mēs nelūgsim, lai apstākļi mainītos, bet gan lūgsim un 
centīsimies rast spēku mainīt apstākļus. Mēs būsim ne-
vis lietas, „uz kurām iedarbojas”, bet kļūsim par tiem, 
kas „darbojas”. (2. Nefija 2:14.)” („In the  Strength of 
the Lord”, Mormona vārdi 1:14; Mosijas 9:17; Mosijas 
10:10; Almas 20:4), Brigham Young University 2001–2002 
Speeches [2002. g.], 124. lpp.)

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu:

a) Kad savā dzīvē esi lūdzis ar ticību un atpazinis Tā Kunga at-
bildi uz savu lūgšanu?
b) Kā tu vari sekot Nefija piemēram un lūgt spēku, lai mainītu 
apstākļus, nevis lai apstākļi tiktu mainīti?

Pēc tam, kad Nefijs tika atbrīvots no savām saitēm, viņa 
brāļi atkal vēlējās viņam uzbrukt. Izlasi 1. Nefija 7:19–
21 un padomā, kas tevi pārsteidz Nefija attieksmē. 
Padomā par gadījumu, kad tavā ģimenē bija vajadzīga 
piedošana. Apdomā, kāpēc ir tik svarīgi, lai ģimenes 
locekļi vēlētos cits citam piedot. 

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs 
 dienas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju 1. Nefija 7. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

3. DAĻA: 2. DIENA

1. Nefija 8. nodaļa
Ievads
1. Nefija 8. nodaļā Lehijs atstāsta savu vīziju par dzīvī-
bas koku. Nobaudot dzīvības koka augli, kas simbolizē 
Izpirkšanas svētības, Lehijs juta lielu prieku. Tad viņš 
redzēja dažādas cilvēku grupas, kas pret dzīvības koku 
un tā augli izturējās atšķirīgi. Lai labāk sagatavotos šai 
stundai, tu vari nodziedāt vai izlasīt dziesmas „ Turies 
pie margas!” vārdus. (Garīgās dziesmas, Nr. 274). Stu-
dējot šo nodaļu, padomā, kā tu savā dzīvē esi izjutis 
Izpirkšanas lielo prieku un kas tev ir jādara tagad 
un turpmāk, lai saņemtu visas Izpirkšanas svētības. 
Apdomā, kādus šķēršļus tev vajadzētu pārvarēt, lai tev 
būtu tiesības saņemt šīs svētības.
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1. Nefija 8:1–18
Lehijs nobauda dzīvības 
koka augli un vēlas, lai 
viņa ģimene darītu tāpat
Padomā par kādu brīdi, 
kad savā dzīvē esi perso-
nīgi jutis Tā Kunga mī-
lestību. Apdomā, kā tavas 
izvēles var ietekmēt tavu 
tuvumu Tam Kungam un 
spēju just Viņa mīlestību. 
Studējot 1. Nefija 8. no-
daļu, pievērs uzmanību, 
ko tā māca un no kā tev 
savā dzīvē būtu jāizvai-

rās, lai tu tuvotos Tam Kungam un justu Viņa mīlestību 
vēl spēcīgāk.

Izlasi 1. Nefija 8:2 un pievērs uzmanību tam, ko Lehijs 
pieredzēja tuksnesī. Izlasi 1. Nefija 8:5–12, nosakot, 
kas varētu būt Lehija sapņa centrālais elements vai tā 
būtība.

Kad esi atklājis centrālo elementu, pieraksti dažus 
vārdus vai frāzes, ko Lehijs lietoja, lai aprakstītu augli 
1. Nefija 8:10–11.  

Tas Kungs mums bieži parāda lietas, ar kurām esam 
pazīstami, kā simbolus, lai palīdzētu mums izprast 
mūžīgās patiesības. Lai palīdzētu tev atpazīt, ko Lehija 
sapnī simbolizē koks un auglis, izlasi eldera Nīla A. 

Augstākais prezidijs mācīja, 
ka „garīgās dziesmas ieaicina 
Tā Kunga Garu” un „rada 
godbijības pilnu gaisotni” 
(Garīgās dziesmas,  ix). Ja 
tur, kur tu studē, dziedāt vai 
klausīties garīgās dziesmas 
ir apgrūtinoši vai neērti, būtu 
noderīgi lasīt vai atkārtot pie 
sevis garīgo dziesmu vārdus. 

Studējot klausies 
mūziku

Maksvela, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, iztei-
kumu: „Dzīvības koks . . . ir Dieva mīlestība (skat. 
1. Nefija 11:25). Dāvājot Jēzu kā mūsu Pestītāju, Dievs 
ir paudis visdziļāko mīlestību pret Saviem bērniem: „Jo 
tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vien-
piedzimušo Dēlu” (Jāņa 3:16). Baudīt Dieva mīlestību 
nozīmē baudīt Jēzus Izpirkšanu un to atbrīvošanu [brī-
vību no ierobežojumiem un grēka] un prieku, ko tā var 
sniegt.” („Lessons from Laman and Lemuel”, Ensign, 
1999. g. nov., 8. lpp.)

Lai palīdzētu tev atpazīt evaņģēlija principu, kas 
parādās 1. Nefija 8:10–12, pasvītro, ko Lehijs darīja ar 
augli 1. Nefija 8:11 un kas notika, kad viņš to izdarīja 
1. Nefija 8:12. Padomā, kā tu varētu „baudīt” Izpirk-
šanu, līdzīgi kā Lehijs „nobaudīja” augli.

Lehija pieredze rāda, ka, nākot pie Jēzus Kristus un 
nobaudot Viņa Izpirkšanu, mēs varam kļūt laimīgi 
un priecīgi.

1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kad Glābēja Izpirkšana ir sniegusi laimi un 

prieku tavā dzīvē? 

Padomā, kāpēc mums, tāpat kā Lehijam, vajadzētu vē-
lēties, lai mūsu ģimene un draugi piedzīvo Izpirkšanas 
svētības, pēc tam, kad mēs tās esam piedzīvojuši. Izlasi 
1. Nefija 8:3–4, 13–18 un pievērs uzmanību, kā Lehija 
ģimenes locekļi atsaucās Lehija aicinājumam nobaudīt 
dzīvības koka augli. 

Mēs nevaram izlemt citu vietā nobaudīt Dieva mīles-
tību. Tomēr, tāpat kā Lehijs, mēs viņus varam aicināt un 
iedrošināt. Apdomā, kā tu varētu aicināt un iedrošināt 
kādu, kuru pazīsti, nākt pie Kristus un saņemt Viņa 
Izpirkšanas svētības.

1. Nefija 8:19–35
Lehijs redz cilvēku veiksmi un neveiksmi, dodoties pretī 
dzīvības kokam un nobaudot augli
Vēlāk 1. Nefija grāmatā tu varēsi lasīt, ka arī Nefijam 
tika parādīta vīzija par dzīvības koku. Viņš pierakstīja, 
ko nozīmēja dažādie vīzijas simboli un tēli. Izmanto šo 
tabulu, lai noteiktu simbolus un to skaidrojumus. Pēti 
Svētos Rakstus, lai izpildītu šo uzdevumu. Tu jau esi 
studējis un mācījies pirmo divu simbolu izskaidroju-
mus.

Lehija vīzijas simboli Nefijam doto simbolu 
skaidrojums

Koks (skat. 1. Nefija 8:10; 
1. Nefija 15:22 to sauc par 
dzīvības koku)

Dieva mīlestība (skat. 
1. Nefija 11:25)
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Lehija vīzijas simboli Nefijam doto simbolu 
skaidrojums

Koka auglis (skat. 
1. Nefija 8:10–12)

Lielākā no visām Dieva 
dāvanām — Jēzus Kristus 
Izpirkšanas svētības 
(skat. 1. Nefija 15:36)

Upe (ar netīru ūdeni)  
(skat. 1. Nefija 8:13)

  
  
(skat. 1. Nefija 12:16; 15:27)

Dzelzs marga (skat.  
1. Nefija 8:19)

  
 
 (Skat. 1. Nefija 11:25; 
15:23–24)

Tumsības migla (skat. 
1. Nefija 8:23)

  
  
(Skat. 1. Nefija 12:17)

Lielā un plašā ēka (skat. 
1. Nefija 8:26)

  

(skat. 1. Nefija 11:36; 12:18)

Tev varētu būt noderīgi Svētajos Rakstos uzrakstīt katra 
simbola skaidrojumu (atbildes no 2. kolonnas iepriek-
šējā tabulā) blakus pantam vai pantiem, kuros ir minēti 
simboli (panti pirmajā tabulas kolonnā).

Lasot prezidenta 
Boida K. Pekera, no 
Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, citātu, pasvītro, 
ko viņš teica saistībā ar 
to, kāpēc mums ir svarīgi 
izprast Lehija sapni:

„Jums varētu šķist, ka 
Lehija sapnim jeb vīzijai 
nav īpašas nozīmes 
jums, bet tāda ir. Jūs esat 
tajā iekšā, mēs visi tur 
esam. . . .

Lehija sapnis jeb vīzija 
par dzelzs margu ietver visu, ko Pēdējo dienu svētajam 
ir nepieciešams saprast par dzīves pārbaudījumu.” 
(„Finding Ourselves in Lehis Dream”, Ensign, 2010. g. 
aug., 22. lpp.)

Studējot pārējo 1. Nefija 8. nodaļas tekstu, padomā, kā 
tas, ko tu mācies, var tev palīdzēt „saprast dzīves pār-
baudījumu”. Izlasi 1. Nefija 8:21–33 un noskaidro, kā 
upe, tumsības migla un lielā un plašā ēka Lehija sapnī 
atturēja cilvēkus no tā, lai viņi ēstu jeb nobaudītu dzī-
vības koka augli. Tu vari atzīmēt savos Svētajos Rakstos 

Piezīmes tavos Svētajos 
Rakstos var būt daudz pie-
ejamākas nekā informācija 
dienasgrāmatā vai uz papīra 
lapas. Simbolu skaidrojumu, 
atsauču un citas informācijas 
pierakstīšana Svētajos Rak-
stos var palīdzēt tev labāk 
tos saprast un vēlāk no tiem 
mācīt citus. 

Atzīmē Svētos Rakstus

atslēgas vārdus un frāzes, kas attiecas uz šiem šķērš-
ļiem, kā arī to, kādu iespaidu tie atstāja uz cilvēkiem.

Kam varētu līdzināties šķēršļi, ko redzēja Lehijs, do-
mājot par mūsu dzīvi? Pasvītro šķēršļus, kas ir atturē-
juši kādu no tev zināmiem cilvēkiem nākt pie Glābēja 
un izjust prieku: pornogrāfija; tieksme pēc apkārtējo 
atzinības vai pieņemšanas; dažādas atkarības; savtī-
gums; alkatība; skaudība; tas, ka cilvēks nelūdz Dievu 
un nelasa Svēto Rakstus; pārmērīga aizraušanās ar 
elektroniskajiem izklaides līdzekļiem, pārmērīga aiz-
raušanās ar dažādiem pasākumiem vai sporta veidiem; 
negodīgums un skriešana līdzi pūlim. Padomā vēl par 
citiem mūsdienu šķēršļu piemēriem.

Šis evaņģēlija princips ir viens no veidiem, kā apkopot 
to, ko vari mācīties, studējot par šķēršļiem 1. Nefija 
8:21–33: Lepnība, pasaulīgās lietas un pakļaušanās 
kārdinājumiem var atturēt tevi no Izpirkšanas 
svētību saņemšanas.

2. Savā Svēto Rakstu dienasgrāmatā uzraksi kopsavilkumu 
par iepriekšminēto evaņģēlija principu, tavām sajūtām par 

tā patiesumu un veidiem, kā to varētu piemērot savā dzīvē. 

Apdomā, kā pasaules netiklība, lepnība un Sātana kār-
dinājumi var kavēt vai palēnināt tavu garīgo izaugsmi.

Vēlreiz izlasi 1. Nefija 8:21–33. Šoreiz meklē atbildes uz 
šādiem jautājumiem:

• Cik būtiska bija dzelzs marga (Dieva vārds, kas 
iekļauj Svētos Rakstus, praviešu un citu Baznīcas 
vadītāju iedvesmotos vārdus, kā arī personīgās at-
klāsmes) tiem, kuri veiksmīgi nobaudīja augli?

• Kura frāze 1. Nefija 8:30 apraksta to, kas mums 
būtu jādara, lai Dieva vārds mūs droši aizvestu līdz 
dzīvības kokam?

3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti, kā 
Dieva vārds var mūs vadīt un pasargāt no kārdinājumiem.

Šie panti māca šādus evaņģēlija principus: Ja mēs cieši 
turamies pie Dieva vārda, tas mums palīdz pārvarēt 
kārdinājumus un pasaulīgo ietekmi. Ja mēs cieši tu-
ramies pie Dieva vārda, tas arī palīdz mums tuvinā-
ties Tam Kungam un saņemt Izpirkšanas svētības.

4. Lai palīdzētu saskatīt šo principu esamību savā dzīvē, 
atbildi uz vienu vai abiem jautājumiem savā Svēto Rakstu 

studiju dienasgrāmatā:
a) Kad Dieva vārds ir tevi vadījis vai palīdzējis pārvarēt kārdinā-
jumus, lepnību vai pasaulīgo ietekmi?
b) Kad Dieva vārds tev ir palīdzējis tuvoties Glābējam?

Lehijs skubināja savu ģimeni „ar visām mīloša tēva jū-
tām, ka viņiem ir jāklausa tā vārdiem”. (1. Nefija 8:37.) 
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Viņš vēlējās, lai viņi tāpat kā viņš piedzīvotu Jēzus Kris-
tus Izpirkšanas prieku un svētības.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti 
mērķi, lai uzlabotu savas Dievvārda studijas.

Sekojot un cieši turoties pie Dieva vārda, tu vari pārva-
rēt šķēršļus, kas tev var traucēt saņemt Izpirkšanu un 
patiesu prieku.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs die-
nas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju 1. Nefija 8. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

3. DAĻA: 3. DIENA

1. Nefija 10.–11. 
nodaļa
Ievads
Lehija mācība par dzīvības koku, kā arī viņa pravie-
tojumi par jūdiem lika pieaugt Nefija vēlmei redzēt, 
dzirdēt un pašam uzzināt lietas, ko viņa tēvs bija 
redzējis. Kad Nefijs gremdējās pārdomās par to, ko vi-
ņam bija teicis tēvs, viņš „ tika aizrauts Tā Kunga Garā” 
(1. Nefija 11:1) un pats redzēja vīziju par dzīvības koku. 
Savā vīzijā viņš redzēja arī Glābēja dzīvi, kalpošanu un 
nāvi — Nefijs guva liecību par Glābēja mīlestību pret 
mums. Studējot šo stundu, padomā, ko tu vari mācīties 
no Nefija piemēra, meklējot personīgo atklāsmi. Tāpat 
apdomā arī Glābēja dzīvi, misiju un Viņa lielo mīlestību 
pret mums visiem. 

1. Nefija 10:1–16
Lehija pravietojumi
Pēc tam, kad Lehijs bija atstāstījis savu vīziju par dzī-
vības koku, viņš pravietoja par nākotnes notikumiem. 
Viņa pravietojumi ir rakstīti 1. Nefija 10:1–16. Izlasi 
1. Nefija 10:4–6 un Svētajos Rakstos atzīmē atbildes uz 
šādiem jautājumiem:

• Kad Lehijs pravietoja, ka Mesija — Glābējs — nāks?

• Kas, pēc Lehija teiktā, notiks ar tiem, kuri 
„nepaļausies uz šo Pestītāju”?

1. Nefija 10:17–11:6
Nefijs tiecas redzēt, dzirdēt un zināt tās pašas patiesības, 
ko viņa tēvs 
Apdomā sekojošo scenāriju un to, kā cilvēkiem, kuri 
iesaistīti vienā un tajā pašā situācijā, var būt tik dažādas 
pieredzes: Trīs jauni cilvēki apmeklēja vienu un to pašu 
Baznīcas dievkalpojumu. Viens no viņiem domāja, ka 
tas bija garlaicīgs un tā apmeklēšana bijusi velta laika 
izšķiešana. Otrs domāja, ka sapulce bija jauka, bet neko 
no tās nemācījās. Trešais sajuta Svētā Gara iedvesmu 
un saņēma personīgu atklāsmi un vadību, kas sniedzās 
tālāk par dievkalpojumā mācīto. 

Studējot par Nefija pieredzi 1. Nefija 10:17–11:6, pie-
vērs uzmanību, ko Nefijs darīja, lai saņemtu papildu 
atklāsmi, kas sniedzās tālāk par viņa tēva mācīto. 

Izlasi 1. Nefija 10:17 un pasvītro, ko Nefijs juta, kad 
dzirdēja par Lehija vīziju.

Izlasi 1. Nefija 10:19 un atrodi frāzi, kas māca par to, kā 
mums tiek atklāti Dieva noslēpumi.

Saskaņā ar 1. Nefija 10:19, tiem, kuri cītīgi meklē, tiek 
atklāti Dieva noslēpumi. Uzraksti, ko, tavuprāt, nozīmē 
cītīgi meklēt.   
 

Nefijs sniedz lielisku piemēru cītīgai atklāsmes meklē-
šanai. Izlasi 1. Nefija 10:17–19 un 11:1–6; izvēlies 2 no 
3 lietām, kas minētas šajā tabulā — vēlmes, ticība un 
gremdēšanās pārdomās, un uzraksti atbildes uz tabulā 
minētajiem jautājumiem.

Vēlmes Ko Nefijs vēlējās zināt?   
 
Kā, tavuprāt, mūsu vēlmes ietekmē mūsu 
spēju saņemt atklāsmi?   
 
Ko tu vēlētos uzzināt no Tā Kunga?   
 

Ticība Kādām lietām ticot, Nefijs nonāca pie 
atklāsmes?   
 
Kā, tavuprāt, šī ticība var ietekmēt mūsu 
spēju saņemt atklāsmi mūsdienās?   
 
Vai tu tici tam, ko Tas Kungs tev ir 
atklājis?   
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Gremdēšanās 
pārdomās 
(rūpīga kaut kā 
apdomāšana; 
sava prāta un 
sirds atvēršana 
Svētajam 
Garam)

Kas notika, kad Nefijs gremdējās 
pārdomās? (Skat. 1. Nefija 11:1).   
 
Kā, tavuprāt, gremdēšanās pārdomās var 
palīdzēt saņemt atklāsmi?   
 
Ko tu vari darīt, lai biežāk gremdētos 
pārdomās par evaņģēliju?   
 

Apkopo evaņģēlija principu, ko esi mācījies no Nefija 
pieredzes, pabeidzot teikumu: Dievs atklāj patiesību 
visiem tiem, kuri  

.

1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti at-
bildi un vienu vai abiem jautājumiem:

a) Vai esi jutis Dievu atbildam uz tavām lūgšanām vai sajutis 
Gara pamudinājumus brīdī, kad cītīgi meklēji Tā Kunga palīdzību 
vai vadību?
b) Kādā veidā tu vari vēl cītīgāk meklēt iedvesmu no Tā Kunga?

1. Nefija 11:7–36
Nefijs piedzīvo Jēzus Kristus labvēlību
Savas vīzijas laikā Nefijs turpināja gremdēties pārdo-
mās un tiekties pēc dievišķas vadības. Izlasi prezidenta 
Boida K. Pekera, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, 
izteikumu un atklāj, kas, pēc viņa teiktā, bija galvenais 
Nefija vīzijā:

„Pravietojumi par Mesiju parādās Vecajā Derībā. Taču 
Mormona Grāmatā ir rakstīts par vīziju, kas nelīdzinās 
nevienai no Vecajā Derībā rakstītajām.

Pēc tam, kad Lehija ļaudis pameta Jeruzālemi, Lehijs 
redzēja vīziju par dzīvības koku. Viņa dēls Nefijs lūdza 
Dievu, lai saprastu tās nozīmi. Viņam parādījās apbrī-
nojama vīzija par Kristu.

Šajā vīzijā viņš redzēja:

 • Jaunavu, kas turēja bērnu savās rokās,

 • Pravieti, kuram būs jāsagatavo ceļš Viņa priekšā — 
Jāni Kristītāju,

 • Dieva Dēla kalpošanu,

 • Divpadsmit citus, sekojot Mesijam,

 • Debesis atveramies un eņģeļus tiem kalpojam,

 • Ļaužu pulkus, kas tika svētīti un dziedināti,

 • Kristus krustā sišanu,

 • Pasaules gudrība un lepnība cīnās pret Viņa darbu. 
(Skat. 1. Nefija 11:14 11:14–36.)

Šī vīzija ir Mormona Grāmatas galvenā vēsts.” („The 
Things of My Soul”, Ensign, 1986. g. maijs, 60.–61. lpp.)

Eņģelis palīdzēja Nefijam atklāt skaidrojumu par 
dzīvības koku un tad jautāja: „Vai tu zini tā koka no-
zīmi, kuru tavs tēvs redzēja?” (1. Nefija 11:21). Vēlreiz 
pārbaudi, ko nozīmē dzīvības koks, pasvītrojot frāzes, 
ko Nefijs un eņģelis lietoja, lai aprakstītu koku 1. Nefija 
11:21–24.

Izlasi 1. Nefija 11:16 un pasvītro to, ko eņģelis vaicāja 
Nefijam. Tu vari pierakstīt savos Svētajos Rakstos, 
ka vārds labvēlība nozīmē labprātīgu atteikšanos no 
augstu stāvoša statusa, lai palīdzētu citiem vai viņus 
svētītu.

Izlasi, ko Nefijs atbildēja 
eņģelim 1. Nefija 11:17. 
Ko Nefijs zināja? Ko viņš 
nezināja? Kad Nefijs 
atbildēja, eņģelis viņam 
parādīja, ka Jēzus Kristus 
labvēlība parāda Dieva 
mīlestību pret mums.

Kad esi apguvis vārda lab-
vēlība nozīmi, izlasi 1. Ne-
fija 11:13–21 un pēc tam 
to, ko teicis elders Dže-
ralds N. Lands, kurš tolaik 
kalpoja par Septiņdesmito, 
un apdomā, kā Glābēja 
piedzimšana liecina par 
Viņa labvēlību un mīles-
tību pret mums: „Te ir 
Jēzus — Dievības loceklis, Tēva Pirmdzimtais, Radītājs, 
Vecās Derības Jehova, kurš tagad atstāj Savu dievišķo 
un svēto stāvokli, atsakās no visas Savas godības un 
varenības un iemājo maza zīdaiņa ķermenī, kas ir bez-
palīdzīgs un pilnībā atkarīgs no Savas mātes un tēva uz 
Zemes. Pārsteidzoši, ka tā vietā, lai piedzimtu pasaules 
smalkākajā pilī un tiktu ietērpts purpurā [kas simbolizē 
augstdzimtību] un apbērts ar dārglietām, Viņš nāca 
pasaulē vienkāršā kūtiņā. Nav brīnums, ka eņģelis Ne-
fijam teica: „Skaties un redzi Dieva labvēlību!”.” (Jesus 
Christ, Key to the Plan of Salvation [1991. g.], 16. lpp.)

2. Pieraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, ko 
tev nozīmē tas, ka Jēzus Kristus „atstāja Savu dievišķo 

troni” („Ak, tas ir brīnums man!”, Garīgās dziesmas, Nr. 193) 
un brīnišķo stāvokli pirmslaicīgajā dzīvē, lai piedzimtu kā mazs 
zīdainītis.

Studējot Svētos Rakstus, ir 
svarīgi definēt sarežģītus 
vārdus. Tas tev palīdzēs gūt 
labāku izpratni. Ja studējot 
sastopies ar nesaprotamiem 
vārdiem, izlasi Svēto Rak-
stu atsauces, uzmeklē tos 
vārdnīcā vai lūdz padomu 
vecākiem un skolotājam. 
Būtu lietderīgi pierakstīt šo 
vārdu nozīmi savos Svētajos 
Rakstos. 

Definē sarežģītus 
vārdus
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Izlasi 1. Nefija 11:27 un padomā par to, kā Glābēja 
kristības parāda Viņa labvēlību. Lai gan Viņš bija bez 
grēka, Viņš tika kristīts, lai parādītu Savu paklausību 
Dieva likumiem. Arī tas parāda Viņa mīlestību pret 
mums, rādot mums priekšzīmi, kam sekot.

Izlasi 1. Nefija 11:28–31 un padomā, kā Jēzus  Kristus 
dzīve, kas pavadīta, kalpojot citiem, parāda Viņa lab-
vēlību. Pievērs uzmanību, kuriem cilvēkiem Glābējs 
kalpoja un kurus dziedināja.

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti, kā 
tas, ko tu izlasīji 1. Nefija 11:28–31, parāda Glābēja mī-

lestību pret Saviem ļaudīm. Kā tas, tavuprāt, saistās ar mīlestību, 
ko Viņš izjūt pret tevi?

Izlasi 1. Nefija 11:32–33 un apdomā, kā Jēzus Kristus 
krustā sišana parāda Viņa labvēlību. Izlasi kādreizējā 
Septiņdesmito prezidija locekļa eldera Erla C. Tingija 
teikto, pievēršot uzmanību viņa vārdiem par to, kā 
Glābēja veiktā Izpirkšana parāda Viņa mīlestību pret 
tevi un svēta tevi:

„Būdams izvēlēts, lai izpildītu Izpirkšanas prasības, 
Jēzus Kristus zemojās . . ., lai tiktu kārdināts, pārbau-
dīts, izsmiets, tiesāts un krustā sists, lai gan Viņam bija 
spēks un vara to visu novērst.”

Prezidents Džons Teilors apraksta Jēzus 
Kristus labvēlību (zemošanos) ar šiem 
skaistajiem vārdiem: „Bija nepieciešams, 
lai Viņš zemotos zemāk par visu citu, lai 
varētu pacelt citus pāri visam citam . . .” 
[The Mediation and Atonement 
(1882. g.), 144. lpp.

Kristus ciešanas Ģetzemanes dārzā iemieso vislielis-
kāko no visām Kristus īpašībām — Viņa pilnīgo mīles-
tību. Tas parāda, ka Viņš mūs visus patiesi mīlēja. . . .

„Izpirkšana dod mums iespēju tikt samierinātiem ar 
Dievu. . . . Runājot par ģimeni, tas nozīmē piedzīvot 
atkal apvienošanos citam ar citu, kā arī ar Dievu un 
Viņa Dēlu Jēzu Kristu. Tas nozīmē, ka atšķirtības skum-
jas vērtīsies atkal apvienošanās priekā.” („The Great 
Plan of Happiness”, Ensign vai Liahona, 2006. g. maijs, 
73.–74. lpp.)

Jēzus Kristus veiktā Izpirkšana bija būtiska daļa no Viņa 
labvēlības (zemošanās) un lielākā mīlestības izpausme 
pret mums. 

 4. Pieraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, kā 
izpratne par Jēzus Kristus labvēlību (zemošanos) ietekmē 

tavas jūtas un mīlestību pret Viņu. 

Noslēdz šīsdienas studijas, dziedot, klausoties vai lasot 
garīgās dziesmas „Ak, tas ir brīnums man!” vārdus. 
(Garīgās dziesmas, Nr. 193.) Pievērs uzmanību frāzēm, 
kas liecina par to, ko šodien esi mācījies. Padomā, 
kādēļ, tavuprāt, Jēzus Kristus Izpirkšanas svētības ir 
„viskārojamākās” un „lielākais prieks dvēselei”. (Skat. 
1. Nefija 11:22–23.) Ja tu, līdzīgi kā Nefijs, uzcītīgi 
tieksies gūt izpratni caur atklāsmi, tu tuvosies Tam 
Kungam, izjūtot savā dzīvē Viņa upurēšanās spēku un 
prieku, ko tas sniedz.

 5. Pieraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā 
zem šīs dienas uzdevumiem:

Es studēju 1. Nefija 10.–11. nodaļu un pabeidzu to (datums). 

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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3. DAĻA: 4. DIENA

1. Nefija 12.–14. 
nodaļa
Ievads
Nefija sniegtais pieraksts par viņa vīziju, kas sākas 
1. Nefija 11. nodaļā, turpinās 1. Nefija 12.–14. no-
daļā. Savā vīzijā Nefijs redzēja briesmīgas traģēdijas, 
tai skaitā arī pilnīgu savu pēcteču iznīcināšanu. Viņš 
redzēja, ka ļauni cilvēki izņem skaidrās un vērtī-
gās patiesības no Bībeles, liekot daudziem maldīties 
garīgās lietās. Tomēr Nefija vīzija viņam deva arī lielas 
cerības nākotnei. Viņš redzēja Kolumbu un Amerikas 
kolonizāciju. Viņš redzēja, ka Tas Kungs sagatavos ceļu 
evaņģēlija atjaunošanai, ieskaitot skaidro un vērtīgo 
patiesību atjaunošanu, kas tika pazaudētas. Nefijs guva 
liecību, kā Tas Kungs pēdējās dienās palīdzēs un pa-
sargās tos, kuri taisnīgi dzīvo. Studējot 1. Nefija 12.–14. 
nodaļu, padomā, kāda nozīme tavā dzīvē ir skaidrajām 
un vērtīgajām patiesībām, kas tiek mācītas Mormona 
 Grāmatā un citos pēdējo dienu Svētajos Rakstos. Cen-
šoties dzīvot taisnīgi un godājot savas derības ar Dievu, 
arī tu vari gūt uzvaru pār ļaunumu.

1. Nefija 12. nodaļa
Nefijs redz nefijiešu un lamaniešu tautu nākotni
1. Nefija 12. nodaļā Nefijs apraksta, kas nākotnē notiks 
ar viņa pēctečiem un kā viņus ietekmēs tumsības migla 
un lielā un plašā ēka. Rakstot par saviem pēcnācējiem, 
viņš izmanto vārdu sēkla.

Nefijs redzēja, ka daudzi no viņa pēcnācējiem pieņems 
visas Izpirkšanas svētības. Taču viņš arī redzēja, ka galu 
galā lamanieši viņus iznīcinās. Izlasi 1. Nefija 12:19 un 
pasvītro iemeslus, kādēļ nefijieši tika iznīcināti. Pa-
domā, kā tu vari izsargāties no lepnības un izvairīties 
no velna kārdinājumiem.

1. Nefija 13:1–9
Nefijs redz lielo un neganto baznīcu
Apvelc sporta spēles, ko esi spēlējis vai skatījies, un 
pieraksti arī citas, kurās esi piedalījies vai kuras esi 
skatījies:

Futbols

Krikets

Basketbols

Beisbols

Galda teniss

Teniss

Regbijs

Hokejs

Volejbols

Amerikāņu futbols

Profesionālajā sportā komandas pirms sacensībām 
bieži pēta pretinieku iepriekšējās spēles un stratēģijas. 
Izprotot pretinieka mērķi, metodes un stratēģijas, mēs 
varam sagatavoties sevi labāk aizstāvēt.

1. Nefija 13. nodaļā Nefijs apraksta, kas notiks ar tiem, 
kuri pēdējās dienās pretosies Dieva Baznīcai. Izlasi 
1. Nefija 13:1–6, pievēršot uzmanību tam, ko Nefijs re-
dzēja attiecībā uz to, kas tiks veidots citticībnieku vidū, 
un ko par to teica eņģelis. 

Šī „lielā un negantā baznīca”, ko Nefijs 
redzēja, neattēlo kādu noteiktu grupu, 
konfesiju vai baznīcu. Elders Brūss R. 
Makonkijs, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, to skaidroja kā „visas . . . 
organizācijas, kas neatkarīgi no nosau-

kuma un rakstura . . . ir veidotas, lai aizvestu cilvēku 
projām no Dieva un Viņa likumiem, un tādējādi arī 
projām no glābšanas Dieva valstībā”. (Mormon Doc-
trine, 2. izdevums, [1966. g.], 137.–138. lpp.). Tu vari 
uzrakstīt eldera Makonkija skaidrojumu blakus 
1. Nefija 13:4–6.

Izlasi 1. Nefija 13:8–9 un uzzini lielās un negantās 
baznīcas vēlmes un motivāciju.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kādēļ, tavuprāt, ir svarīgi zināt, ka Sātans 

 organizē savus spēkus, lai aizvestu mūs prom no Dieva un Viņa 
 likumiem?

Turpmāk studējot 1. Nefija 13. nodaļu, tu redzēsi, kā 
lielā un negantā baznīca ir centusies traucēt tiem, kas 
meklējuši Glābēju.

1. Nefija 13:10–42
Nefijs redz nākotnes citticībniekus ar Bībeli, Mormona 
Grāmatu un citiem pēdējo dienu Svētajiem Rakstiem
Lai cīnītos ar lielās un negantās baznīcas ietekmi, Tas 
Kungs sagatavoja ceļu Sava evaņģēlija atjaunošanai. 
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1. Nefija 13. nodaļā Nefijs paredz Kolumba un svēt-
ceļnieku ieceļošanu apsolītajā zemē, jo „Dieva Gars 
. . . ietekmēja [palika vai darbojās] ar [viņiem]”. (Skat. 
1. Nefija 13:12–13.) Nefijs paredzēja arī Amerikas 
neatkarības karu — „citticībnieki, kas bija iznākuši no 
gūsta”, cīnījās pret „mātes tautām [kas] bija savāktas 
kopā”, bet viņi „ar Dieva spēku tika izglābti no visu 
citu tautu rokām”. (Skat. 1. Nefija 13:16–19.)

Izlasi 1. Nefija 13:20–23, pievēršot uzmanību tam, kāda 
grāmata, saskaņā ar Nefija redzēto, tiks nesta pirmo 
citticībnieku kolonistu vidū apsolītajā zemē.

Blakus 1. Nefija 13:20 uzraksti vārdu „Bībele”. Nefijs 
paskaidroja, ka Bībele mums „ir ļoti vērtīga” (1. Nefija 
13:23) un ka sākotnēji „tā saturējā Tā Kunga evaņģē-
lija pilnību” (1. Nefija 13:24). Izmanto informāciju no 
1. Nefija 13:26–27, 29, lai aizpildītu trūkstošās vietas 
šajā kopsavilkumā:

Lielā un negantā baznīca izņēma „daudzas daļas, 
kuras ir - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  un pašas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; 
un arī daudzas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  viņi ir izņēmuši” no 
Bībeles (1. Nefija 13:26). Viņi izņēma šīs lietas, lai 
„- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Tā Kunga patiesos ceļus, lai viņi 
varētu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  acis un - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  sirdis 
cilvēku bērniem” (1. Nefija 13:27). Tāpēc, ka šīs daļas 
trūkst, „ļoti daudzi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ” (1. Nefija 13:29).

Pārlasi kopsavilkumu, kad esi aizpildījis tukšās vietas.

Viens no lielās un negantās baznīcas mērķiem ir 
„sagrozīt Tā Kunga patiesos ceļus” (1. Nefija 13:27), 
paņemot projām daudzas skaidrās un vērtīgās patiesī-
bas. „Sagrozīt” nozīmē apgriezt pretēji to, kas ir pareizi. 
Padomā, kādas negatīvas sekas var radīt „Tā Kunga 
patieso ceļu” sagrozīšana vai noraidīšana.

Izmanto savus Svētos Rakstus, lai atbildētu uz šiem 
jautājumiem:

• Ko Tas Kungs, saskaņā ar 1. Nefija 13:34, nesīs Savas 
žēlastības dēļ? (Ir noderīgi saprast, ka vārds „Jērs” 
nozīmē Glābējs, Jēzus Kristus).  

• Kas, pēc Glābēja teiktā 1. Nefija 13:35–36, tiks ap-
slēpts, lai nāktu pie citticībniekiem?  

• Kas 1. Nefija 13:36, pēc eņģeļa teiktā, tika rakstīts 
pierakstā, kas tika paslēpts Mormona Grāmatā?  

• Uz kādām „citām grāmatām” papildus Mormona 
Grāmatai varētu attiekties 1. Nefija 13:39 pants?  

Izlasi 1. Nefija 13:40–41 un pasvītro, kā Mormona 
Grāmata un šīs „citas grāmatas” tiks darītas zināmas 
visiem cilvēkiem. Ir svarīgi ievērot, ka mums ir jānāk 
pie Glābēja „saskaņā ar vārdiem, kas tiks izteikti ar 
Jēra muti” (1. Nefija 13:41) — saskaņā ar Svētajiem 
Rakstiem.

Caur šo Nefija vīzijas daļu mēs mācāmies, ka Mor-
mona Grāmata un pēdējo dienu Svētie Raksti 
atjauno skaidrās un vērtīgās patiesības, kas palīdz 
mums uzzināt, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, un 
palīdz mums uzzināt, kā pie Viņa nākt.

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Kā skaidrās un vērtīgās patiesības Mormona Grāmatā un ci-
tos pēdējo dienu Svētajos Rakstos ir ietekmējušas tavu liecību 
par Jēzu Kristu?
b) Kā tās tev ir palīdzējušas saprast Viņa evaņģēliju un dzīvot 
saskaņā ar to?

Velti brīdi laika tam, lai 
novērtētu, kā tavas Svēto 
Rakstu studijas tev palīdz 
tuvoties Glābējam.

1. Nefija 14:1–17
Nefijs redz kauju starp lielo 
un neganto baznīcu un Dieva 
Jēra Baznīcu
1. Nefija 14. nodaļā mēs 
varam lasīt par kauju starp 
lielo un neganto baznīcu 
un Dieva Jēra Baznīcu. 
Izlasi 1. Nefija 14:10–13 un 
atklāj, kurā pusē ir vairāk 
cilvēku. 1. Nefija 14:12 
pievērs uzmanību tam, kādēļ cilvēku, kuri atbalsta 
Dieva Jēra Baznīcu, ir mazāk un kādēļ lielā un negantā 
baznīca spēj sapulcināt ļaužu pulkus.

Kā tu justos, ja tu, cīnoties karā, būtu skaitliskā mazā-
kumā? Izlasi 1. Nefija 14:14 un pasvītro frāzes, kurās 
tiek pateikts, kādu palīdzību saņems „Jēra Banīcas 
svētie” un „Tā Kunga derības ļaudis”, cīnoties pret 
ļaunumu.

Svarīgs evaņģēlija princips, kas tiek mācīts 1. Nefija 
14:1–17, ir — ja mēs dzīvosim taisnīgi un turēsim 
savas derības, Dieva spēks mums palīdzēs gūt 
uzvaru pār ļaunumu.

Rakstot domas par Svētajiem 
Rakstiem, pārliecinies, ka tu 
tam velti pietiekami daudz 
laika. Lai gan tu centies 
pabeigt uzdevumu, rūpīgi 
apdomā šo jautājumu. Daži 
jautājumi prasa laiku un 
pārdomas, lai uz tiem labi 
atbildētu. Rakstot tiecies pēc 
Svētā Gara vadības.

Uzraksti savas 
domas par Svētajiem 
Rakstiem
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 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti īsu 
rindkopu, paskaidrojot, kā tas, ka esi viens no „Tā Kunga 

derības ļaudīm” un esi „bruņots ar taisnīgumu” (dzīvojot tais-
nīgi), tev ir palīdzējis pārvarēt kārdinājumus, kas varēja tevi aiz-
vest projām no Dieva un Viņa likumiem. 

Nefijs redzēja, ka tie, kas pēdējās dienās atbalstīs lielo 
un neganto baznīcu, tiks „pilnīgi pazudināti” (1. Nefija 
14:3). Tu vari būt pārliecināts, ka Dieva valstība uzvarēs 
pēdējās dienās. 

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs 
 dienas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju 1. Nefija 12.–14. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

4. DAĻA: 1. DIENA

1. Nefija 15. nodaļa
Ievads
Lasot 1. Nefija 15. nodaļu, tu ievērosi, kā Nefija uz-
cītīgie pūliņi saņemt personīgu atklāsmi atšķīrās no 
viņa mazticīgo brāļu centieniem. Studējot šo nodaļu, 
padomā, cik lielas pūles tu pieliec, lai saņemtu atbildes 
un vadību no Tā Kunga.

1. Nefija 15:1–11
Nefija brāļi sūdzas par to, ka viņi nevar saprast Lehija vīziju
Daudzas lietas no mums prasa piepūli, pirms mēs 
varam baudīt darba rezultātus. Padomā par kādu savu 
nodarbošanos — skolas uzdevumiem, mūzikas ins-
trumenta spēli vai sporta spēli — un apsver, kā pūles, 
ko tu ieguldi šajās nodarbēs, ietekmē gala rezultātu. 
Līdzīgu saistību meklē, studējot 1. Nefija 15. nodaļu. 
Pievērs uzmanību tam, kā pūļu pielikšana, mācoties 
garīgās patiesības, ir saistīta ar atklāsmes saņemšanu 
no Tā Kunga. 

Kad Nefijs bija cītīgi lūdzis, lai saprastu sava tēva vīziju 
un mācības, un pēc tam pats saņēmis atklāsmi, viņš 
atgriezās sava tēva teltī. Tur viņš redzēja, ka viņa brāļi 
savā starpā strīdējās. Izlasi 1. Nefija 15:1–3 un uzzini, 
par ko viņi strīdējās.

1. Nefija 15:6–7 pasvītro, kas satrauca Nefija brāļus un 
izraisīja viņu strīdu. Kāpēc saskaņā ar 1. Nefija 15:3 
viņiem bija grūti saprast Lehija mācības?   
 

Izlasi 1. Nefija 15:8un pasvītro jautājumu, ko Nefijs 
uzdeva saviem brāļiem. Kāpēc jautājums, ko uzdeva 
Nefijs, ir loģisks, ņemot vērā to, ko viņš tikko bija 
pieredzējis?

Pasvītro brāļu atbildi 1. Nefija 15:9. Vārds jo šajā pantā 
nozīmē tāpēc, ka. Citiem vārdiem sakot, Nefija brāļi 
paskaidroja: „Mēs neesam jautājuši Tam Kungam, jo 
Viņš ar mums nerunā.”

 1. Iedomājies, ka tev ir draugs, kurš nelūdz Tā Kunga va-
dību, jo viņš vai viņa netic, ka Viņš atbildēs. Studē 1. Ne-

fija 15:11 un padomā par Nefija padomu, ko viņš deva saviem 
brāļiem, lai tie varētu saņemt atbildes no Tā Kunga. Pēc tam savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti iedrošinošu vēstuli 
savam draugam, lai viņš lūdz Dievu ticībā. Šajā vēstulē dalies ar 
Nefija padomu un savām paša sajūtām par lūgšanu.

Evaņģēlija princips, ko mēs varam mācīties no Nefija 
un viņa brāļu rīcības un pieredzes, ir — ja mēs jautā-
sim Tam Kungam ticībā, paklausot Viņa baušļiem, 
mēs tiksim sagatavoti, lai saņemtu no Viņa lielākas 
atklāsmes un vadību.

 2. Izvēlies vienu no zemāk minētajiem jautājumiem un 
atbildi uz to savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā:

a) Ko tu teiktu jaunam Baznīcas loceklim, lai palīdzētu viņam 
saprast, kas no mums tiek prasīts, lai mēs varētu tikt Tā Kunga 
mācīti un vadīti?
b) Kā tavas pūles, mācoties garīgās patiesības un lūdzot Tā 
Kunga vadību, ir ietekmējušas tavu spēju sajust Garu un saprast 
evaņģēliju?

Kādā no nākamajām dienām dalies savā atbildē ar 
kādu no vecākiem, ģimenes locekļiem, Baznīcas 
vadītāju vai skolotāju. To darot, palūdz šim cilvēkam 
padalīties savā pieredzē, kad viņš vai viņa pielika pūles 
un ticību, lai lūgtu Debesu Tēvam palīdzību un vadību.

1. Nefija 15:12–20
Nefijs izskaidro Israēla izklīdināšanu un sapulcināšanu
Nefija brāļi bija apmulsuši par Lehija pravietojumu un 
mācībām par olīvkoku un citticībniekiem. (Skat. 1. Ne-
fija 15:7; skat. arī 1. Nefija 10:12–15.) Nefijs paskaid-
roja, ka dabīgo olīvkoka zaru izkaisīšana simbolizē 
fizisku un garīgu Israēla nama (Dieva derības ļaužu) 
izklīdināšanu viņu nepaklausības dēļ. Tiekot izklīdināti, 
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viņi zaudēs savas zināšanas par evaņģēliju un savu pie-
derības izjūtu Israēla namam. Israēla nama sapulcinā-
šana pēdējās dienās nozīmēs to, ka cilvēki visā pasaulē 
pieņems atjaunoto evaņģēliju un sapratīs, ka viņi ir Tā 
Kunga derības ļaudis. (Skat. 1. Nefija 15:14–15.)

Izlasi 1. Nefija 15:14 un pasvītro to, ko pēdējās dienās 
sapratīs izklīdinātie Israēla ļaudis.

Nefijs mācīja, ka tie, kuri pievienojas Baznīcai, tiek 
uzpotēti „pie īstā olīvkoka”. (1. Nefija 15:16.) Viņš arī 
teica, ka tāpat kā Israēla nama izklīdināšana, arī uzpo-
tēšana jeb sapulcināšana notiks „caur citticībniekiem”. 
(1. Nefija 15:17.) Tev būtu jāzina, ka „Svētajos Rakstos 
vārdam citticībnieki ir vairākas nozīmes. Dažkārt ar 
to tiek apzīmēti ļaudis, kas nav izraēliešu izcelsmes, 
dažkārt ļaudis, kas nav jūdu izcelsmes, un dažkārt 
tautas, kam nav zināšanu par evaņģēliju, kaut arī daļai 
šo cilvēku dzīslās rit izraēliešu asinis. Pēdējā nozīme ir 
īpaši raksturīga attiecībā uz šī vārda lietojumu Mor-
mona Grāmatā.” (Svēto Rakstu ceļvedis, „citticībnieki”, 
scriptures.lds.org.)

Tas Kungs tur Savus solījumus un atceras Savas derī-
bas ar Saviem bērniem. Viņš vēlas, lai visi Viņa bērni 
saņemtu mūžīgā evaņģēlija svētības. (Skat. 1. Nefija 
15:18.) Tavas pūles, daloties evaņģēlijā ar draugiem un 
ģimeni, un apņemšanās kalpot godājamā misijā, palī-
dzēs piepildīt Lehija pravietojumu.

1. Nefija 15:21–36
Nefijs atbild uz savu brāļu jautājumiem par Lehija vīziju, 
balstoties uz savu pieredzi
Atgādinājums 1. Nefija 15. nodaļā atbild uz jautājumu, 
ko Nefija brāļi viņam uzdeva par Lehija sapni. Viņi jau-
tāja: „Ko nozīmē tā marga no dzelzs, ko mūsu tēvs re-
dzēja uz kas veda uz to koku?” (1. Nefija 15:23.) Izlasi, 
ko Nefijs atbildēja 1. Nefija 15:24–25, un uzzini, kādas 
svētības ir apsolītas tiem, kuri stingri paklausa Dieva 
vārdam. Prezidenta Ezras Tafta Bensona apgalvojumā 
par Dievvārda spēku pasvītro frāzes, kas ir līdzīgas tam, 
ko mācīja Nefijs:

• „Dieva vārds ne tikai aizved mūs pie augļa, kas ir 
visiekārojamākais no visiem, bet ar Dieva vārda pa-
līdzību mēs varam atrast spēku pretoties kārdināju-
miem un izjaukt Sātana un viņa līdzgaitnieku darbu.

• Dieva vārdam . . . ir spēks, lai stiprinātu svētos un 
apbruņotu viņus ar Garu, lai viņi varētu pretoties 
ļaunumam, turēties pie labā un atrast prieku šajā 
dzīvē.

• Panākumi taisnīgās iecerēs, spēja izvairīties no 
maldiem un pretoties kārdinājumiem, vadība mūsu 
ikdienas dzīvē, dvēseles dziedināšana — tie ir tikai 
daži no solījumiem, ko Tas Kungs devis tiem, kuri 
nāks pie Viņa vārda. . . . Lai arī cik centīgi mēs būtu 
citās lietās, noteiktas svētības ir iegūstamas, vienīgi 
pateicoties Svētajiem Rakstiem, tikai nākot pie Tā 
Kunga vārda un turoties pie tā, kamēr ejam cauri 
tumsības miglai pie dzīvības koka.” („The Power of 
the Word”, Ensign, 1986. g. maijs, 80. 82. lpp.)

Ir ļoti svarīgi turēties pie Dieva vārda, studējot Svētos 
Rakstus, lūdzot un klausoties iedvesmotos vadītājos.

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzzīmē pla-
kātiņu, kas reklamētu Dieva vārdu. Iekļauj tajā arī Nefija 

apsolītās svētības tiem, kuri turēsies pie Dieva vārda. Tu vari arī 
uzskaitīt avotus, kur meklēt Dieva vārdu.

Savos Svētajos Rakstos blakus 1. Nefija 15:24–25 uz-
raksti šādu principu: Studējot un sekojot Dieva vār-
dam katru dienu, mēs kļūsim stiprāki, lai pretotos 
Sātana kārdinājumiem.
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 4. Lai palīdzētu stiprināt tavu liecību par šo principu, at-
bildi uz vienu vai abiem jautājumiem savā Svēto Rakstu 

studiju dienasgrāmatā:
a) Kāda pieredze saistībā ar tavām personīgajām Svēto Rakstu 
studijām ir tev palīdzējusi saprast, ka šis princips ir patiess?
b) Kā tu vari uzzināt, ka šis princips ir patiess?

Lehija vīzijā tie, kuri turējās pie dzelzs margas, tika 
droši aizvesti cauri tumsības miglai pie dzīvības koka. 
1. Nefija 15:26 Nefija brāļi lūdz, lai viņš paskaidro, ko 
nozīmē ūdens upe, kas plūda netālu no dzīvības koka. 
Izlasi 1. Nefija 15:27–29 un uzzini, ko tā attēlo.

Izlasi 1. Nefija 15:32–36. Kādēļ Nefija brāļus uztrauca 
šīs mācības?

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Kuras daļas Lehija vīzijā un Nefija skaidrojumā par to parāda 
Dieva mīlestību un rūpes pret Nefija brāļiem?
b) Kā tu sajūti Dieva mīlestību un rūpes pret sevi 1. Nefija 15. 
nodaļā?

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs 
 dienas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju 1. Nefija 15. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

4. DAĻA: 2. DIENA

1. Nefija 16. nodaļa
Ievads
Sajūtot Nefija vārdu spēku, viņa brāļi pazemojās Tā 
Kunga priekšā. Tas Kungs deva Lehija ģimenei Lia-
honu, lai tā viņus vadītu, ceļojot pa tuksnesi. Ceļā 
ģimene piedzīvoja daudzas grūtības — viņu loku vin-
gruma zudums un Nefija loka salūšana noveda viņus 
līdz barības trūkumam. Kamēr lielākā daļa no ģimenes 
kurnēja par šo zaudējumu, Nefijs uztaisīja jaunu loku 
un lūdza Tam Kungam padomu, lai zinātu, kur medīt. 
1. Nefija 16. nodaļas studēšana dod tev iespēju pārdo-
māt, ko tu darītu, piedzīvojot pārmācīšanu un sasto-
poties ar grūtībām. Tāpat kā Tas Kungs vadīja Lehija 
ģimeni caur viņu grūtībām, Viņš vadīs arī tevi cauri 
pārbaudījumiem tavā dzīvē, ja tu pazemīgi meklēsi un 
sekosi Viņa padomam.

1. Nefija 16:1–6
Nefijs atbild uz savu brāļu kurnēšanu
Vai tu kādreiz esi pieredzējis, ka kāds tiek pārmācīts vai 
sarāts par sliktu uzvedību? Kā šis cilvēks uz to atbil-
dēja?

Lamans un Lemuēls jutās sarāti, kad Nefijs viņiem 
mācīja par ļauno cilvēku atraidīšanu un nepielaišanu 
pie dzīvības koka. (Skat. 1. Nefija 15:36–16:1.) Izlasi 
1. Nefija 16:1–2 un pasvītro, ko Nefijs teica par cilvē-
kiem, kas dzird taisnību, bet nedzīvo saskaņā ar to.

Frāze „tā iecērtas viņos līdz pašai sirdij” nozīmē, ka 
viņi saprot savu vainu. Ko, tavuprāt, nozīmē „vainīgie 
uzskata patiesību par smagu”?   
 

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti da-
žas lietas, ko tu vari darīt, lai būtu paklausīgs pat tad, kad 

ir smagi dzirdēt patiesību un „tā iecērtas [tevī] līdz pašai sirdij”. 
(1. Nefija 16:2.) Kāpēc, tavuprāt, dažiem jauniešiem ir grūti būt 
paklausīgiem noteiktām patiesībām? Savas uzrakstītās lietas salī-
dzini ar to, ko Nefijs teica Lamanam un Lemuēlam 1. Nefija 
16:3–4.

Kā Lamans un Lemuēls saskaņā ar 1. Nefija 16:5 rea-
ģēja uz Nefija padomu? Kurš vārds vai frāze šajā pantā 
apraksta to, ko mums vajadzētu darīt, kad patiesība 
iecērtas mūsos līdz pašai sirdij? Iekrāso atbildi uz šo 
jautājumu savos Svētajos Rakstos.
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1. Nefija 16:7–33
Lehija ģimene tiek Liahonas vadīta
Atbildi, vai tālāk sniegtie apgalvojumi ir patiesība (P) 
vai meli (M), apvelkot savu atbildi:

P M Nefijs apprecēja Ismaēla vecāko meitu.

P M Lehijam tika dota kompasam līdzīga lode, ko 
sauca par Liahonu.

P M Liahonai bija četri rādītāji, kas Lehijam un viņa 
ģimenei rādīja virzienu.

P M Pēc tam, kad Lehija ģimene saņēma Liahonu, 
viņu ceļojums tuksnesī bija viegls.

Studējot 1. Nefija 16:7–10 un nodaļas kopsavilkumu, 
pārskati savas pirmās trīs atbildes (skat. arī Almas 
37:38). Izlasi 1. Nefija 16:17–19, lai uzzinātu, vai pareizi 
atbildēji uz ceturto jautājumu. (Pareizās atbildes atra-
dīsi šīs stundas beigās.)

Pat tad, kad būsim paklausīgi, mēs tomēr piedzīvosim 
pārbaudījumus. Daudzi pārbaudījumi, ar kuriem mēs 
saskaramies, nav nepareizi izdarītu izvēļu sekas. Drīzāk 
tie ir mirstīgās dzīves dabīgs rezultāts, taču tie mums 
dod iespēju mācīties un pilnveidoties mūsu mirstīgā 
ceļojuma laikā, tāpat kā to darīja Glābējs. (Skat. M&D 
122:7–8.) Viens no mūsu pārbaudījumiem šajā dzīvē ir 
tas, kā mēs uz tiem atbildam.

Kā šāda dāvana, pamatojoties uz Nefija aprakstu par 
lodi 1. Nefija 16:10, varēja būt noderīga Lehijam un 
viņa ģimenei, ceļojot uz apsolīto zemi? Atrodi un 
iekrāso 1. Nefija 16:16, kādu labumu Liahona deva 
Lehija ģimenei. 

Izlasi 1. Nefija 16:20–22 un uzzini, kā daži no Lehija 
ģimenes locekļiem reaģēja, kad Nefijs salauza savu 
loku. Studē 1. Nefija 16:23–25, 30–32 un ievēro, kā 
Nefijs reaģēja uz šo pārbaudījumu. Kā viņa attieksme 
ietekmēja viņa ģimeni?

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kādas lietas tu esi mācījies, salīdzinot Nefija 

un viņa ģimenes dažādo attieksmi uz vienu un to pašu pārbaudī-
jumu?

Tā vietā, lai sūdzētos, Nefijs uztaisīja jaunu loku un tad 
meklēja palīdzību, lai zinātu, kur meklēt ēdienu. Nefija 
piemērs parāda, ka, ja mēs darām visu, ko varam, 
un meklējam arī Tā Kunga vadību, tad Viņš mums 
palīdzēs mūsu grūtībās.

Šo notikumu laikā Tas Kungs paskaidroja Lehijam, kā 
darbojas Liahona. 1. Nefija 16:26–29 uzzini, kas tika 
prasīts no Lehija un viņa ģimenes, lai Tas Kungs viņus 
vadītu ar Liahonu.
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 3. Iedomājies, ka tu māci mazam bērnam par Liahonu. 
Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā vienkāršiem 

vārdiem paskaidro, kā Liahona vadīja Lehija ģimeni un ko viņiem 
vajadzēja darīt, lai tā turpinātu viņus vadīt.

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kā Liahona mums parāda, ka „ar maziem 

 līdzekļiem Tas Kungs var paveikt lielas lietas”? (1. Nefija 
16:29.)
Tāpat kā Lehija ļaudis, Tas Kungs tev ir devis daudzas 
dāvanas, lai palīdzētu saņemt personīgu vadību. Izlasi 
nākamos trīs apgalvojumus attiecībā uz dažām no šīm 
dāvanām un padomā, kā katra no Tā Kunga dāvanām 
līdzinās Liahonai.

Patriarhālā svētība
Prezidents Tomas S. Monsons atsaucās uz patriarhālo 
svētību kā personīgo Liahonu:

„Tas pats Kungs, kas nodrošināja Lehiju 
ar Liahonu, šodien jums un man sniedz 
retu un vērtīgu dāvanu, lai dotu norādīju-
mus mūsu dzīvē, norādītu briesmas mūsu 
drošībai un atzīmētu ceļu jeb drošu taku 
— nevis uz apsolīto zemi, bet uz mūsu 

debesu mājām. Šī dāvana, par kuru es runāju, ir zināma 
kā jūsu patriarhālā svētība. Katrs cienīgs Baznīcas 
loceklis ir tiesīgs saņemt šādu vērtīgu un brīnišķīgu 
dārgumu. . . .

. . . Jūsu svētība nav domāta, lai to kārtīgi salocītu un 
noliktu malā. Tā arī nav domāta, lai to ierāmētu vai 
publicētu. Drīzāk tā ir domāta, lai to lasītu, mīlētu un 
tai sekotu. Jūsu patriarhālā svētība vadīs jūs cauri grū-
tākajiem brīžiem. Tā vadīs jūs cauri dzīves briesmām. 
. . . Jūsu patriarhālā svētība ir jūsu personīgā Liahona, 
kas iezīmēs virzienu un vadīs pa jūsu ceļu.” („Your 
 Patriarchal Blessing: A Liahona of Light”, Ensign, 
1986. g. nov., 65.–66. lpp.)

Svētie Raksti un praviešu vārdi
Elders V. Ralfs Kers, kurš tolaik kalpoja par 
Septiņdesmito, apgalvoja, ka Kristus un 
Viņa kalpu vārdi ir garīga Liahona: 
„Kristus vārdi var būt personīgā Liahona 
katram no mums, rādot ceļu. Nebūsim 
laiski šī ceļa viegluma dēļ. Pieņemsim 

ticībā Kristus vārdus savā prātā un sirdī tādus, kādi tie ir 
pierakstīti Svētajos Rakstos un dzīvo praviešu, gaišreģu 
un atklājēju izrunāti. Ticībā un centībā baudīsim Kristus 
vārdus, jo Kristus vārdi būs mūsu garīgā Liahona, sakot 
mums visu, kas jādara.” („The Words of Christ—Our 
Spiritual Liahona”, Ensign vai Liahona, 2004. g. 
maijs, 37. lpp.)

Svētais Gars
Elders Deivids A. Bednārs, no Divpadsmit 
apustuļu kvoruma, salīdzināja Svēto Garu 
un Liahonu: „Ja mēs cenšamies būt 
taisnīgi savā attieksmē un rīcībā, tad 
Svētais Gars mums šodien kļūst par to, 
kas Lehijam un viņa ģimenei bija Liahona 

viņu laikā. Tie paši faktori, kas lika Liahonai darboties 
Lehija labā, tāpat ieaicinās Svēto Garu mūsu dzīvē. Un 
tie paši faktori, kas senatnē neļāva Liahonai darboties, 
tāpat šodien neļaus Svētajam Garam būt ar mums.” 
(„That We May Always Have His Spirit to Be with Us”, 
Ensign vai Liahona, 2006. g. maijs, 30. lpp.)

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti 
 divas vai trīs lietas, kā patriarhālā svētība, Svētie Raksti, 

praviešu vārdi vai Svētais Gars līdzinās Liahonai.
 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā apraksti, 
kā, sekojot kādam no iepriekš minēto avotu norādīju-

miem, tu saņēmi vadību no Tā Kunga.

1. Nefija 16:34–39
Ismaēla meitas sēro par tēva nāvi, un Lamans vēlas 
nogalināt Lehiju un Nefiju
1. Nefija 16:34–38 mēs mācāmies, ka Ismaēls nomira 
pēc tam, kad bija ceļojis pa tuksnesi daudzu dienu 
garumā. Viņa meitas ļoti sēroja par sava tēva zaudē-
jumu, un dažas no viņām kurnēja pret Lehiju un Nefiju 
un vēlējās atgriezties Jeruzālemē. Lamans pat sazvē-
rējās, lai nogalinātu Nefiju un Lehiju. Nefija brāļi jau 
atkal parādīja savu vājumu un ticības trūkumu, jo viņi 
nemeklēja Tā Kunga gribu. Viņi noraidīja Svēto Garu 
un palīdzību, ko Tas tiem būtu sniedzis.

Izlasi 1. Nefija 16:39 un noskaidro, ko šajā gadījumā 
darīja Tas Kungs. Kādēļ Tas Kungs mūs pārmāca (spie-
žot pēc tā, kas mācīts šajā pantā)?   
 

Tas Kungs mūs vada un pārmāca mūsu labumam. Ja 
mēs rīkojamies saskaņā ar Tā Kunga vadību vai mā-
cību, ko no Viņa saņemam, Viņš mūs svēta.

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs 
 dienas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju 1. Nefija 16. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
Atbildes uz Patiesība/Meli uzdevumu: (1) M, (2) P, 
(3) M, (4) M.
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4. DAĻA: 3. DIENA

1. Nefija 17. nodaļa
Ievads
Ceļojot pa tuksnesi astoņus gadus, Lehija ģimene 
nonāca pie kādas vietas jūras krastā. Šo vietu viņi 
nosauca par Pārpilnību. Nefijs paklausīja Tā Kunga 
pavēlei būvēt kuģi. Viņš arī pārmeta saviem brāļiem 
viņu ļaunumu, kas viņiem liedza saņemt iedvesmu 
no Tā Kunga. Studējot 1. Nefija 17. nodaļu un Nefija 
piemēru, tu redzēsi, ka caur paklausību tu vari sasniegt 
visu, ko Dievs ir pavēlējis. Tāpat tu iemācīsies labāk 
atpazīt, kad Tas Kungs runā ar tevi klusā, mierīgā balsī.

1. Nefija 17:1–51
Lehija ģimene ceļo uz Pārpilnību, kur Nefijam tiek pavēlēts 
būvēt kuģi
Vai tu savu dzīvi nosauktu par vieglu vai grūtu? Kāpēc? 
Izlasi 1. Nefija 17:1, 4, 6 un apvelc vārdus, kas norāda, 
vai laiks, ko Nefijs ar ģimeni pavadīja tuksnesī, bija 
viegls vai grūts.

Izlasi 1. Nefija 17:3 un atklāj Nefija doto iemeslu, kādēļ 
viņa ģimene tika svētīta šajā grūtajā laikā, — tas sākas 
ar vārdu ja. Iekrāso šo principu savos Svētajos Rakstos.

Svētajos Rakstos evaņ-
ģēlija principi bieži tiek 
formulēti, izmantojot 
„ja- tad” konstrukciju. Šo 
„ja- tad” konstrukciju var 
ievērot arī attiecībā uz at-
sevišķu cilvēku, ģimeņu 
vai veselas tautas dzīves 
gājumu. Vārds ja ievada 
aprakstu par mūsu rīcību 
un tad paskaidro, kādas 
sekas vai svētības mēs 
pieredzēsim, šādi rīko-
joties. Lai gan 1.  Nefija 

17:3 nav minēts vārds tad, šajā pantā tomēr tiek 
aprakstīta noteikta rīcība un svētības, kas tādējādi tiks 
saņemtas. Kā tu saviem vārdiem formulētu principu, 
par ko liecina Nefijs? Ja- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , 
tad  

.

Pievērs uzmanību tam, kā šis princips tiek attēlots 
1. Nefija 17:2, 12–13. Studējot šos pantus, iekrāso 
veidus, kādos Tas Kungs stiprināja un svētīja Nefiju un 
viņa ģimeni, kad viņi turēja pavēles. Meklē papildus 

Studējot Svētos Rakstus, 
pievērs uzmanību tādiem 
vārdiem vai frāzēm kā „un 
tā mēs redzam”, „tāpēc”, 
„tādējādi”, „lūk”, „ja . . ., 
tad . . .”. Tie bieži norāda uz 
kādas mācības vai evaņģēlija 
principa skaidrojumu.

Mācies atpazīt 
principus un mācības

pierādījumus šo principu patiesumam, turpinot studēt 
Nefija pieredzi.

1. Atvēli laiku, lai savā Svēto Rakstu studiju dienasgrā-
matā dotu pārdomātas atbildes uz turpmāk minētajiem 

jautājumiem. Šis uzdevums palīdzēs tev saskatīt, ka Nefijs turpi-
nāja dzīvot saskaņā ar 1. Nefija 17:3 minēto principu, kamēr citi 
viņa ģimenes locekļi to nespēja. Padomā par to, kā tu vari pielie-
tot šo principu savā dzīvē.
a) Ko Tas Kungs pavēlēja Nefijam darīt? (Skat. 1.  Nefija 17:7–8.) 
Kādēļ šai pavēlei varētu būt grūti paklausīt?
b) Kas tevi pārsteidz Nefija attieksmē pret šo pavēli? (Skat. 
1. Nefija 17:9–11, 15–16). Kā viņa brāļi reaģēja? (Skat. 1. Nefija 
17:17–21.) Ko tu vari mācīties no šiem atbildes veidiem?
c) Nefijs atbildēja saviem brāļiem, atsaucoties uz Mozus piere-
dzi. Kā Tas Kungs palīdzēja Mozum paveikt uzdevumu, kas viņam 
tika pavēlēts? (Skat. 1. Nefija 17:23–29.) Kā Nefija brāļi līdzinā-
jās Israēla bērniem? (Skat. 1. Nefija 17:30, 42).
d) Vai ir kādas pavēles, kas tev ir grūtas? Kā tu vari atbildēt uz 
grūtiem uzdevumiem vai pavēlēm no Dieva tāpat, kā to darīja 
Nefijs un Mozus?

Kad esi pabeidzis iepriekšējo uzdevumu, izlasi Nefija 
ticības apliecinājumu 1. Nefija 17:50.
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Izlasi 1. Nefija 17:51 un piemēro šo pantu sev, ielie-
kot savu vārdu pēc vārda „mani” un aizvietojot frāzi 
„uzbūvētu kuģi” ar pavēli, kuru minēji kā atbildi uz 
jautājumu d.

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti par 
pieredzi (savu vai kāda, kuru pazīsti), kas palīdzēja tev sa-

prast, ka, ja tu esi uzticīgs Dievam, Viņš tev palīdzēs izdarīt visu, 
ko Viņš no tevis prasa.

Princips, kuram Nefijs bija paraugs 1. Nefija 17. nodaļā 
un visā savā dzīvē, ir — ja mēs turēsim pavēles, tad 
Tas Kungs mūs stiprinās un gādās par līdzekļiem, 
lai mēs varētu izpildīt tp, ko Viņš ir pavēlējis.

1. Nefija 17:45–55
Nefijs norāj savus brāļus par viņu ļaunumu
Izlasi 1. Nefija 17:48, 53–54 un uzzini, kāpēc Nefijs 
„izstiepa [savu] roku pret [saviem] brāļiem”.

Saskaņā ar 1. Nefija 17:53, ko Tas Kungs izdarīja ar 
Nefija brāļiem? Kāpēc?   
 

Nefija brāļu satriekšana bija viens no veidiem, kā Tas 
Kungs centās ar viņiem sazināties. Izlasi 1. Nefija 17:45 
un atklāj, kādos citos veidos Tas Kungs bija centies ar 
viņiem sazināties.

Apdomā prezidenta Boida K. Pekera, no 
Divpadsmit apustuļu kvoruma, izteikumu: 
„Svētais Gars runā balsī, ko jūs drīzāk 
sajūtat, nekā saklausat. Tā ir raksturota kā 
„klusa, mierīga balss”. (M&D 85:6.) Un, 
kaut arī mēs runājam par Gara čukstu 

„saklausīšanu”, visbiežāk cilvēki garīgo iedvesmu 
raksturo ar vārdiem: „Man bija sajūta . . .”.” („Personal 
Revelation: The Gift, the Test, and the Promise”, Ensign, 
1994. g. nov. 60. lpp.)

Tu vari atzīmēt 1. Nefija 17:45 un pierakstīt tam blakus 
šādu principu: Svētais Gars runā klusā, mierīgā 
balsī, ko mēs vairāk sajūtam, nekā dzirdam. 

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti at-
bildes uz šiem jautājumiem:

a) Kad tu esi sajutis To Kungu runājam klusā, mierīgā balsī?
b) Ko tu vari darīt, lai sajustu un atpazītu kluso, mierīgo balsi?

Atzīmē šādu frāzi 1. Nefija 17:45: „Viņš ir runājis uz 
jums klusā, mierīgā balsī, bet jūs bijāt nejūtīgi, tā ka 
jūs nevarējāt sajust Viņa vārdus.” Vēlreiz pārlasi pirmo 
teikumu 1. Nefija 17:45 un atklāj iemeslu, kāpēc Nefija 
brāļi bija kļuvuši „nejūtīgi”. 

Kā grēks var mūs atturēt no Svētā Gara sajušanas? 
Kādas citas lietas var novērst mūsu uzmanību no Svētā 

Gara sajušanas?   
  
 

Prezidents Džeims E. Fausts, no Augstākā prezidija, 
lietoja analoģiju, lai parādītu dažus veidus, kā grēks 
mūs var atturēt no Svētā Gara sajušanas:

„Mūsdienu saziņā mēs daudz izmantojam 
mobilos telefonus. Taču dažreiz mums 
pazūd zona, kad signāls, kas nāk uz 
mobilo telefonu, to nesasniedz. Tas var 
gadīties, kad mobilā telefona lietotājs ir 
tunelī, kanjonā vai ir kādi citi traucējumi.

Līdzīgi ir ar dievišķo sazināšanos. . . . Mēs dažreiz paši 
nonākam tur, kur pazūd garīgā zona, — vietās un situ-
ācijās, kas bloķē mūsu dievišķās ziņas. Dažās šajās vie-
tās ir dusmas, pornogrāfija, pārkāpumi, savtība un citi 
apstākļi, kas aizvaino Garu.” („Did You Get the Right 
Message?” Ensign vai Liahona, 2004. g. maijs, 67. lpp.)

 4. Padomā, cik lielā mērā tu esi uzklausījis vēstījumus, 
ko Tas Kungs tev pēdējā laikā sūtījis, mēģinot ar tevi sazi-

nāties. Pieraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, kādas 
ir tavas „garīgās zonas zuduma vietas” jeb situācijas un vietas, 
kas liedz tev sadzirdēt kluso un mierīgo balsi, un uzraksti, ko tu 
darīsi, lai no tām izvairītos.

Tu vari sazināties ar To Kungu caur mierīgo, kluso balsi, 
ja centīsies būt cienīgs un pievērsīsi uzmanību šiem 
maigajiem pamudinājumiem.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs die-
nas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju 1. Nefija 17. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

4. DAĻA: 4. DIENA

1. Nefija 18.–19. 
nodaļa
Ievads
Sekojot Tā Kunga norādījumiem, Nefijs un viņa ģi-
mene pabeidza kuģa būvēšanu un devās uz apsolīto 
zemi. Ceļojuma laikā Lamana un Lemuēla ietekmē 
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vairāki cilvēki uz kuģa dumpojās. Tā rezultātā Liahona 
pārstāja darboties un sākās liela vētra, kas apdraudēja 
visu uz kuģa esošo cilvēku dzīvības. Kad tie, kuri bija 
dumpojušies, nožēloja grēkus un Nefijs lūdza ticībā, 
Liahona atkal sāka darboties un Tas Kungs apstādināja 
vētru un atkal vadīja viņu ceļojumu. Kad viņi bija ie-
radušies apsolītajā zemē, Nefijs skubināja savu ģimeni 
atcerēties Glābēju un pielīdzināt Svētos Rakstus savām 
dzīvēm. Studējot 1. Nefija 18.–19. nodaļu, salīdzini 
Nefija un savu pieredzi, sastopoties ar grūtībām un 
izaicinājumiem. Centies sekot Nefija piemēram.

1. Nefija 18:1–8
Lehija ģimene gatavojas kuģot uz apsolīto zemi
Kāpēc ir svarīgi gan cītīgi strādāt, gan lūgt pēc Tā 
Kunga vadības? Kā Nefijs, būvējot kuģi, izrādīja šīs 
abas īpašības? Izlasi 1. Nefija 18:1–8.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzkaiti vi-
sus vārdus un frāzes no 1. Nefija 18:1–8, kas apraksta, 

kādas pūles pielika Nefijs un viņa ģimene. Tad uzraksti visus vār-
dus un frāzes, kas parāda, kā Tas Kungs viņus vadīja un viņiem 
palīdzēja. Kādu saistību tu saskati starp Nefija pūlēm un palī-
dzību, ko viņš saņēma no Tā Kunga?

Nefija piemērs mums rāda — lai paveiktu to, ko Tas 
Kungs pavēl, mums ir jāmeklē Viņa palīdzība un 
jāpieliek pašiem savas pūles.

 2. Padomā par kādu situāciju, kurā tev pašlaik ir nepie-
ciešama Dieva palīdzība. Savā Svēto Rakstu studiju die-

nasgrāmatā uzraksti, ko tu vari darīt, lai saņemtu Tā Kunga 
vadību, un kādas pūles tev, iespējams, vajadzēs pielikt.

1. Nefija 18:8–25
Lamans un Lemuēls vada sacelšanos uz kuģa, kas aizkavē 
ceļojumu uz apsolīto zemi
Kad mēs dzīvē saskaramies ar pārbaudījumiem un 
grūtībām, mēs bieži vien domājam, kāpēc ar mums tā 
notiek. Iespējams, tu vai kāds, kuru pazīsti, grūtā brīdī 
ir vaicājis: „Kāpēc?”.

Elders L. Vitnijs Kleitons, no Septiņdesmito prezidija, 
aprakstīja 3 iemeslus tam, kādēļ mēs saskaramies ar 
grūtībām. Lasot pasvītro viņa minētos iemeslus.

„Vispārēji raugoties, mūsu nastām ir trīs 
cēloņi. Dažas nastas ir dabiskas sekas tam, 
kas notiek pasaulē, kurā dzīvojam. Mēs 
neesam vainīgi, ka laiku pa laikam mūs 
piemeklē slimības, fiziski ierobežojumi, 
viesuļvētras vai zemestrīces. . . .

Citas nastas rodas līdzcilvēku pārkāpumu rezultātā. 
Varmācība vai dažādas atkarības, no kurām cieš nevai-
nīgi ģimenes locekļi, padara mājas par vietu, kas it ne-
maz nelīdzinās paradīzei Zemes virsū. Grēki, grēcīgas 
tradīcijas, apspiešana un dažādi noziegumi dzīves ceļ-
malās atstāj nastām apkrautus upurus. Pat ne tik smagi 
noziegumi, tādi kā tenkas vai nelaipna izturēšanās, var 
kļūt par patiesu apkārtējo ciešanu cēloni.

Mūsu pašu kļūdu un vājību rezultātā rodas daudz pro-
blēmu, kas var uzkraut mūsu pleciem smagas nastas. 
Visapgrūtinošākā [smagākā] no visām nastām, ko mēs 
uzņemamies, ir grēka nasta. Mēs visi esam iepazinuši 
nožēlu un sāpes, kas neizbēgami seko mūsu nespējai 
ievērot baušļus.” („That Your Burdens May Be Light”, 
Ensign vai Liahona, 2009. g. nov., 12.–13. lpp.)

Kad Nefijs ar ģimeni uzsāka kuģot uz apsolīto zemi, 
viņi piedzīvoja daudzas grūtības. Studējot 1. Nefija 18. 
nodaļu, sameklē kādu no ciešanu cēloņiem, par ko 
runāja elders Kleitons. Izlasi 1. Nefija 18:9–11 un pie-
vērs uzmanību nepareizu izvēļu piemēram, ko uz kuģa 
veica daži cilvēki.

Lai gan dejot, klausīties mūziku un līksmoties nav 
nepareizi, 1. Nefija 18:9 norāda uz to, ka viņi šīs lietas 
darīja „ar daudzām rupjībām”. Vārds rupjš nozīmē 
skarbs, vulgārs jeb piedauzīgs. Sātans var izmantot 
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dejošanu, mūziku vai mūsu runasveidu, lai samaitātu 
mūsu sirdis un prātus un liktu mums pazaudēt Svētā 
Gara klātbūtni.

Saskaņā ar 1. Nefija 18:10, par kādām iespējamām 
sekām Nefijs baiļojās, ja tie, kas sacēlās, nenožēlos 
grēkus?   
 .

Ko Nefijs šajā sakarā darīja? Kā tu reaģētu, ja vecāki vai 
Baznīcas vadītājs tev lūgtu mainīt mūziku, kuru klausies, 
vai veidu, kādā dejo, vai atturēties no sliktas valodas 
lietošanas? Vai tu vēlētos uzklausīt un mainīties?

Izlasi 1. Nefija 18:12–14, 17–19 un sameklē, kādas bija 
viņu sacelšanās sekas. Kā viņu rīcības iespaidā cieta 
Nefijs un citi ģimenes locekļi? Pievērs uzmanību tam, 
kā sacelšanās, kuru izraisīja daži cilvēki, iespaidoja visu 
pārējo cilvēku spēju saņemt vadību no Dieva.

To cilvēku rīcība, kuri sacēlās, mums parāda, ka grēki 
liek ciest mums pašiem un dažkārt arī citiem.

 3. Daži no bieži sastopamiem kārdinājumiem, ar ko mūs-
dienās sastopas pusaudži, ir necieņas izrādīšana pret ve-

cākiem un vadītājiem, krāpšanās skolā, tenkošana, nepiedienīga 
ģērbšanās, Šķīstības likuma pārkāpšana, Gudrības vārda pārkāp-
šana (tabakas, alkohola un narkotiku lietošana) un pornogrāfijas 
skatīšanās. Izvēlies divus vai vairāk no šiem kārdinājumiem un 
savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti, kā padošanās 
tiem varētu ietekmēt šī cilvēka ģimeni un draugus.

Pārējā 1. Nefija 18. nodaļa māca mums, kā rīkoties, sa-
stopoties ar grūtībām, neatkarīgi no tā, vai tās radušās 
mūsu pašu nepareizās izvēles dēļ vai bez mūsu vainas. 
Izlasi 1. Nefija 18:15–16, 20–23 un atzīmē frāzes, kas 
māca tev, kā rīkoties vienā vai otrā situācijā.

Šajos pantos tiek atainotas vairākas mācības un 
principi. Pēc katra nākamā apgalvojuma uzraksti, kurš 
pants no 1. Nefija 18:15–16, 20–23, tavuprāt, parāda šīs 
patiesības piemēru:

• Mēs varam raudzīties uz Dievu un palikt uzticīgi 
savu pārbaudījumu laikā.  

• Lūgšana var palīdzēt mums rast mieru mūsu 
pārbaudījumu laikā.   
 

 4. Izvēlies vienu no pantiem, ko izmantoji iepriekšējā uz-
devumā, kas tev likās īpaši nozīmīgs, un savā Svēto Rak-

stu studiju dienasgrāmatā paskaidro, kāpēc tev tas patīk. 
Uzraksti, ko tu no šī panta esi mācījies un ko tas mācīja tev par 
to, kā reaģēt uz ciešanām. Ja esi pieredzējis šajā pantā mācīto 
savā vai kāda cita dzīvē, uzraksti arī par to.

Neskatoties uz grūtībām, ar ko saskārās Nefijs un viņa 
ģimene, viņi galu galā sasniedza apsolīto zemi. Mek-
lējot Tā Kunga vadību un cītīgi strādājot pie tā, lai tai 
sekotu, arī tu vari veiksmīgi pabeigt ceļojumu, kurā Tas 
Kungs tevi sūtīja, lai tu uz Zemes to paveiktu.

Elders L. Vitnijs Kleitons liecināja:

„Neatkarīgi no tā, ar ko dzīvē sastopamies, — dabas 
apstākļiem, citu cilvēku pārkāpumiem vai mūsu pašu 
kļūdām un vājībām —, mēs visi esam mīloša Debesu 
Tēva bērni, kurus Viņš� sūtījis uz Zemes, lai īstenotu 
daļu no Viņa mūžīgās ieceres mūsu izaugsmei un 
attīstībai. Mūsu unikālās personīgās pieredzes var 
palīdzēt sagatavoties, lai atgrieztos pie Viņa. Mūsu 
likstas un ciešanas, lai arī cik grūti panesamas, no 
debesu perspektīvas ilgst „tikai mazu brītiņu”; „un 
tad, ja [mēs] tās labi izturēsim, Dievs mūs paaugstinās 
augstumos”. [M&D 121:7–8.] Mums ir jādara viss, ko 
varam, lai „labi” izturētu savas nastas, lai arī cik „mazu 
brītiņu” tās ilgtu. . . .

. . . Es zinu — ja mēs ievērojam Dieva baušļus un savas 
derības, Viņš palīdz atvieglot mūsu nastas. Viņš stiprina 
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mūs. Kad mēs nožēlojam grēkus, Viņš piedod mums 
un svētī mūs ar sirdsapziņas mieru un prieku.” („Lai 
jūsu slogi kļūst viegli”, 13.–14. lpp.)

1. Nefija 19. nodaļa
Nefijs pieraksta pravietojumus par Jēzu Kristu, lai 
pārliecinātu mūs Viņu atcerēties
Ierodoties apsolītajā zemē, Nefijs pravietoja par 
 Glābēja nākšanu un to, kā Viņu uzņems viņa ļaudis. 
Izlasi 1. Nefija 19:8–10 un pievērs uzmanību frāzēm, 
kas māca par Jēzus Kristus būtību un raksturu.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, kā 
tas, ko mācījies 1. Nefija 19:8–10, palielina tavu mīlestību 

pret Glābēju.

Pabeidz šodienas stundu, lasot 1. Nefija 19:18–19, 23 
un pasvītro, par ko Nefijs vēlējās pārliecināt savus 
ļaudis un cilvēkus, kas lasa Mormona Grāmatu. Meklē 
iespēju šodien dalīties savā liecībā par Glābēju ar 
kādu no saviem draugiem vai ģimenes locekļiem vai 
arī liecināt Baznīcas sanāksmē. Tādējādi tu, iespējams, 
palīdzēsi viņiem atcerēties par savu Glābēju un ticēt 
Viņam.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, kā-
dos veidos savā dzīvē tu varētu sekot Nefija piemēram.

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs die-
nas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju 1. Nefija 18.–19. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

5. DAĻA: 1. DIENA

1. Nefija 20.–22. 
nodaļa
Ievads
1. Nefija 20.–21. nodaļā Nefijs citēja pravietojumus no 
Vecās Derības pravieša Jesajas, kura pieraksti bija uz 
plāksnēm, kurām Nefijs un viņa brāļi tika sūtīti atpakaļ 
uz Jeruzālemi, lai tos iegūtu no Lābana. Jesaja mācīja, 
ka pat tad, kad senie israēlieši neturēja savas derības, 
Tas Kungs joprojām viņus mīlēja un vēlējās, lai viņi 

nožēlo grēkus un nāk pie Viņa. Studējot šīs nodaļas, 
pievērs uzmanību, ko Jesaja mācīja par Jēzu Kristu un 
Viņa vēlmi izpirkt Savus ļaudis.

1. Nefija 20. nodaļa
Tas Kungs pārmāca Israēla tautu un aicina viņus atgriezties 
pie Viņa
Vai vari atsaukt atmiņā kādu reizi, kad izdarīji kaut 
ko, kas nesaskanēja ar tevis noslēgtajām derībām vai 
Baznīcas standartiem? Kā tu juties, pieņemot šo lē-
mumu? Izlasi 1. Nefija 20:1–2. Ar ko Jesaja runāja? Kas 
ir „Jēkaba nams”?

Vecajā Derībā Jēkabs bija Īzaka dēls un Ābrahāma 
mazdēls. Tas Kungs viņam deva vārdu Israēls. (Skat. 
Pirmā Mozus 32:28.) „Israēla nams” attiecas uz viņa 
pēcnācējiem, un tas dažkārt tiek saukts par „Jēkaba 
namu”. Tas attiecas arī uz visiem tiem, kas patiesi tic 
Jēzum Kristum. (Skat. Svēto Rakstu ceļvedis, „Israēls”; 
skat. arī „Israēla nams”.) Tie, kuri slēdz derības (piemē-
ram, kristību) ar Dievu, mūsdienās, tāpat kā sendienās, 
tiek uzskatīti par Israēla nama derības ļaudīm.

Rūpīgi pārlasi 1. Nefija 20:3–4, 8, 18 un pasvītro vārdus 
vai frāzes, kas norāda uz to, ka Israēla nams nav bijis 
uzticīgs Tam Kungam. Frāze „tavs kakls ir ar dzelzs 
cīpslām, un tava piere no misiņa” (1. Nefija 20:4) 
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simbolizē attieksmi, ko Svētajos Rakstos vairākkārt 
dēvē par „stīvu kaklu”. Viens no iespējamiem izskaid-
rojumiem šai frāzei ir tāds, ka daži dzīvnieki, piemē-
ram, vērši vai ēzeļi sasprindzina kaklus, lai saimnieks 
nevarētu viņus vest vai vadīt. Vēl viens skaidrojums ir 
tāds, ka cilvēki ar stīviem kakliem ir tie, kas nevēlas 
kāda priekšā noliekt galvu. Līdzīgi tam arī Israēla nams 
savas lepnības un ļaunuma dēļ staigāja stīviem kak-
liem, atsakoties no Tā Kunga vadības.

Lai labāk saprastu šos pantus un pielīdzinātu tos mūs-
dienām, padomā, kā Israēla nama apraksts raksturo 
dažu mūsdienu cilvēku rīcību.

Lasot 1. Nefija 20:9–14, 16, padomā, ko šie panti māca 
par To Kungu un to, kāds Viņš ir.

1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti 
īsas atbildes uz jautājumiem:

a) Kā Tas Kungs attiecās pret cilvēkiem, kuri reiz bijuši dumpīgi? 
 Kāpēc? (Skat. 1. Nefija 20:9–11, 14.)
b) Ko Tas Kungs vēlējās, lai Viņa derības ļaudis darītu? (Skat. 
1. Nefija 20:12, 16.)

No šiem pantiem mēs 
varam mācīties, ka Tas 
Kungs aicina tos, kuri 
ir bijuši nepaklausīgi, 
nožēlot grēkus un at-
griezties pie Viņa. La-
sot prezidenta Dītera F. 
Uhtdorfa, no Augstākā 
prezidija, apgalvojumu, 
pasvītro vienu vai vairā-
kas frāzes, kas apstiprina 
šo patiesību:

„Sātans vēlas, lai mēs 
justos, ka mums vairs 
nevar tikt piedots. (Skat. 
Jāņa atkl. 12:10.). Sātans 
vēlas, lai mēs domātu — 
kad mēs esam grēkojuši, 
mēs esam šķērsojuši ne-
atgriešanās punktu — ka 
ir par vēlu mainīt mūsu 
kursu. . . .

Kristus nāca, lai mūs 
glābtu. Ja mēs esam uz-
ņēmuši nepareizu kursu, 
Jēzus Kristus Izpirkšana 

var sniegt mums pārliecību, ka grēks nav neatgriešanās 
punkts. Droša atgriešanās ir iespējama, ja mēs seko-
jam Dieva glābšanas iecerei.” („Point of Safe Return”, 
Ensign vai Liahona, 2007. g.maijs, 99. lpp.)

Prezidents Henrijs B. Airings, 
no Augstākā prezidija, mācīja: 
„Lasīt, studēt un gremdēties 
pārdomās nav viens un tas 
pats. Mēs lasām vārdus, un 
mums var rasties idejas. Mēs 
studējam un Svētajos Rakstos 
varam atklāt dažādus mode-
ļus vai sakarības. Taču, kad 
mēs gremdējamies pārdomās, 
mēs ieaicinām atklāsmes 
Garu. Manā izpratnē gremdē-
ties pārdomās nozīmē domāt 
un lūgt par to, ko esmu cītīgi 
lasījis un studējis Svētajos 
Rakstos.” („Serve with the 
Spirit”, Ensign vai Liahona, 
2010. g. nov., 60. lpp.) Svēto 
Rakstu studēšana kādā klusā 
vietā, kur tu vari gremdēties 
pārdomās, palīdzēs tev izjust 
Svētā Gara ietekmi.

Gremdēšanās 
pārdomās

1. Nefija 21:1–17
Jesaja pravieto, ka Jēzus Kristus neaizmirsīs Savus derības 
ļaudis
1. Nefija 21:1–13 Nefijs pierakstīja Jesajas pravietoju-
mus par Jēzu Kristu, kurš būs Mesija. Kristus (grieķu 
vārds) un Mesija (ebreju vārds) nozīmē „Iesvaidītais” 
jeb „Izredzētais”. Jēzus Kristus tika izraudzīts, lai kļūtu 
par Israēla un citticībnieku Pestītāju.

Lasot 1. Nefija 21:6–13, savos Svētajos Rakstos atzīmē 
tās frāzes, kas apraksta Jēzu Kristu un ko Viņš kā Isra-
ēla Pestītājs darīs.

Savu grēku dēļ Israēla bērni attālinājās no Tā Kunga un 
jutās Viņa aizmirsti un pamesti. (Skat. 1. Nefija 21:14.) 
Lai gan viņi jutās Tā Kunga aizmirsti, 1. Nefija 21:14–16 
meklē pierādījumus, ka Tas Kungs mūs mīl un nekad 
mūs neaizmirsīs. Tu vari atzīmēt frāzes šajos pantos, 
kas tev liekas nozīmīgas.

Elders Džefrijs R. Holands, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, skaidroja, ka Glābējs saglabāja Savas brūces 
no krustā sišanas kā pierādījumu tam, ka Viņš nekad 
mūs neaizmirsīs: „Kristus neaizmirsīs bērnus, kurus 
ir izpircis, un Viņš neaizmirsīs derības, ko slēdzis ar 
viņiem attiecībā uz glābšanu Ciānā. Romiešu naglu pē-
das, kas iezīmētas uz Viņa plaukstām, ir sāpīgs atgādi-
nājums par [Viņa] izrādīto gādību un derībām.” (Christ 
and the New Covenant [1997. g.], 84. lpp.)

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti 
īsas atbildes uz jautājumiem:

a) Kādēļ, tavuprāt, cilvēkiem dažreiz šķiet, ka Tas Kungs ir viņus 
aizmirsis?
b) Ko, tavuprāt, nozīmē būt iezīmētam „uz [Glābēja] roku del-
nām”? Kā tas tev palīdz novērtēt Glābēja ciešanas pie krusta?
c) Kādas pieredzes ir palīdzējušas tev zināt, ka Tas Kungs nav 
tevis aizmirsis?

 3. Iedomājies, ka tev ir draugs, kurš saka, ka viņš vai 
viņa vairs nejūtas cienīgs, lai apmeklētu Baznīcu savu pa-

gātnes grēku dēļ. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz-
raksti īsu iedrošinājuma vēstuli draugam, izmantojot to, ko esi 
mācījies no 1. Nefija 20.–21. nodaļas un prezidenta Uhtdorfa ap-
galvojuma studiju daļā par 1. Nefija 20. nodaļu.

1. Nefija 21:18–22:22
Nefijs izskaidro Jesajas pravietojumu par Israēla izkaisīšanu 
un sapulcināšanu
Nefijs savā pierakstā iekļāva Jesajas pravietojumus 
par Israēla sapulcināšanu. Tie ir atrodami 1. Nefija 
21:18–26. 1. Nefija 22. nodaļā Nefijs pats izskaidroja 
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un komentēja Jesajas pravietojumu. Lasot 1. Nefija 
22:4–12, meklē Nefija skaidrojumu, kā Israēls tiks sa-
pulcināts pēdējās dienās.

Ir noderīgi saprast, ka vārds „citticībnieki” Mormona 
Grāmatā bieži nozīmē cilvēkus, kuri nav Jūdas pēcteči. 
Frāze „brīnišķs darbs” nozīmē evaņģēlija atjaunošanu 
pēdējās dienās. Pievērs uzmanību arī tam, cik bieži 
Nefijs piemin derības, — tu vari šo vārdu atzīmēt savos 
Svētajos Rakstos.

Tas Kungs apsolīja atjaunot evaņģēliju un sapulci-
nāt Israēlu pēdējās dienās. Studējot 1. Nefija 22:17, 
19–22, 25–28, savos Svētajos Rakstos atzīmē, kas notiks 
ar Sātanu cilvēku taisnīguma dēļ.

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs die-
nas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju 1. Nefija 20.–22. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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IEVADS 

2. Nefija grāmatā
Kādēļ studēt šo grāmatu?
2. Nefija grāmata tev palīdzēs saprast evaņģēlija 
pamata mācības, tādas kā Ādama un Ievas Krišanu, 
Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu un rīcības brīvību. 
Turklāt, šajā grāmatā ir daudzi Nefija, Jēkaba un 
Jesajas — Glābēja īpašo liecinieku — pravietojumi. 
Viņi pravietoja par evaņģēlija atjaunošanu pēdējās 
dienās, Dieva derības tautas sapulcināšanu, Jēzus 
Kristus Otro Atnākšanu un Tūkstošgadi. 2. Nefija 
grāmata satur arī Nefija doto Kristus mācības 
skaidrojumu, un tās noslēgumā ir Nefija liecība par 
Glābēju.

Kas sarakstīja šo grāmatu?
2. Nefija grāmatu sarakstīja Lehija dēls Nefijs. Nefijs 
bija pravietis un pirmais dižais nefijiešu vadītājs. 
Viņa pieraksti atklāj, ka viņš pieredzēja Tā Kunga 
pestīšanas spēku (skat. 2. Nefija 4:15–35; 33:6) un no 
visas sirds vēlējās nest glābšanu saviem ļaudīm (skat. 
2. Nefija 33:3–4). Lai sasniegtu šo mērķi, viņš uzbūvēja 
templi un mācīja saviem ļaudīm ticēt Jēzum Kristum.

Kur un kad tā tika sarakstīta?
Pierakstu, kas kļuva par 2. Nefija grāmatu, Nefijs 
sarakstīja aptuveni 570. g.p.m.ē. — 30 gadus pēc tam, 
kad viņš ar savu ģimeni bija atstājis Jeruzālemi (skat. 
2. Nefija 5:28–31). Viņš to uzrakstīja, būdams Nefija 
zemē (skat. 2. Nefija 5:8, 28–34).

5. DAĻA: 2. DIENA

2. Nefija 1. nodaļa
Ievads
Studējot 2. Nefija 1. nodaļu, pievērs uzmanību, ka tā 
ietver mīloša vecāka un priesterības vadītāja vārdus, 
kuram drīz bija jāmirst. Lehijs lūdza savu ģimeni pa-
klausīt Dieva pavēlēm (skat. 2. Nefija 1:16). Viņš pravie-
toja, ka, paklausot Dieva baušļiem, viņiem labi veiksies 
apsolītajā zemē. Viņš arī mudināja savus bērnus un tos, 
kuri nāca kopā ar viņiem no Jeruzālemes, sekot Nefija 
pravietiskajai vadībai. Studējot šo nodaļu, novērtē savu 
paklausību Tā Kunga pavēlēm. Cik ļoti tu seko baznī-
cas vadītāju padomiem?

2. Nefija 1:1–23
Lehijs mudina savu tautu dzīvot taisnīgi
Iedomājies, ka tev pēkšņi būtu jāpamet sava ģimene. 
Tu viņus vairs nekad nevarētu satikt, un tev būtu pē-
dējā iespēja ar viņiem runāt. Ko tu viņiem teiktu?

2. Nefija 1. nodaļas–4. pantā Nefijs pierakstīja sava 
tēva doto pēdējo padomu savai ģimenei. Studējot šo 
nodaļu, padomā, kādā veidā Lehija pēdējās mācības, 
kas tika pierakstītas, attiecas uz tevi.

Lasi 2. Nefija 1:1–4 un uzzini, kādas „lielas lietas Tas 
Kungs bija darījis” Lehija ģimenei.

1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti 
īsas atbildes uz dotajiem jautājumiem:

a) Kā Tas Kungs izrādīja žēlastību pret Lehija ģimeni?
b) Kādas „lielas lietas” Tas Kungs ir darījis tavā un tavas ģime-
nes labā? Kādas sajūtas tev ir pret To Kungu, domājot, cik Viņš ir 
bijis žēlsirdīgs pret tevi un tavu ģimeni?

Lehijs savai ģimenei mācīja, ka izvēle turēt Dieva pa-
vēles noteiks, vai viņi turpinās saņemt „lielas lietas” un 
„Dieva žēlastību” viņu dzīvēs vai nē.

2. Lai labāk saprastu, 
ka Tas Kungs mūs 

svēta, kad turam Viņa pavē-
les, un nedod svētības, kad 
mēs tās neturam, savā Svēto 
Rakstu studiju dienasgrāmatā 
uzzīmē tabulu, kā norādīts ze-
māk. Izlasi 2. Nefija 1:7–11 un 
padomā, kāda rīcība („ja”), pēc 
Lehija teiktā, radīs noteiktas se-
kas („tad”). Savā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā, zem at-
tiecīgās tabulas ailes, pieraksti, 
ko esi uzzinājis. 

Ja (rīcība) Tad (sekas)

Lehijs bija īpaši noraizējies par Lamana un Lemuēla 
garīgo stāvokli un saprata, ka viņiem vajag nožēlot 
grēkus. Mudinot viņus to darīt, viņš lietoja vairākus 
simbolus, lai palīdzētu viņiem saprast, kas ir grēks un 
grēku nožēlošana. 2. Nefija 1:13–14 sameklē simbolus, 

Lai iemācītos atrast Svētajos 
Rakstos esošās evaņģēlija 
mācības un principus, nepie-
ciešams pielikt pūles un vin-
grināties. Izrakstot patiesības, 
ko tu atklāj Svētajos Rakstos 
„ja- tad” formā, tu varēsi la-
bāk saprast principus, ko vari 
pielietot savā dzīvē.

Atrodi mācības 
un principus
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ko Lehijs lietoja, lai iedrošinātu savus dēlus nožēlot 
grēkus, un tukšajās vietās uzraksti savas atbildes:

„- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  no dziļa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - »

”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  nokratīt tās - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - »

„- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  uzcelties no - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - »

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kā grēku nožēlošana ir aprakstīta katrā no 

 iepriekšminētajām frāzēm? 

Izlasi 2. Nefija 1:15 un savos Svētajos Rakstos uzrak-
sti trīs frāzes, ko Lehijs lietoja, lai aprakstītu svētības, 
ko viņš saņēma, pateicoties savai paklausībai Dieva 
pavēlēm. Pretēji svētībām, cilvēkus, kuri neturēs Dieva 
pavēles, piemeklēs negatīvās sekas, kuras Lehijs aprak-
stījia 2. Nefija 1:17–18, 22.

Pasvītro Lehija doto padomu 2. Nefija 1:23 un apdomā, 
ko tev vajag darīt savā dzīvē, lai „pamostos”, „nokratītu 
važas” vai „uzceltos” un tu varētu saņemt tās svētības, 
par kurām Lehijs runāja šajā nodaļā.

2. Nefija 1:24–32
Lehijs mudina savus dēlus sekot Nefija pravietiskajai 
vadībai
Nākamā lieta, par ko Lehijs atgādināja savai ģimenei 
un pārējiem ļaudīm, bija vēl kāds vadības un iedvesmas 
avots, ar ko viņi bija svētīti, lai tas viņiem palīdzētu 
pieņemt dzīvē taisnīgus lēmumus. Izlasi 2. Nefija 1:24 
un uzzini, kas ir šis avots.

Lasot 2. Nefija 1:24–27, uzzini, kā Lehijs iedrošināja 
savus ļaudis sekot Nefijam. Padomā, kādas būtu tavas 
atbildes uz šādiem jautājumiem:

• Kādas Lehija uzsvērtās rakstura īpašības tev palī-
dzētu uzticēties Nefijam kā vadītājam?

• Kādēļ tu uzticētos vadītājam ar šādām īpašībām?

• Vai esi redzējis baznīcas vadītājus mūsdienās 
izrādām tādas pat īpašības? 

Izlasi 2. Nefija 1:28–32 un savos Svētajos Rakstos 
atzīmē, kādus apsolījumus Lehijs deva tiem, kuri sekos 
Nefija vadībai. Šis apsolījums parāda, ka, sekojot tiem, 
kurus Dievs ir aicinājis mūs vadīt, mēs tiekam 
svētīti ar garīgu labklājību un drošību. Apdomā, 
ko baznīcas vadītāji tev nesen ir mācījuši par to, kā 
paklausība iedvesmotam vadītajam tevi vadīs uz garīgu 
labklājību un drošību.

Izlasi prezidenta Vilforda Vudrafa citātu un 
pasvītro, ko viņš apsolīja, ja mēs sekosim 
Tā Kunga kalpu padomam. „Es ceru, ka 
mēs visi ieturēsim kursu, ko mums ir 
noteikuši Tā Kunga kalpi, jo es zinu: ja 
mēs tā darīsim, mēs būsim drošībā kā šajā 

pasaulē, tā arī nodrošināsim sev laimi un paaugstinā-
šanu nākamajā. . . . Ja mēs būsim uzticīgi, viņi mūs 
vadīs pa dzīvības ceļu, un tik daudz, cik mums būs 
ticība viņu norādījumiem un Svētā Gara mācībām, 
kas caur viņiem tiek dotas, mēs vienmēr būsim uz 
droša ceļa un ar pārliecību, ka saņemsim savu balvu” 
( Teachings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff 
[2004], 199. lpp.).

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti, 
kāpēc, tavuprāt, ir svarīgi visas savas dzīves laikā būt pa-

klausīgam Dieva pavēlēm un Viņa kalpu padomiem.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 2. Nefija 1. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

5. DAĻA: 3. DIENA

2. Nefija 2. nodaļa
Ievads
2. Nefija 2. nodaļā Lehijs mācīja savam dēlam Jēkabam, 
kādēļ Debesu Tēvs Savus bērnus ir sūtījis pasaulē, kurā 
pastāv ciešanas, bēdas, grēks un nāve. Lai palīdzētu 
Jēkabam saprast laicīgās dzīves mērķi, viņš paskaid-
roja pamatprincipus par pestīšanas ieceri — ieskaitot 
rīcības brīvību, Ādama krišanu un Jēzus Kristus veikto 
Izpirkšanu. Studējot patiesības, kas mācītas 2. Ne-
fija 2. nodaļā, tu varēsi labāk novērtēt Jēzus Kristus 
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Izpirkšanas uzvaru pār Krišanas sekām un to, kā tā 
katram no mums dod iespēju izdarīt izvēles, kas ved uz 
mūžīgo dzīvi. 

2. Nefija 2:1–25
Lehijs māca par Ādama Krišanu un Jēzus Kristus veikto 
Izpirkšanu
Padomā par nesen piedzīvotiem pārbaudījumiem. 
Vai kādreiz esi aizdomājies, kādēļ mūs piemeklē šādi 
pārbaudījumi? Lasot 2. Nefija 2:1, tu vari atzīmēt 
vārdus vai frāzes, kurās Lehijs apraksta Jēkaba bērnību. 
Pēc tam izlasi 2. Nefija 2:2 un pasvītro, kādu labumu, 
pēc Lehija solītā, Jēkabs iegūs no savām bēdām. Viena 
no vārda iesvētīt nozīmēm ir ziedot vai padarīt svētu. 
Lehijs sola Jēkabam, ka beigu beigās Tas Kungs iesvētīs 
viņa bēdas viņa labumam. 

Lehijs Jēkabam mācīja, ka Debesu Tēva iecerē mums 
bija nepieciešama Ādama Krišana un Jēzus Kristus 
Izpirkšana. Viņš vēlējās, lai Jēkabs zina, ka Krišana un 
Izpirkšana dod mums iespēju izmantot mūsu rīcības 
brīvību, lai mēs varētu augt un pilnveidoties mūžīgajai 
dzīvei. Izlasi 2. Nefija 2:15–18 un uzraksti īsas atbildes 
uz dotajiem jautājumiem:

• Ko Dievs deva Ādamam un Ievai Ēdenes dārzā, lai 
viņi varētu izmantot savu rīcības brīvību? (Skat. 
2. Nefija 2:15–16).   
 

• Pēc kā Sātans tiecās Ēdenes dārzā? (Skat. 2. Nefija 
2:17–18). Kādā veidā, tavuprāt, Sātans turpina 
tiekties pēc tā paša mūsdienās?   
  
 

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzzīmē ta-
bulu, kas norādīta zemāk. Rūpīgi izlasi 2. Nefija 2:19–25 

un uzzini, kādas būtu sekas, ja Ādams un Ieva nebūtu nobaudījuši 
aizliegto augli un krituši, kā arī kādas bija Krišanas sekas.

Ja Ādams un Ieva nebūtu 
krituši (2. Nefija 2:22–23)

Ādama un Ievas Krišanas 
dēļ (2. Nefija 2:19–20, 25)
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Pēc tam, kad būsi aizpildījis tabulu, apdomā, kāpēc 
Ādama un Ievas Krišana ir būtiska Debesu Tēva 
laimes ieceres daļa.

2. Iedomājies, ka draugs tev saka, ka Ādams un Ieva pie-
ļāva kļūdu, nobaudot aizliegto augli. Izmantojot to, ko esi 

mācījies 2. Nefija 2:19–25, savā Svēto Rakstu studiju dienasgrā-
matā īsi apraksti, kādēļ Krišana bija būtiska Debesu Tēva iecerē 
mūsu glābšanai.

Lai gan Ādama un Ievas 
Krišana mums atklāja 
pilnveidošanās ceļu, tā 
radīja arī citas sekas. 
Pirms Krišanas Ādams 
un Ieva dzīvoja Ēdenes 
dārzā kopā ar Dievu; 
nobaudot aizliegto augli, 
viņiem vajadzēja atstāt 
Viņa klātbūtni.

Izlasi 2. Nefija 2:5 un 
pievērs uzmanību frāzei, 
kas norāda, ka Ādams 
un Ieva pēc Krišanas tika 
atšķirti no Dieva. „Lai-
cīgais likums” attiecas 
uz fiziskajiem likumiem, 
kas stājās spēkā Krišanas 
dēļ. Tādējādi „izdeldē-

šana” saskaņā ar „laicīgo likumu” attiecas uz mirstīgo 
stāvokli uz Zemes, ko mēs pārmantojam kā Ādama un 
Ievas pēcteči. Šo likumu dēļ mēs esam fiziski atšķirti no 
Dieva klātbūtnes un pakļauti bēdām, sāpēm, ciešanām 
un fiziskai nāvei. „Izdeldēti” saskaņā ar „garīgajiem 
likumiem” nozīmē, ka mēs tiekam atšķirti no Dieva 
klātbūtnes savu grēku dēļ. 

Apdomā, kā tu personīgi esi pieredzējis Krišanas sekas, 
atbildot uz šiem jautājumiem:

• Kādas ciešanas, sāpes un bēdas tu esi pieredzējis 
savā dzīvē?

• Vai tu esi pazinis kādu, kas tagad ir miris? Kā šī cil-
vēka nāve tevi ietekmēja?

• Kad tu esi juties garīgi atšķirts no Dieva? 

Lasot 2. Nefija 2:6–10, tu vari atzīmēt atslēgvārdus un 
frāzes, kas parāda, ka caur Izpirkšanu Jēzus Kristus 
mūs atbrīvo no Krišanas sekām un piedāvā mūs 
atpestīt no mūsu grēkiem. 2. Nefija 2:9–10, vārds 
aizlūgt nozīmē rīkoties kāda cita labā.

Savas dzīves laikā tu bieži 
satiksi cilvēkus, kuri lūgs tev 
paskaidrot tavus uzskatus un 
evaņģēlija mācības, — kad 
būsi misionārs, baznīcas 
aicinājumos vai tava ģimene, 
draugi un paziņas. Vingrino-
ties izskaidrot evaņģēliju rak-
stiski, iedomājies, ka to raksti 
kādam konkrētam cilvēkam. 
Tas tev palīdzēs koncentrēties 
uz to, lai padarītu evaņģēlija 
vēsti personīgāku tieši šim 
cilvēkam.

Vingrinies paskaidrot 
evaņģēlija patiesības

Rakstvietu prasmīga pārzināšana — 
2. Nefija 2:25
Mācot Jēkabu par Ādama un Ievas Krišanu un pret-
statiem, ko pieredzam laicīgajā dzīvē, Lehijs uzsvēra 
pozitīvo iznākumu, kādu Krišana deva visai cilvēcei.

3. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumu: 

a) No tā, ko esi mācījies par Krišanu, kā tā cilvēcei var nest 
prieku? 
b) Kad tu esi sajutis prieku Krišanas pozitīvo seku dēļ?

2. Nefija 2:11–18, 26–30
Lehijs māca par rīcības brīvību un mūsu izvēļu sekām
Padomā par kādu svarīgu izvēli, ko nesen esi veicis, un 
to, kādas sekas šai izvēlei varētu būt ilgtermiņā. Lehijs 
mācīja saviem ļaudīm par rīcības brīvības būtisko no-
zīmi Debesu Tēva pestīšanas iecerē. Lai tu varētu labāk 
saprast, ka mēs varam izvēlēties brīvību un mūžīgo 
dzīvi vai gūstu un nāvi (skat. 2. Nefija 2:27), izpildi 
zemāk doto uzdevumu.

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti do-
tos apgalvojumus, kas ņemti no brošūras Jaunatnes mo-

rāles stiprināšanai ([brošūra, 2011], 2.–3. lpp.). Lasot katru pantu 
2. Nefija 2:11–18, 26–29, uz brīdi apstājies un uzraksti panta 
skaitli pēc apgalvojuma vai apgalvojumiem, kas, tavuprāt, uz šo 
pantu attiecas. Panta skaitli nepieciešams rakstīt pēc katra apgal-
vojuma. Apgalvojums var attiekties uz vairāk nekā tikai vienu 
pantu, un pants var būt saistīts ar vairāk nekā vienu apgalvo-
jumu. Kā piemērs ir dots apgalvojums, pie kura ir pierakstīts 
pants — patiesība, ko Lehijs mācīja 2. Nefija 2:16, — ka mums ir 
dota spēja rīkoties pašiem. 
a) „Debesu Tēvs ir tev devis rīcības brīvību; spēju izvēlēties un 
rīkoties pašam.” 2. Nefija 2:16
b) „Esot šeit, uz Zemes, tu tiec pārbaudīts, lai redzētu, vai iz-
mantosi savu rīcības brīvību, lai izrādītu mīlestību pret Dievu, 
turot Viņa pavēles.”
c) „Lai gan tu vari brīvi izvēlēties, kā rīkoties, tu nevari brīvi 
izvēlēties savas rīcības sekas.”
d) „Grēcīgas . . . izvēles aizkavē tavu pilnveidošanos un vada uz 
sirdssāpēm un ciešanām.”
e) „Taisnīgas izvēles vada uz ilgstošu laimi un mūžīgo dzīvi.”

Izlasi 2. Nefija 2:26–27. Ko tu vari brīvi izvēlēties? Izlasi 
2. Nefija 2:28 un pasvītro, ko vēl Dievs tev ir devis, lai 
palīdzētu „izvēlēties mūžīgo dzīvi”. Apdomā savā dzīvē 
veiktās izvēles, kas parāda, ka esi izvēlējies mūžīgo 
dzīvi. 
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Rakstvietu prasmīga pārzināšana — 
2. Nefija 2:27
Centies iegaumēt 2. Nefija 2:27, prasmīgi pārzināmo 
rakstvietu pantu. Izlasi to vairākas reizes, aizver Svētos 
Rakstus un, izmantojot pirmos burtus no katra vārda 
šajā pantā, kas redzami zemāk, mēģini to noskaitīt sev 
vai kādam ģimenes loceklim. Atkārto šo uzdevumu, 
līdz jūti, ka vari to izdarīt labi.

T c i b m, u v l i d t, k i n c. U v v b i b u m d c l v c S,  
v i g u n, s a v g u v; j v t, l v c v b n l v p.

5. Izmantojot tikai pirmos burtus no katra vārda 
2. Nefija 2:27, kas redzami iepriekš, uzraksti prasmīgi 

 pārzināmo rakstvietu savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā. 
Nenoraksti!

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 2. Nefija 2. nodaļu un to pabeidzu (datums). 

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

5. DAĻA: 4. DIENA

2. Nefija 3. nodaļa
Ievads
2. Nefija 3. nodaļā Lehijs savam jaunākajam dēlam 
Jāzepam deva padomu un svētību. To darot, Lehijs at-
cerējās pravietojumu, ko izteica Jāzeps Ēģiptē attiecībā 
uz izraudzītā gaišreģa Džozefa Smita, jaunākā, lomu 
Mormona Grāmatas iznākšanā. Šajā stundā tev būs ie-
spēja iegūt dziļāku izpratni par pravieti Džozefu Smitu 
un stiprāku liecību par viņa dievišķi noteikto lomu 
evaņģēlija atjaunošanā.

2. Nefija 3:1–25
Lehijs pārstāsta, ko Jāzeps no Ēģiptes pravietoja par 
pravieti Džozefu Smitu
Lehijs turpināja dot pēdējo padomu savai ģimenei, 
mācot dēlam Jāzepam par trīs citiem vīriem, kurus arī 
sauca Jāzeps. Svēto Rakstu atsaucēs 2. Nefija 3. nodaļā 
pasvītro Jāzepu vai Jāzepus, par kuriem tu attiecīgajā 
pantā mācies.

Šī stunda tiks pievērsta tam, ko Jāzeps no Ēģiptes 
pravietoja par pravieti Džozefu Smitu vairāk nekā 3000 
gadus pirms Džozefa Smita nākšanas pasaulē! 

1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā izveido sa-
rakstu ar notikumiem un mācībām, kas tev uzaust atmiņā, 

domājot par pravieti Džozefu Smitu un viņa lomu evaņģēlija at-
jaunošanā. Šim sarakstam tu varēsi pievienot klāt vēl vairāk in-
formācijas, ko atklāsi, studējot šo nodaļu, tādēļ atstāj lapā brīvu 
vietu, lai vari to pierakstīt klāt.

Izlasi 2. Nefija 3:6–8 un 
uzzini, kādus vārdus un 
frāzes lietoja Jāzeps no 
Ēģiptes, aprakstot pravieti 
Džozefu Smitu un darbu, 
ko viņš paveiks. Svēto 
Rakstu studiju dienasgrā-
matā pievieno savam 
pravieša aprakstam, tavu-
prāt, svarīgākos no šiem 
vārdiem un frāzēm. Šajos 
pantos Jāzeps no Ēģiptes 
liecina, ka Tas Kungs 
aicinās pravieti Džozefu 
Smitu palīdzēt īstenot 
evaņģēlija atjaunošanu. 
Turpinot studēt 2. Nefija 3. 
nodaļu, pievērs uzmanību informācijai par pravieti 
Džozefu Smitu, kas var stiprināt tavu liecību par viņa 
dievišķo misiju, un pievieno šos faktus savam sarak-
stam. 

Lai varētu gūt dziļāku izpratni par pravietojumu, kuru 
izteica Jāzeps no Ēģiptes, atzīmē, cik bieži 2. Nefija 
3:6–7, 11 un 14 parādās vārds gaišreģis. Līdzās vienam 
no šiem pantiem vari pierakstīt, ka gaišreģis ir cilvēks, 
kurš var uzzināt to, kas bijis, kas ir un kas būs (skat. 
Mosijas 8:13–17).

1

Jāzeps no 
 Ēģiptes

2

Jāzeps, 
Lehija 
dēls

3

Džozefs  
(Jāzeps) Smits, 

vecākais

4

Džozefs 
(Jāzeps) Smits, 

jaunākais

2. Nefija 3:3 2. Nefija 3:4 2. Nefija 3:14 2. Nefija 3:15

Saraksta veidošana tev var 
palīdzēt vienkopus uzrakstīt 
to, ko esi mācījies no Svēta-
jiem Rakstiem un praviešiem, 
lai atcerētos un būtu gatavs 
dalīties ar citiem tajā, ko 
zini. Veidojot sarakstu, dod 
tam skaidru nosaukumu un 
uzraksti pietiekami daudz 
informācijas, lai vēlāk, pie tā 
atgriežoties, tu varētu atcerē-
ties, kādēļ to rakstīji.

Saraksta veidošana
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 2. Lai tava pateicība par Džozefa Smita lomu Debesu 
Tēva glābšanas iecerē kļūtu lielāka, atbildi uz šiem jautā-

jumiem savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā:
a) Kādas derības, pilnvaras vai priekšraksti, kas tika atjaunoti 
caur pravieti Džozefu Smitu, var palīdzēt nest cilvēkiem glāb-
šanu?
b) Kā šīs svētības ir mainījušas tavu dzīvi?

2. Nefija 3:24 sameklē vārdus vai frāzes, kas apraksta 
pravieti Džozefu Smitu un pievieno tos savam sa-
rakstam Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā. Lasot 
prezidenta Gordona B. Hinklija citātu, pievieno savam 
sarakstam papildus mācības par pravieti Džozefu 
Smitu, kas apstiprina, ka viņš bija „instruments Dieva 
rokās”:

„Ļaujiet man nosaukt dažas no daudzām mācībām un 
paradumiem, kas atšķir mūs no visām citām baznīcām, 
un tās visas ir nākušas caur jaunā pravieša [Džozefa 
Smita] atklāsmi. . . .

Pirmās no šīm, protams, ir paša Dieva un Viņa mīļotā 
Dēla, augšāmceltā Kunga Jēzus Kristus izpausmes. . . .

Šīs dievišķīgās zināšanas, apslēptas no pasaules 
gadsimtiem ilgi, bija pirmās un lielās lietas, ko Dievs 
atklāja Viņa izraudzītajam kalpam. . . .

Mormona Grāmata ir nākusi klajā ar Dieva dāvanas un 
spēka palīdzību. . . .

Vēl viens pravieša Džozefa Smita devums ir atjaunotā 
priesterība. . . .

Kā arī liela un īpaša atklāsme, kas tika dota pravietim, 
bija ģimeņu mūžīgās dzīves iecere. . . .

Mazu bērnu nevainīgums ir vēl viena lieta, ko Dievs 
atklāja ar pravieša Džozefa starpniecību. . . .

. . . Lieliskā mācība par mirušo glābšanu ir unikāla šai 
Baznīcai. . . .

Cilvēka mūžīgā daba ir tikusi atklāta. . . .

. . . Man jāmin vēl kas — mūsdienu atklāsmes prin-
cips. . . .

. . . Viņa īsās dzīves laikā — 38 ar pusi gadu — caur 
viņu [pravieti Džozefu Smitu] tika doti nesalīdzināmi 
zināšanu, dāvanu un mācību uzplūdi” („The Great 
Things Which God Has Revealed”, Ensign, 2005. g. 
maijs, 80.–83. lpp.).

Pēc pravieša Džozefa Smita mocekļa nāves prezidents 
Džons Teilors uzrakstīja apkopojumu, kas kļuva par 
Mācības un Derību 135. nodaļu. Izlasi Mācība un De-
rības 135:3un apdomā, ko šajā stundā esi mācījies par 
Džozefa Smita lomu Debesu Tēva evaņģēlija atjaunoša-
nas iecerē.

2. Nefija 3:7 Jāzeps no Ēģiptes saka, ka Tas Kungs ir 
viņam teicis, ka Džozefam Smitam „jāveic darbs . . . 
kas būs ļoti vērtīgs” viņa pēcnācējiem. Rūpīgi izlasi 
2. Nefija 3:11–15, 19–21, pievēršot uzmanību tam, kādu 
„ļoti vērtīgu” darbu Tas Kungs paveiks caur pravieti 
Džozefu (Jāzepu). Tev pieejamie studiju palīglīdzekļi 
(nodaļu kopsavilkumi, atsauces, Svēto Rakstu ceļvedis 
un tamlīdzīgi) var palīdzēt saprast daudzus no faktiem, 
uz ko atsaucas Jāzeps no Ēģiptes. Atrodot jaunu 
informāciju par pravieša Džozefa Smita lomu, pievieno 
to savam aprakstam Svēto Rakstu studiju dienasgrā-
matā. 

Kad Svētajos Rakstos tiek runāts par „[kāda] gurnu 
auļiem”, ar to tiek domāti šī cilvēka pēcnācēji. Jāzeps 
no Ēģiptes pravietoja, ka pravietis Džozefs Smits, viens 
no viņa pēcnācējiem, pēdējās dienās atklās pasaulei 
Mormona Grāmatu. 

2. Nefija 3:12 frāze „tavi gurnu augļi [Jāzepa, no 
Ēģiptes, pēcnācēji] rakstīs” attiecas uz uzrakstīto Svēto 
Rakstu pierakstu — Mormona Grāmatu, ko uzrakstīja 
Jāzepa pēcnācēji (skat. 2. Nefija 3:4). Tika pravietots, ka 
Mormona Grāmata „saaugs kopā” ar Bībeli, ar svēta-
jiem „Jūdas gurnu augļu” pierakstiem. Meklē frāzes 
2. Nefija 3:12, kas apraksta, kā pasauli ietekmēs Mor-
mona Grāmata un Bībele, kad tās „saaugs kopā”. 

Jāzeps no Ēģiptes pravietoja arī par to, ka pravietim 
Džozefam Smitam būs liela loma Debesu Tēva iecerē, 
lai „novestu Viņa tautu pie izglābšanas” (2. Nefija 
3:15).
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 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti at-
bildi uz vienu no jautājumiem:

a) Ko tu šodien mācījies vai sajuti, studējot 2. Nefija 3. nodaļu, 
kas stiprina tavu liecību par pravieti Džozefu Smitu?
b) Ko Džozefs Smits izdarīja, mācīja vai atjaunoja, kas tev perso-
nīgi ir „ļoti vērtīgs” (2. Nefija 3:7)?

Lūdz pazemīgi, lai atrastu veidus, kā dalīties savā 
liecībā par pravieti Džozefu Smitu ar saviem draugiem 
un ģimeni, lai palīdzētu viņiem atzīt daudzās, vērtīgās 
lietas, kas caur viņu tika atjaunotas. 

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 2. Nefija 3. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

6. DAĻA: 1. DIENA

2. Nefija 4.–5. 
nodaļa
Ievads
2. Nefija 4. nodaļā tu lasīsi, kā Lehijs sasauca kopā 
savus pēcnācējus, lai pirms nāves dotu viņiem savu 
pēdējo padmu un svētību. Pēc Lehija nāves Lamans un 
Lemuēls sadusmojās uz Nefiju „dēļ Tā Kunga pārme-
tumiem”, ko Nefijs bija runājis uz viņiem (skat. 2. Ne-
fija 4:13–14). Noraizējies par savu brāļu izturēšanos 
un rīcību, un savām paša vājībām, un grēkiem, Nefijs 
pierakstīja savas sajūtas izteiksmīgā un dzejiskā valodā 
(skat. 2. Nefija 4:15–35). Kā rakstīts 2. Nefija 5. nodaļā, 
Tas Kungs brīdināja Nefiju un viņa atbalstītājus bēgt no 
Lamana, Lemuēla un Ismaēla dēliem. To darot, nefijieši 
dzīvoja taisnīgi un laimīgi, kamēr tie, kuri palika ar 
Lamanu un Lemuēlu, sevi garīgi atšķīra no Tā Kunga. 
Nefija nodošanās Tam Kungam viņu stiprināja pārvarēt 
grēku un mazdūšību. Pēc tam Nefijs rakstīja, kā viņš un 
viņa ļaudis „dzīvoja laimīgi” (2. Nefija 5:27).

2. Nefija 4:3–11
Lehijs dod padomus savai ģimenei un svētī to
Padomā par kādu gadījumu, kad esi saņēmis ieteikumu 
vai padomu no savas mammas, tēta vai vadītājiem. 
Vai tu sekoji šim padomam? Kāpēc tu tam sekoji vai 
nesekoji? Vai tu kaut ko nožēlo? 2. Nefija 4:1–11 Nefijs 
pierakstīja Lehija pēdējo padomu un svētību savai 
ģimenei. Izlasi 2. Nefija 4:4–5 un uzzini Lehija doto 
padomu saviem bērniem, kas var attiekties arī uz tevi. 
Vai tavi vecāki, ģimenes locekļi vai vadītāji tev kādreiz 
ir devuši līdzīgu padomu?
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1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti sa-
rakstu ar svētībām, ko tu savā dzīvē esi saņēmis tādēļ, ka 

esi klausījis to cilvēku padomiem, kuriem tu rūpi. Kādas svētības 
tu esi saņēmis, paklausot Tā Kunga baušļiem?

2. Nefija 4:12–35
Nefijs atzīst savas vājības un pauž savu paļāvību Tam Kungam
2. Nefija 4:12–35 Nefijs rakstīja „savai dvēselei nozīmī-
gas lietas” (2. Nefija 4:15). Izlasi 2. Nefija 4:15–16 un 
pārliecinies, par ko Nefijs priecājās. 

Padomā par vērtīgām lietām, kas tev nes lielu prieku. 
Pabeidz nākamo frāzi ar vairākām atbildēm: Mana dvē-
sele priecājas par  

.

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti, ko, 
tavuprāt, nozīmē priecāties par Tā Kunga lietām.

Nefijs minēja, ka viņa „sirds pārdomā” (2. Nefija 4:15) 
Svētos Rakstus. Pārdomāt nozīmē ne tikai meditēt un 
dziļi apdomāt Svētos Rakstus, bet arī atvērt mūsu sirdis 
atklāsmei un sapratnei.

Nefijs savā dzīvē piere-
dzēja liela prieka brīžus; 
tomēr viņš saskārās arī ar 
grūtībām. Pārlasi 2. Ne-
fija 4:12–13 un atklāj, ar 
kādiem grūtiem izaicinā-
jumiem Nefijs tolaik savā 
dzīvē saskārās. 

Izlasi 2. Nefija 4:17–18 
un sameklē, kas vēl 
Nefiju padarīja nosku-
mušu. Turpinot lasīt, 

Apdomāt Svēto Rakstu vārdu 
un frāžu nozīmi ir ļoti vērtīgi. 
Kad tu vingrināsies apdomāt 
Svēto Rakstu frāzi un saviem 
vārdiem pārfrāzēsi tās nozīmi, 
tu varēsi nonākt līdz šīs patie-
sības labākai izpratnei.

Apdomā Svēto Rakstu 
vārdus un frāzes

paturi prātā šos vārdu skaidrojumus: nožēlojams nozīmē 
nelaimīgs un nevērtīgs; miesa norāda uz mūsu vājumu 
laicīgajā stāvoklī; ielenkts nozīmē apņemts vai nospiests 
no visām pusēm, lai kaitētu un mocītu. Lai gan Nefijs 
bēdājās par saviem grēkiem, tas nenozīmē, ka viņš bija 
vainīgs kādos būtiskos pārkāpumos.

Padomā par laiku savā dzīvē, kad tu juties līdzīgi 
Nefijam (piemēram, kad zaudēji kādu, kuru mīli, kad 
citi bija dusmīgi par to, ka seko Tam Kungam, kad 
saskāries ar vilšanos vai juties bēdīgs savu grēku, vājību 
un kārdinājumu dēļ). Izlasi 2. Nefija 4:19 un sameklē 
frāzi, kura atklāj Nefija cerības par spīti viņa bēdām. 
Ko, tavuprāt, Nefijs domāja, teikdams: „Es zinu, kam 
es esmu uzticējies”? Kā tu vēl vairāk vari uzticēties 
Dievam? 

Turpinot studēt, meklē pierādījumus evaņģēlija princi-
pam, ka Dievs atbalsta tos, kuri Viņam uzticas.

3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem tabulā: 

Svēto Rak-
stu atsauces

Kā šie panti attie-
cas uz Nefiju?

Kā šie panti var 
attiekties uz tevi?

2. Nefija 
4:20–25

a) Kā Tas Kungs bija 
agrāk svētījis 
Nefiju par to, ka 
viņš Viņam bija 
uzticējies?

b) Kā Tas Kungs ir 
svētījis tevi, kad 
tu Viņam uzticē-
jies?

2. Nefija 
4:26–30

c) Kā šo svētību 
atcerēšanās ietek-
mēja Nefija vēlmi 
būt taisnīgam?

d) Kā Tā Kunga svē-
tības ir ietekmēju-
šas tavu vēlmi būt 
taisnīgam?

2. Nefija 
4:31–33

e) Par ko Nefijs 
lūdza? 

f) Kā tu varētu šos 
pantus pielietot 
savās lūgšanās?

Izlasi 2. Nefija 4:34–35 un atzīmē frāzes, kas parāda 
Nefija uzticību Tam Kungam.

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti, ko 
esi mācījies, studējot 2. Nefija 4:17–35, un to, kā tu vēlē-

tos vēl dedzīgāk uzticēties Tam Kungam.

2. Nefija 5:1–8
Tas Kungs nošķir nefijiešus no lamaniešiem
Studējot 2. Nefija 5. nodaļu, padomā par sarežģītām 
problēmām un lēmumiem, ar kuriem saskaries tagad 
vai esi saskāries agrāk. Šajā nodaļā Nefijs paskaidroja, 
ka viņa brāļi „centās atņemt [viņa] dzīvību” (2. Nefija 
5:2). 2. Nefija 5:1 pievērs uzmanību, ko Nefijs darīja, 
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lai šai problēmai rastu risinājumu. Tad savos Svētajos 
Rakstos 2. Nefija 5:5 atzīmē, ko Tas Kungs darīja, lai 
palīdzētu Nefijam.

Pateicoties brīdinājumam, Nefijs un „visi . . . tie, kas 
ticēja Dieva brīdinājumiem un atklāsmēm” (2. Nefija 
5:6), atstāja savu pirmo mantojuma zemi. Viņi ceļoja 
„pa mežonīgu apvidu daudzas dienas” (2. Nefija 5:7) 
un apmetās vietā, ko nosauca par Nefiju. Šī pieredze 
rāda, ka, paklausot Dieva atklāsmēm, mēs varam 
būt drošībā.

Izlasi eldera Paula V. Džonsona, no Septiņdesmitajiem, 
liecību: „Tas nav pārsteigums, ka, saskaroties ar milzīgu 
ļaunumu un kārdinājumu, Tas Kungs neatstāj mūs, lai 
mēs paši atrastu ceļu. Patiesībā, ja vien mēs klausāmies, 
katram no mums tiek dots pietiekami daudz norāžu. 
Jūs esat saņēmuši Svētā Gara dāvanu, lai tā jūs vadītu 
un iedvesmotu. Jums ir Svētie Raksti, vecāki, baznīcas 
vadītāji un skolotāji. Jums ir arī mūsdienu praviešu, 
gaišreģu un atklājēju vārdi. Pastāv tik daudz norādī-
jumu, ka jūs nepieļausit lielas kļūdas savā dzīvē, ja vien 
apzināti neignorēsiet saņemto vadību” („The Blessings 
of General Conference”, Ensign, 2005. g. nov., 51. lpp.).

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti brī-
dinājumu, ko esi saņēmis no Tā Kunga, Viņa praviešiem 

vai citiem baznīcas vadītājiem. Ko tu dari, lai šo brīdinājumu 
ņemtu vērā? Kā tas ir palīdzējis tavā dzīvē, un kā tas palīdzēs tev 
nākotnē?

2. Nefija 5:9–18, 26–27
Nefijieši dzīvo laimīgi
Pēc tam, kad Nefijs vēlreiz apdomāja apstākļus, kas 
noveda pie Lehija ģimenes sadalīšanās, viņš aprakstīja, 
kāda bija dzīve starp „Nefija tautu” (2. Nefija 5:9). Iz-
lasi 2. Nefija 5:27 un atzīmē frāzi, kas norāda uz to, kā 
nefijieši dzīvoja. Ko, tavuprāt, nozīmē dzīvot „laimīgi”?

 6. Rūpīgi izlasi 2. Nefija 5:10–18, 26 un savos Svētajos 
Rakstos atzīmē, kas nefijiešiem bija vai ko viņi darīja, lai 

būtu laimīgi. Izvēlies vienu no šīm lietām un savā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā uzraksti, kā šī rīcība vai attieksme ir tevi 
darījusi laimīgu. Piemēram, ja tu izvēlējies to, ka nefijieši uzcēla 
templi (skat. 2. Nefija 5:16), tu vari uzrakstīt, kā templis ir padarī-
jis laimīgāku tevi un tavu ģimeni. 

Tevis norādītā rīcība un attieksme ir daļa no dzīves 
saskaņā ar Jēzus Kristus evaņģēliju. Tu vari pierakstīt 
šo principu savos Svētajos Rakstos, līdzās 2. Nefija 
5:27: Padarot Jēzus Kristus evaņģēliju par savu 
dzīvesveidu, mēs kļūstam laimīgāki. Tā notika ar 
nefijiešiem — pat pašos smagākajos laikos. Padomā 
par savu dzīvi un apņemies rīkoties, lai kļūtu laimīgāks. 
Pieraksti, ko esi apņēmies darīt, savā dienasgrāmatā 
vai Svētajos Rakstos. Principi, kurus šodien studēji, nes 
laimi. 

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 2. Nefija 4.–5. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

6. DAĻA: 2. DIENA

2. Nefija 6.–8. 
nodaļa
Ievads
Nefija pieraksts par sprediķi, ko mācīja viņa jaunākais 
brālis Jēkabs, atrodams 2. Nefija 6.–8. nodaļā. (Atlikusī 
Jēkaba sprediķa daļa ir pierakstīta 2. Nefija 6.–10. no-
daļā). Jēkabs pravietoja, ka pēc tam, kad Lehijs pameta 
Jeruzālemi, jūdi tika saņemti gūstā uz izklīdināti viņu 
ļaunuma dēļ. Tomēr Tas Kungs žēlsirdīgi sapulcinās jū-
dus atpakaļ Jeruzālemē. Tāpat Jēkabs pravietoja, ka jūdi 
tiks izklīdināti otru reizi pēc tam, kad viņi būs atraidī-
juši Glābēju Viņa laicīgās kalpošanas laikā; jau atkal Tas 
Kungs parādīs žēlastību un sapulcinās viņus pēdējās 
dienās, kad viņi nāks pie atziņas par savu Pestītāju. 
Turklāt Jēkabs citēja Jesajas pravietojumus, parādot 
Glābēja uzticību Saviem derības ļaudīm, Viņa žēlastību 
un solījumu diženumu ticīgajiem.
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2. Nefija 6. nodaļa
Jēkabs pravieto par Israēla tautas izklīdināšanu un 
sapulcināšanu
Kā tu rīkotos, ja cilvēki, kurus mīli, pret tevi izturētos 
cietsirdīgi? Ja viņi ar savu rīcību vai attieksmi parādītu, 
ka jūsu attiecības tiem vairs nav svarīgas? Apdomā, vai 
kādreiz esi šādi izturējies pret To Kungu. 2. Nefija 6.–8. 
nodaļā Jēkabs mācīja, kā Tas Kungs atbild tiem, kuri ar 
savu attieksmi un rīcību ir no Viņa novērsušies.

Izlasi 2. Nefija 6:3–5; 9:1, 3 un sameklē iemeslu, kādēļ 
Jēkabs teica šo sprediķi. 

Šodien studējot, padomā, 
kā Jēkaba mācības tev 
var palīdzēt „mācīties un 
godāt sava Dieva Vārdu” 
(2. Nefija 6:4), labāk sa-
prast derības, ko esi no-
slēdzis ar To Kungu (skat. 
2. Nefija 9:1), un dot 
iemeslu, lai tu „varētu 
priecāties un pacelt [savu 
galvu] uz visiem laikiem” 
(2. Nefija 9:3). 

 1. Atbildi savā Svēto 
Rakstu studiju die-

nasgrāmatā uz jautājumu: 
a) Jēkabs sāk savu sprediķi, 
pravietojot, kas notika ar jū-
diem pēc tam, kad Lehijs bija 
atstājis Jeruzālemi, tādēļ ka 
viņi bija atraidījuši To Kungu. 
Kā viņš aprakstīja notikušo 
2. Nefija 6:8?
b) Lehijs, Jeremija un citi pra-
vieši pravietoja par šo iznīci-

nāšanu. Kad 587. g. p.m.ē. babilonieši uzvarēja jūdus, daudzi tika 
nogalināti un citi aizvesti gūstā uz Babiloniju. Galu galā jūdi 
mīkstināja savas sirdis pret To Kungu. Saskaņā ar 2. Nefija 6:9 
pirmo teikumu, kas ar viņiem notiks pēc Jēkaba pravietotā?
c) Jēkabs pravietoja, ka Glābējs Savu laicīgo dzīvi pavadīs starp 
jūdiem pēc tam, kad viņi būs atgriezušies no gūsta. Saskaņā ar 
2. Nefija 6:9–10, kā jūdi rīkosies un ko izjutīs pret Glābēju?
d) Saskaņā ar 2. Nefija 6:10–11, kas notiks ar jūdiem, kuri atrai-
dīs Glābēju? 

Izlasi2. Nefija 6:11, 14 un sameklē frāzes, kas  apraksta, 
ko Tas Kungs jūt pret Israēla namu, lai gan tie ir Viņu 
noraidījuši. Tu vari atzīmēt savos Svētajos Rakstos 
frāzes — „žēlīgs pret tiem” un „atgūt viņus”.

2. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
dotajiem jautājumiem: 

Būtu lietderīgi pievērst īpašu 
uzmanību tiem Svēto Rakstu 
pantiem vai frāzēm, kas vēsta, 
kādēļ runātājs vai pierakstī-
tājs mācījis par attiecīgo prin-
cipu. Piemēram, tādas frāzes 
kā: „es gribētu runāt ar jums 
. . . lai jūs varētu mācīties 
un godāt sava Dieva Vārdu” 
(2. Nefija 6:4; slīpraksts 
pievienots) un „lai jūs varētu 
zināt par Tā Kunga derībām, 
ko Viņš ir derējis ar visu Is-
raēla namu” (2. Nefija 9:1; 
slīpraksts pievienots), palīdz 
mums izprast Jēkaba nolūku. 
Šādas frāzes var palīdzēt gūt 
labāku izpratni un pievērsties 
idejām un principiem, kas 
pausti Svētajos Rakstos. 

Izproti autora nolūku

a) Ko nozīmē „atgūt” kādu vai kaut ko? 
b) Kā Tā Kunga vēlme otrreiz atgūt Israēla tautu parāda Viņa 
žēlastību?

Šajos pašos pantos Jēkabs mācīja, kas jūdiem būtu jā-
dara, lai šīs svētības saņemtu no Tā Kunga. Vēlreiz izlasi 
2. Nefija 6:11, 14 un katrā pantā sameklē frāzi — „kad 
viņi”. Iekrāso vārdus, kas frāzi pabeidz. Kā, saskaņā ar 
šiem pantiem, Israēla tauta varēs saņemt Tā Kunga žē-
lastību? Šie panti māca principu: Tas Kungs ir žēlīgs 
pret tiem, kuri pie Viņa atgriežas.

3. Apdomā, kā tu esi pieredzējis Tā Kunga žēlastību un 
vēlmi piedot tiem, kuri pie Viņa atgriežas. Savā Svēto Rak-

stu studiju dienasgrāmatā uzraksti: Es zinu, ka Tas Kungs ir žēlsir-
dīgs, jo . . . Tad pabeidz šo frāzi ar savām domām un sajūtām. Tu 
vari šo uzdevumu atkārtot, apdomājot, kādos veidos Tas Kungs ir 
izrādījis Savu žēlsirdību.

2. Nefija 6. nodaļā ir aprakstīts liels solījums Israēla 
namam, kas attiecas uz mums visiem. Izlasi 2. Nefija 
6:17–18 un pabeidz šos Glābēja dotos solījumus:

„Jo Varenais Dievs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  - - - - - - - - - - - - - - - - ”  
(2. Nefija 6:17).

„un visa miesa zinās - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  - - - - - - - - - ” 
(2. Nefija 6:18).

2. Nefija 7.–8. nodaļa
Jēkabs citē Jesajas pravietojumus par Glābēja uzticību pret 
Saviem derības ļaudīm un Viņa spēju mūs pestīt
Kā rakstīts 2. Nefija 7.–8. nodaļā, Jēkabs citēja Jesajas 
pravietojumus saistībā ar Tā Kunga vēlmi un spēju pes-
tīt Israēlu no ciešanām, ko izraisījuši viņu grēki. Izlasi 
2. Nefija 7:1–2 un uzzini, kādus jautājumus Tas Kungs 
uzdeva Israēla tautai, parādot, ka Viņš joprojām to mīl 
un vēlas atpestīt.

Ir noderīgi saprast, ka Tas Kungs izmantoja simbolisku 
valodu saistībā ar šķiršanos, verdzību un sociālām 
paražām, kas bija pazīstamas tā laika cilvēkiem, lai 
viņiem mācītu veidā, kas ir efektīvs un prātā paliekošs. 
Frāzes — „esmu tevi atgrūdis”, „jūsu mātes šķiršanās 
raksts” un „jūs pārdevis” — atspoguļo derību laušanu 
vai pārraušanu. Šie jautājumi varētu tikt pārfrāzēti šādi: 
„Vai Es esmu novērsies no jums? Vai Es esmu pārtrau-
cis ievērot derību, ko mēs esam noslēguši?” Atbilde uz 
šiem jautājumiem: „Nē”. Tas Kungs nekad nenovērsī-
sies no mums un nekad neaizmirsīs derības, kuras ir 
noslēdzis. Viņa jautājumi ir veids, kā uzsvērt, ka Viņš 
nekad nelauzīs Savu derību ar Israēla tautu.

2. Nefija 7:1 beigās pasvītro Tā Kunga skaidrojumu 
tam, kādēļ Israēla tauta tika atsķirta no Dieva un cieta 
nebrīvē.
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 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
vienu no dotajiem jautājumiem: 

a) Kāpēc ir svarīgi saprast, ka domas, lēmumi un rīcība var mūs 
atšķirt no Dieva?
b) Kāpēc tev ir svarīgi zināt, ka Tas Kungs nekad neaizmirst vai 
neatstāj mūs, pat ja mēs aizmirstam un pametam Viņu? 

2. Nefija 7:2 Tas Kungs uzdeva Israēla tautai svarīgu 
jautājumu, kas attiecas uz katru no mums. Atrodi to un 
pasvītro.

Ko, tavuprāt, Tas Kungs domāja, prasot: „Vai Mana 
roka vispār ir kļuvusi īsāka, ka tā nevar atpestīt?” Lai 
palīdzētu tev to iztēloties, iedomājies, ka tu kādam, 
kuram nepieciešama palīdzība, stiep pretī savu roku. 
Ja tev vajadzētu sniegties kādam pretī, ko tu darītu, lai 
palīdzētu šim cilvēkam? Ja tā vietā, lai tu sniegtu pretī 
roku, tu to atrautu atpakaļ, ko tas liecinātu par tavu 
vēlmi palīdzēt šim cilvēkam? Domājot par šādu ainu 
savā prātā, to varētu pārfrāzēt kā Tā Kunga jautājumu 
Israēla tautai: „Vai Es atraujos un nesniedzos jums 
pretī, lai jūs atpestītu?” 

Frāze „vai Man nav spēka atbrīvot” aicināja Israēla 
ļaudis apdomāt savu ticību un to, ka Tam Kungam bija 
spēks, lai tos atbrīvotu no ciešanām, ko izraisīja viņu 
grēki.

2. Nefija 7.–8. nodaļā Jesaja deva vairākus piemērus 
Glābēja vēlmei un spēkam atpestīt Savus derības 
ļaudis.

Izlasi 2. Nefija 7:5–7 un šajā pravietojumā sameklē frā-
zes, kas atklāj to, ko Mesija darīs un pieredzēs kā daļu 
no Viņa izpērkošā upura, lai mūs pestītu. 2. Nefija 7:6 
atsaucē a tiek paskaidrota un parādīta šī pravietojuma 
piepildīšanās. Tu vari atzīmēt Mateja 27:26 atsaucēs; 
tad izlasi Mateja 27:26–31, uzzinot, kā Jesajas pravieto-
jums tika piepildīts.

 5. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumu: Kā 2. Nefija 7:2, 5–7 mums parāda Glābēja 

vēlmi un gatavību mūs pestīt?

Lai atlikušajā Jesajas pravietojumā tu varētu atklāt pie-
rādījumus Tā Kunga žēlastībai un spēkam, iedomājies, 
ka tev ir jāuzstājas baznīcā ar runu par principu: Glā-
bējs vēlas pestīt Savus derības ļaudis un Viņam ir 
viss spēks, lai to darītu. Lai sagatavotos savai runai, 
izlasi 2. Nefija 8:3, 11–13, 16, 22 un izvēlies frāzes, kas 
apliecina Tā Kunga vēlmi un spēku mūs pestīt.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti īsu 
savas runas uzmetumu:

a) Izraksti divas vai trīs frāzes, kas tev liekas īpaši svarīgas, un 
paskaidro, kā katra no tām ir piemērs Glābēja vēlmei mūs izpirkt 
vai Viņa spēkam, lai to izdarītu. 

b) Izvēlies vienu no šīm frāzēm un apraksti, kā tu esi vai nu pie-
redzējis, vai vēlētos pieredzēt šo svētību savā dzīvē.

Pabeidzot šo stundu, atceries, ka Jēkabs mācīja patiesī-
bas, kuras tu šodien studēji, „lai jūs varētu mācīties un 
godāt sava Dieva Vārdu” (2. Nefija 6:4), „lai jūs varētu 
zināt par tām Tā Kunga derībām” (2. Nefija 9:1) un „lai 
jūs varētu priecāties un pacelt savas galvas uz visiem 
laikiem” (2. Nefija 9:3). Sameklē šodien iespēju dalīties 
ar kādu savā pateicībā par To Kungu un Viņa mīlestību 
pret tevi.

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 2. Nefija 6.–8. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

6. DAĻA: 3. DIENA

2. Nefija 9. nodaļa
Ievads
Tavas studijas par Jēkaba sprediķi, kas iesākās 2. Ne-
fija 6.–8. nodaļā, turpinās 2. Nefija 9. nodaļā. 2. Nefija 
6.–8. nodaļā tu studēji Jēkaba mācību par Glābēja 
žēlsirdību un Viņam piemītošo spēku atbrīvot Israēla 
tautu no pazušanas un izkaisīšanas. Devītajā nodaļā tu 
pētīsi Jēkaba liecību par Glābēja Izpirkšanas spēku, lai 
atbrīvotu mūs no Krišanas sekām, fiziskās un garīgās 
nāves, kā arī no mūsu grēku sekām. Prezidents Džo-
zefs Fīldings Smits mācīja, ka 2. Nefija 9. nodaļa satur 
„vienu no vispamācošākajām lekcijām, kas jebkad ir 
sniegta par Izpirkšanu. . . . To vajadzētu rūpīgi izlasīt 
katram cilvēkam, kas meklē glābšanu” (Answers to 
Gospel Questions, apkop. Joseph Fielding Smith Jr., 
5. sēj. [1957.–1966. g.], 4:57).

2. Nefija 9:1–9
Jēkabs māca, ka Krišana atnesa fizisku un garīgu nāvi visai 
cilvēcei
Kas tev nāk prātā, kad tu iedomājies vārdu briesmonis?

Vārds briesmonis parasti attiecas uz kaut ko, kas ir bie-
dējošs un spējīgs radīt lielu ļaunumu. Lai gan, domājot 
par briesmoni, daudzi cilvēki domā tikai par iedomā-
tiem radījumiem, padomā, vai ir kas tāds, kas patiešām 
ir spējīgs nest tev paliekošu ļaunumu un tāpēc ir jo 
īpaši biedējošs. Jēkabs izmantoja briesmoņa tēlu, lai 
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simbolizētu biedējošo stāvokli, ar ko mēs visi saska-
ramies laicīgajā dzīvē. Izlasi 2. Nefija 9:10 un uzzini, 
kādas divas briesmoņa daļas aprakstīja Jēkabs. Tad 
aizpildi tukšās vietas dotajā tabulā.

Drausmīgais briesmonis

N- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

„ķ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
n-      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

“g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
n-     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

Ir svarīgi saprast, ka, mācot par „garīgo nāvi”, Jēkabs 
nedomāja, ka mūsu gari nomirs, bet gan būs garīgi 
atšķirti jeb atdalīti no Dieva klātbūtnes (skat. 2. Nefija 
9:6). Svētajos Rakstos atšķiršana bieži tiek saukta par 
„garīgo nāvi”. Tu vari uzrakstīt frāzi atšķirts no Dieva 
klātbūtnes savos Svētajos Rakstos, blakus vārdiem „gara 
nāve” 2. Nefija 9:10.

Izlasi 2. Nefija 9:6 un pievērs uzmanību, ka Jēkabs 
iesāka runāt par ķermeņa nāvi un pabeidza, runājot 
par atšķirtību no Dieva klātbūtnes. Uzmanīgi izpēti šo 
pantu. Kāds notikums cilvēcei nesa gan fizisku, gan 
garīgu nāvi?   
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Izlasi 2. Nefija 9:7–9 un uzzini, kas, pēc Jēkaba mā-
cītā, notiktu ar mūsu ķermeņiem un gariem, ja nebūtu 
Izpirkšanas un fiziskā un garīgā nāve turpinātos bez-
galīgi ilgi. Pirms tu lasi, uzzini Jēkaba lietoto izteicienu 
nozīmi 7. pantā: frāze „pirmajam sodam, kas nāca pār 
cilvēku” (2. Nefija 9:7) attiecas uz Ādama un Ievas 
Krišanas sekām. Termins iznīcība attiecas uz mirstīgo 
ķermeni, jo tas nav pilnīgs un galu galā mirs. Termins 
neiznīcība attiecas uz augšāmceltu ķermeni, kas dzīvos 
mūžīgi.

1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti da-
žas frāzes no 2. Nefija 9:7–9, kas apraksta, kas notiktu ar 

mūsu ķermeņiem un gariem, ja nebūtu Izpirkšanas.

Izlasi eldera D. Toda Kristofersona, no Divpadsmit apus-
tuļu kvoruma, teikto par to, kāds būtu mūsu liktenis bez 
Jēzus Kristus veiktās Izpirkšanas: „Ja mūsu atšķirtība 
no Dieva un mūsu fiziskā nāve būtu neatgriezeniska, 
tikumiskā rīcības brīvība neko nenozīmētu. Jā, mēs 
varētu brīvi izvēlēties, taču kāda tam būtu jēga? Vienalga 
kāda būtu mūsu rīcība, gala rezultāts vienmēr būtu tas 
pats — nāve bez jebkādas cerības uz augšāmcelšanos 
un nokļūšanu debesīs. Lai cik labi vai slikti mēs izvē-
lētos būt, mēs visi beigās kļūtu par „velna eņģeļiem”.” 
(„ Moral Agency”, Ensign, 2009. g. jūn., 50. lpp.)

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā saviem vār-
diem izskaidro, ko elders Kristofersons teica par mūsu kri-

tušo stāvokli. Pieraksti īsu skaidrojumu, kāpēc, tavuprāt, Jēkabs 
salīdzināja fizisko nāvi un atšķirtību no Dieva ar „drausmīgu 
briesmoni”.

2. Nefija 9:10–27
Jēkabs māca, kā Glābēja ciešanas mūs atbrīvo no Krišanas 
un grēka sekām
Dievs nav mūs pametis, lai mēs pilnībā ciestu no visa 
„tā drausmīgā briesmoņa, nāves un elles”. Izlasi  
2. Nefija 9:10 un atzīmē, ko Dievs mums ir sagatavojis.

Izlasi prezidenta Džozefa Fīldinga Smita salīdzinā-
jumu, kas parāda, ka mums ir nepieciešams Glābējs:

„Kādam vīram, ejot pa ceļu, gadījās iekrist tik dziļā un 
tumšā bedrē, ka viņš nespēja uzkāpt atpakaļ augšā un 
izkļūt brīvībā. Kā viņš sevi varēja izglābt no šī nepatī-
kamā stāvokļa? Lai kā arī pūlētos, viņš pats no bedres 
izkļūt nevarēja, jo viņam nebija nekādu iespēju, lai to 
izdarītu. Viņš sauca pēc palīdzības, un kāda labsirdīga 
dvēsele, to dzirdot, steidzās viņam palīgā un nolaida 
bedrē kāpnes — deva viņam iespēju, lai viņš varētu 
uzkāpt atpakaļ augšā.

Šis ir tieši tāds stāvoklis, kādā Ādams nostādīja sevi un 
savus pēcnācējus, nobaudot aizliegto augli. Ja mēs visi 
bedrē esam kopā, neviens no mums nevar uzrāpties 

atpakaļ un atbrīvot pārējos. Bedre ir izraidīšana no Tā 
Kunga klātbūtnes un laicīgā nāve jeb ķermeņa bojāeja. 
Ja mēs visi esam pakļauti nāvei, neviens nevar sevi pats 
izglābt.

Tādēļ Tēvs Savā bezgalīgajā žēlastībā, dzirdot savu 
bērnu raudas, sūtīja savu Vienpiedzimušo Dēlu, kurš 
nebija pakļauts ne nāvei, ne grēkam, lai nodrošinātu 
glābšanas ceļu. Viņš īstenoja to caur Savu bezgalīgo 
Izpirkšanu un mūžīgo evaņģēliju.” (Doctrines of Salva-
tion, red. Brūss R. Makkonkijs, 3. sēj. [1954.–1956. g.], 
1:126–127.)

Lielākā daļa no Jēkaba vēstījuma 9. nodaļā koncen-
trējas uz ceļu, ko Tas Kungs sagatavoja, lai mēs varētu 
izbēgt no fiziskās un garīgās nāves varas, un tas aplie-
cina, ka mēs varam tikt atbrīvoti. 

3. Rūpīgi izlasi 2. Nefija 9:5, 19–21 un atbildi uz jautāju-
miem savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā:

a) Saskaņā ar 2. Nefija 9:5, 21, kam Glābējs gāja cauri, lai mēs 
varētu tikt atbrīvoti no nāves un elles?
b) Par kādiem cilvēkiem Glābējs cieta, saskaņā ar 2. Nefija 
9:21?

Padomā, cik daudzi cilvēki „pieder Ādama ģimenei” 
(2. Nefija 9:21). Tai pieder visi tie, kuri ir dzīvojuši agrāk, 
dzīvo tagad un jebkad dzīvos uz Zemes — ieskaitot tevi. 
Tu vari uzrakstīt savu vārdu blakus 2. Nefija 9:21, lai 
atcerētos, ka Glābēja upuris tika veikts tevis dēļ. 

Jēkabs mācīja, ka Glābēja 
ciešanas mums palīdzēs 
izglābties no drausmīgā 
briesmoņa — fiziskās 
nāves un mūžīgas atšķir-
tības no Dieva klātbūt-
nes. Izlasi 2. Nefija 9:22 
un noskaidro, kura frāze 
apgalvo, ka mēs varēsim 
pārvarēt fizisko nāvi, un 
kura parāda, ka mēs atkal 
būsim Dieva klātbūtnē. 
Noskaidroto pieraksti ze-
māk sniegtajos teikumos:

Krišanas dēļ mūsu ķermeņi nomirs, bet Kristus ciešanu 
dēļ mūsu ķermeņi  

.

Krišanas dēļ mēs tikām atdalīti no Dieva klātbūtnes, 
bet Kristus ciešanu dēļ mēs visi atkal stāvēsim  

.

No Jēkaba mācībām mēs apgūstam doktrīnu: Jēzus 
Kristus veiktā Izpirkšana atbrīvo visu cilvēci no 
fiziskās un garīgās nāves, ko radīja Krišana. 

Sava vārda ievietošana Svēto 
Rakstu pantos palīdz padarīt 
mācību daudz personīgāku. 
Lasot pantu, kas, tavuprāt, 
attiecas uz tevi, un, ievietojot 
tajā savu vārdu, tu varēsi 
pielīdzināt šo vēstījumu savai 
dzīvei. 

Ievieto savu vārdu 
Svētajos Rakstos
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Līdz ar šo cerību vēsti, Jēkabs mācīja, ka Glābēja cieša-
nas mūs var atbrīvot arī no garīgās nāves, ko izraisījuši 
mūsu pašu grēki. Izlasi 2. Nefija 9:27 un uzzini, kā 
Jēkabs raksturoja to cilvēku stāvokli, kuri veic pārkāpu-
mus jeb grēko. Lasi 2. Nefija 9:15–16 un atzīmē, kādas 
garīgās ciešanas jeb mokas radīs mūsu grēki, ja tos 
nenožēlosim.

Pievērs uzmanību ne tikai vārdam „mokas”, bet arī frā-
zei „viņi ieies” 2. Nefija 9:16. Izpirkšanas dēļ visi cilvēki 
atgriezīsies Dieva klātbūtnē, lai tiktu tiesāti. Tomēr, ja 
mēs nebūsim nožēlojuši savus grēkus, mēs atkal tiksim 
atšķirti no Dieva klātbūtnes. Lai gan glābšana no Kri-
šanas ir dāvana visai cilvēcei, mūsu glābšana no grēku 
sekām ir atkarīga no mūsu vēlmēm un rīcības. Izlasi 
2. Nefija 9:21, 23–24. Ko mēs, pateicoties Izpirkšanai, 
varam darīt, lai tiktu glābti no savām mūžīgajām grēku 
sekām?

Izlasot Jēkaba vārdus, pabeidz šo principu: Caur Jēzus 
Kristus veikto Izpirkšanu mēs varam pārvarēt savu 
grēku sekas, ja mēs  
 .

Brīdi padomā, ko tu vari darīt, lai pilnīgāk izjustu 
Glābēja Izpirkšanas attīrošo spēku. Vai ir lietas, kuras 
Tas Kungs vēlētos, lai tu nožēlo? Apdomā, kā tu to vari 
izdarīt. Kā tu vari vēl labāk uzklausīt Viņa balsi?

 4. Uzraksti īsu rindkopu savā Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā, kas izsaka tavas sajūtas par Glābēja izpēr-

košo upuri, kas tika paveikts tavā labā.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 2. Nefija 9. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

6. DAĻA: 4. DIENA

2. Nefija 9.–10. 
nodaļa
Ievads
Iepriekšējā mācību stundā tu studēji Jēkaba liecību par 
to, ko Jēzus Kristus paveicis mūsu labā caur Izpirk-
šanu. Šajā stundā tu pabeigsi studēt 2. Nefija 9. nodaļu 
un Jēkaba sprediķošanas pirmo dienu un apgūsi, kas 
mums jādara, lai saņemtu Izpirkšanas svētības. Jēkabs 
brīdināja, lai nepieņemam lēmumus, kas var nošķirt 
mūs no Dieva, un aicināja visus cilvēkus nākt pie Kris-
tus, lai viņi tiktu glābti. Vēlāk tu lasīsi arī 2. Nefija 10. 
nodaļu un mācīsies par to, ko Jēkabs teica cilvēkiem 
nākamajā dienā. Jēkabs atkal mācīja par to, ka, lai gan 
Israēla tauta tiks izklīdināta savu grēku dēļ, Tas Kungs 
atcerēsies ar viņiem noslēgtās derības un sapulcinās 
tos, kad viņi būs nožēlojuši savus grēkus un atgriezu-
šies pie Viņa. Jēkabs teica, ka „nav nevienas citas tautas 
uz zemes, kas sistu krustā savu Dievu” (2. Nefija 10:3). 
Viņš pareģoja, ka Amerika būs brīvības zeme, nostip-
rināta pret citu tautu iebrukumiem, un pār to nevaldīs 
karalis. Jēkabs liecināja, ka viņiem jāpakļaujas Dieva 
gribai un jāatceras, ka viņi var tikt izglābti tikai caur 
Dieva žēlastību.

2. Nefija 9:28–54
Jēkabs brīdina par rīcību un attieksmi, kas mūs šķir no 
Dieva, un aicina mūs visus nāk pie Kristus
Krišanas un personīgo grēku dēļ mums katram ir vaja-
dzīgs Glābējs. Jēkabs liecināja, ka caur Izpirkšanu mēs 
esam atbrīvoti no Krišanas sekām un varam pārvarēt 
savus grēkus un saņemt mūžīgo dzīvi. Lai labāk iz-
skaidrotu šo patiesību, Jēkabs izmantoja līdzību ar vār-
tiem un ceļu. Izlasi 2. Nefija 9:41 un pievērs uzmanību 
tam, kā Jēkabs aprakstīja ceļu, pa kuru mums jāiet, lai 
iegūtu mūžīgo dzīvi. Pārdomā šādus jautājumus: Ko, 
tavuprāt, nozīmē vārdi — „nāciet pie Tā Kunga”? (Ap-
domā, vai esi uz ceļa, kas ved tevi tuvāk pie Glābēja). 
Ko tev nozīmē vārdi — „ceļš [pie Glābēja] ir šaurs, bet 
tas guļ taisnā virzienā”?

Jēkabs arī salīdzināja Glābēju ar „vārtu sargu”. Tas 
simbolizē, ka Glābējs ir mūsu tiesnesis. Viņš ir Tas, kurš 
piešķir mums Savas Izpirkšanas svētības, pamatojoties 
uz mūsu attieksmi un rīcību. Jēkabs mūs īpaši mācīja 
arī par to, kā attieksme un rīcība iespaido mūsu spēju 
nākt pie Glābēja.
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 1. Lai tu labāk varētu saprast, kāda attieksme, domas un 
rīcība mūs var aizvest pie Glābēja, izpildi doto uzdevumu 

savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā:
a) Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā sadali vienu lapu ar 
līniju uz pusēm un vienā tās pusē uzraksti — Attālināšanās no 
Kristus, un otrā — Tuvošanās Kristum.
b) Izlasi 2. Nefija 9:27–39 un uzzini, kāda rīcība un attieksme 
var mūs attālināt no Glābēja, kā brīdina Jēkabs. Uzskaiti šīs lie-
tas savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ar nosaukumu „At-
tālināšanās no Kristus”. Tu vari atzīmēt to arī savos Svētajos 
Rakstos. (Pievērs uzmanību, ka 2. Nefija 9:28–29 ir prasmīgi pār-
zināmā rakstvieta. Tu to vari īpaši atzīmēt, lai turpmāk vieglāk 
varētu atrast.)
c) Izvēlies kādu rīcības vai attieksmes izpausmi no saraksta un 
atbildi uz jautājumu citā savas Svēto Rakstu studiju dienasgrā-
matas lapaspusē: Kā šī rīcība vai attieksme var mūs atturēt no 
nākšanas pie Kristus un pilnīgu Viņa Izpirkšanas svētību saņem-
šanas?
d) Jēkabs mūs brīdināja ne tikai par rīcību un attieksmi, kas mūs 
var attālināt no Tā Kunga, bet arī par rīcību un attieksmi, kas 
mums palīdzēs tuvoties Jēzum Kristum. Lasi 2. Nefija 9:23, 42, 
45–46, 49–52 un sameklē, kas, pēc Jēkaba mācītā, mūs vedīs 
tuvāk Tam Kungam. Saraksti atrastās lietas zem nosaukuma — 
„Tuvošanās Kristum”.

Studējot 2. Nefija 9:28–54, tu iemācījies šādu principu: 
Nākot pie Tā Kunga un dzīvojot atbilstoši Viņa 
gribai, mēs varam saņemt pilnīgas Izpirkšanas 
svētības.

 2. Lai tu varētu pielietot, ko esi iemācījies, savā Svēto 
Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti atbildes uz diviem 

vai vairāk jautājumiem:
a) 2. Nefija 9:23 tu lasīji, ka Tas Kungs mums pavēlēja nožēlot 
grēkus un kristīties. Lai gan tu jau, iespējams, esi kristīts, kā kris-
tību derības atjaunošana, pieņemot Svēto Vakarēdienu, tev pa-
līdz nākt pie Tā Kunga un saņemt Viņa Izpirkšanas svētības?
b) Ko, tavuprāt, nozīmē būt „ar pilnīgu ticību Israēla Svētajam” 
(2. Nefija 9:23)? Kā tu šobrīd izrādi savu ticību Tam Kungam?

c) Ko nozīmē „[novērsties] no saviem grēkiem” (2. Nefija 9:45)? 
Kas var tev palīdzēt novērsties no grēkiem?
d) Nosauc piemērus naudas šķiešanai, „kam nav vērtības”, vai 
darbam, „kas neder uzturam” (2. Nefija 9:51). Kā izvairīšanās no 
ļaunuma vai nevērtīgām lietām tev palīdz tuvoties Tam Kungam? 
Kā tu labāk vari sabalansēt iztērēto laiku skolā, mācībās, baz-
nīcā, atpūtā un sabiedriskās aktivitātēs?
e) Kā tu vari „cienāties ar to, kas nezūd” (2. Nefija 9:51)?
f) Jēkabs mudināja cilvēkus „pateikties” un „ļaut savām sirdīm 
priecāties” (2. Nefija 9:52). Kāpēc, tavuprāt, ir svarīgi sekot šim 
padomam, cenšoties tuvoties Glābējam?

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti, 
kāda rīcība un attieksme, par ko tu mācījies, ir vedusi tevi 

tuvāk Glābējam.

Rakstvietu prasmīga pārzināšana — 
2. Nefija 9:28–29
Ko tu dari, lai pēc iespējas vairāk iegūtu no savām paš-
reizējām izglītošanās iespējām? Kādi ir tavi nākotnes 
izglītības plāni?   
  
 

Izlasi prezidenta Gordona B. Hinklija apgalvojumu 
un pasvītro, kādas svētības vari saņemt mācoties: „Jūs 
saskarsieties ar lieliem izaicinājumiem. Jūs ieiesiet pa-
saulē, kurā valda sīva konkurence. Jums jāiegūst labākā 
izglītība, kādu varat saņemt. Tā jums pavērs plašākas 
iespējas un palīdzēs darīt ko vērtīgu lielajā iespēju 
pasaulē, kas atrodas jūsu priekšā. Ja jums ir iespēja mā-
cīties koledžā un jūs to vēlaties, tad dariet to. Ja jums 
nav vēlmes mācīties koledžā, tad studējiet profesionā-
lajā vai biznesa skolā, lai pilnveidotu savas prasmes un 
spējas.” („Converts and Young Men”, Ensign, 1997. g. 
maijs, 49.–50. lpp.)

Izlasi 2. Nefija 9:28 un atzīmē, ko sacīja Jēkabs par 
lamatām, kurās varam iekrist, mācoties ar nepareizu 
attieksmi.

 4. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumu: 

a) Ko, tavuprāt, nozīmē apgalvojums — „kad viņi ir mācīti, viņi 
domājas gudri esam”?
b) Kādas briesmas mums draud, domājot, ka esam gudrāki nekā 
vecāki, bīskaps vai draudzes prezidents, pravietis vai Debesu 
Tēvs?

Izlasi 2. Nefija 9:29 un uzzini, kas tev ir jāatceras, tieco-
ties pēc izglītības.

 5. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumu: Kā cītīga Svēto Rakstu studēšana tev palīdz 

dzīvot saskaņā ar principu, kas rakstīts 2. Nefija 9:29?
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2. Nefija 10. nodaļa
Jēkabs mudina ļaudis priecāties un nākt pie Tā Kunga
Otrajā dienā, kad Jēkabs mācīja, viņš liecināja par Tā 
Kunga spēku, kas atbrīvo no grēka sekām. Viņš arī 
mācīja savai tautai, kā viņiem vajadzētu reaģēt uz žēl-
sirdīgo Izpirkšanas dāvanu. Izlasi 2. Nefija 10:20, 23–25 
un atzīmē frāzes, kas norāda, ko mums, pēc Jēkaba 
mācītā, vajadzētu darīt, atbildot uz Glābēja upuri, kas 
veikts mūsu labā.

6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
vienu vai vairākiem jautājumiem: 

a) Apdomājot, ko esi mācījies par Glābēju, kāpēc tu vēlies vien-
mēr „atcerēties Viņu” (2. Nefija 10:20)?
b) Kā, tavuprāt, grēka atmešana un nepareizas rīcības nožēlo-
šana parāda tavu pateicību un mīlestību pret Glābēju?
c) Ko tu esi mācījies par Glābēju, kas tev palīdz sajust cerību, 
tā vietā, lai „nolaistu rokas” neticībā?

Svarīga frāze šajā nodaļā ir „salīdzinieties ar Dieva 
prātu” (2. Nefija 10:24). Tas nozīmē, ka mums jāno-
dibina tuvas attiecības ar To Kungu, kurās mēs esam 
paklausīgi un vienotībā ar Viņa prātu. Atskaties uz 
Svēto Rakstu vietām, kuras esi atzīmējis 2. Nefija 9.–10. 
nodaļā. Tiecies pēc Svētā Gara vadības, apņemoties 
kaut ko darīt, lai salīdzinātos ar Dieva prātu.

7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 2. Nefija 9.–10. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

7. DAĻA: 1. DIENA

2. Nefija 11.–16. 
nodaļa
Ievads
Pravietis Jesaja dzīvoja apmēram 100 gadus pirms 
Nefija. (Jesaja sāka pravietot apmēram 740. g. p.m.ē. 
un turpināja pravietot apmēram 40 gadus, līdz 
701. g. p.m.ē.; skat. Svēto Rakstu ceļvedī vārdu 
„ Jesaja”.) Daudzējādi Nefijs varēja just to pašu apbrīnu 
un mīlestību pret Jesaju, kādu mēs šodien sajūtam 
pret pravieti Džozefu Smitu. Mēs zinām no Nefija 
pierakstiem, ka viņu „iepriecināja” Jesajas vārdi (skat. 
2. Nefija 11:2). Kā rakstīts 2. Nefija 12.–16. nodaļā, Ne-
fijs citēja Jesajas pierakstus, kuri tika atrasti uz misiņa 
plāksnēm. Tajos tika aprakstīta senā Israēla lepnība, 
ļaundarības un sodi, kas viņus sagaidīja. Jesaja aprak-
stīja arī savu vīziju par To Kungu, kurā viņš tika attīrīts 
no saviem grēkiem.

2. Nefija 11:1–8
Nefiju iepriecina Jesajas 
liecība par Jēzu Kristu
Padomā par kādu gadī-
jumu, kad tevi ir iedves-
mojusi kāda cilvēka liecība 
par Glābēju. Izlasi 2. Nefija 
11:2–3 un uzzini, kādu 
pieredzi par Jēzu Kristu 
guva Nefijs, Jēkabs un 
Jesaja. 

Tas Kungs aicina praviešus 
dalīties liecībā par Viņu. 
Studējot liecinieku liecības 
par Jēzu Kristu, mēs varam 
stiprināt savu ticību Jēzum 
Kristum un rast Viņā 
prieku. 

Lai gan Jesajas nodaļas Mor-
mona Grāmatā tev var būt 
grūti saprotamas, prezidents 
Boids K. Pekers, no Divpad-
smit apustuļu kvorumu, deva 
iedrošinošu padomu: „Nepārt-
rauciet lasīt! Virzieties cauri 
šīm grūti saprotamajām Vecās 
Derības pravietojumu noda-
ļām, pat ja jūs no tām saprotat 
tikai nedaudz. Turpiniet lasīt 
pat tad, ja viss, ko darāt, ir šo 
nodaļu pārlapošana, tikai vie-
tumis gūstot kādu iespaidu.” 
(„The Things of My Soul”, En-
sign, 1986. g. maijs, 61. lpp.)

Jesajas vārdu 
studēšana
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 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti, 
kāpēc, tavuprāt, ir svarīgi saņemt liecību par Jēzu Kristu 

no vairākiem praviešiem.

 2. Nefija 11:4–6 atrodi četras vietas, kur Nefijs teica: 
„Mana dvēsele priecājas.” Tu vari tās atzīmēt savos 
Svētajos Rakstos.

„Priecāties” par kaut ko nozīmē, ka kādam ir liels 
prieks par to un ka tas sniedz lielu prieku.

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti trīs 
vai vairāk „mana dvēsele priecājas” teikumus, kas ataino 

tās evaņģēlija daļas, par kurām tu īpaši priecājies. Paskaidro, 
 kāpēc tās tev rada prieku.

Izlasi 2. Nefija 11:8 un pieraksti, ko tu iegūsi, studējot 
Jesajas pierakstus, kā uz to cerēja Nefijs.   
 

2. Nefija 12:1–5
Jesaja pravieto, ka templis tiks nostiprināts pēdējās dienās
Iedomājies kādu lielu kalnu. Vai tu vari iedomāties, kā 
kalns var tikt salīdzināts ar templi?

Izlasi 2. Nefija 12:2–3, 5 un uzzini, ko Dievs apsolīja 
nostiprināt pēdējās dienās. Termins „Tā Kunga nama 
kalns” nozīmē Tā Kunga templis. Saskaņā ar šiem 
pantiem, kādas svētības gūstamas no Tā Kunga nama 
pēdējās dienās? 

Savos Svētajos Rakstos tu vari uzrakstīt kaut ko tam-
līdzīgu: Dievs ir izveidojis tempļus, lai mums mācītu 
Savus ceļus un palīdzētu tajos staigāt (skat. 2. Nefija 
12:3).

 3. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumu: 

a) Kā tempļi mums palīdz staigāt Tā Kunga ceļus?
b) Kā tu vari sagatavoties ieiet templī?

2. Nefija 12.–15. nodaļa
Šī mācību stunda nesniegs detalizētu palīdzību, lai 
saprastu 2. Nefija 12.–15. nodaļu. Tomēr, lasot un 
apdomājot šīs nodaļas, personīgi studējot Mormona 
Grāmatu, sameklē, kādas sekas rada lepnība un grēks. 
Lasot šīs nodaļas, tev palīdzēs dotais komentārs jeb 
paskaidrojums:

2. Nefija 12:6–18. Pievērs īpašu uzmanību tam, kas 
norāda uz elku pielūgšanu, kā arī vārdiem un līdzībām, 
kas apzīmē lepnību, — piemēram, lepns, augstprātība, 
iedomīgs, augsti un cēli. Tas tev liks saprast, kāpēc šos 
cilvēkus gaidīja tik smagi sodi.

2. Nefija 12:9–11. „Vienkāršs cilvēks” (9. pants) nozīmē 
parasts jeb vienkāršs cilvēks. Ja „vienkāršais cilvēks” un 
„dižciltīgais” būs lepni, tad Jēzus Kristus Otrās atnāk-
šanas laikā tie tiks pazemoti (skat. 11. pantu).

2. Nefija 12:12–13. „Pulku Kunga diena” ir frāze, kas 
attiecas uz tiesas dienu. Kristus Otrā atnākšana būs 
„Pulku Kunga diena”, kad ļaunie tiks iznīcināti.

2. Nefija 13.–14. nodaļa. 2. Nefija 13. nodaļā turpinās 
Jesajas teiktais par to, kas notiks, ja Istraēla tauta 
nenovērsīsies no sava ļaunuma. Israēla tautas sievietes 
Jesaja nosauca par „Ciānas meitām” (16. pants), tā 
norādot, ka viņas ir derības bērni. Jesaja viņas pielīdzi-
nāja lepnām sievietēm, kuras ir Tā Kunga nolādētas, 
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un visas viņu rotaslietas un citi fiziskie izskaistinājumi 
viņām tiks atņemti (skat. 2. Nefija 13:16–26). Savukārt 
2. Nefija 14. nodaļā ir iekļauts Jesajas apraksts par to, 
kas notiks ar Ciānas meitām, ja viņas kļūs pazemī-
gas, nožēlos grēkus un atgriezīsies pie Tā Kunga. Ja 
tev ir pieejams pēdējo dienu svēto Bībeles izlaidums, 
izmanto atsauces Jesajas 3. nodaļā, lai labāk saprastu 
2. Nefija 13:16–26.

2. Nefija 15:8–22. Vārdi ak  
vai norāda uz lielām 
bēdām. Jesaja šajos pantos 
tos lietoja sešas reizes, lai 
norādītu uz Israēla tautas 
grēkiem. Jesaja zināja: ja 
Israēla tauta nenožēlos 
grēkus, viņu grēku sekas 
nesīs lielas bēdas — īpaši 
tiesas dienā. Ja Jesaja būtu 
mūsdienu pravietis, vai 
viņš Israēla tautā saskatītu 
tādus pat grēkus? 

 4. Izlasi 2. Nefija 15:20. Savā Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā uzraksti, kuras labās lietas cilvēki mūsdienās 

dēvē par ļaunām un ļaunās — par labām.

2. Nefija 16:1–8
Jesaja tiek aicināts kalpot par pravieti
Jesajas pierakstos ir daudz simbolu. Simboli ir viens no 
veidiem, kā Tas Kungs mūs māca par evaņģēlija princi-
piem. Kā rakstīts 2. Nefija 16. nodaļā, Jesaja aprakstīja 
savu pieredzi, redzot To Kungu. Lasot 2. Nefija 16. no-
daļu, paturi prātā šos simbolus un to iespējamo nozīmi:

Serafi: eņģeļi, kuri uzturējās Dieva klātbūtnē. Pravietis 
Džozefs Smits mācīja, ka „Dieva eņģelim nav nekādu 
spārnu” (History of the Church, 3:392). Eņģeļa spārni 
simbolizē viņu spēku kustēties un rīkoties.

Dūmi: norāda uz Tā Kunga klātbūtni (skat. Jāņa atkl. 
15:8).

Nešķīstas lūpas: necienīgums.

Kvēlojoša ogle (uguns): attīrīšanās līdzeklis, tāpat kā 
Svētā Gara attīrošais spēks. 

Altāris: burtiskā nozīmē altāris bija vieta, kur tika veikts 
upuris. Šeit tas attiecas uz upuri, kuru Jēzus Kristus 
veica mūsu dēļ, — Izpirkšanu.

 5. Izlasi 2. Nefija 16:1–7 un savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a) Ko viens no serafiem teica par To Kungu — Cebaotu?
b) Ko, tavuprāt, Jesaja domāja, kad teica: „Es esmu nāvei lemts; 
tādēļ ka es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām?” Kas viņam pēkšņi 
lika tā justies? (3. Nefija 27:19 var sniegt norādījumus.)
c) Kas Jesajam lika sajusties necienīgam?
d) Kā šī pieredze sagatavoja Jesaju doties cilvēkos un mācīt vi-
ņiem grēku nožēlošanu?

Viena no lieliskākajām patiesībām, kas tiek mācīta 
Jesajas aicinājumā: mēs varam tikt attīrīti no sava 
necienīguma caur Jēzus Kristus Izpirkšanu. Pa-
domā par kādu gadījumu, kad tu esi sajutis Izpirkšanas 
attīrošo spēku savā dzīvē.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 2. Nefija 11.–16. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

7. DAĻA: 2. DIENA

2. Nefija 17.–20. 
nodaļa
Ievads
2. Nefija 17.–20. nodaļā Nefijs pierakstīja stāstījumu, 
kā Jesaja centās pārliecināt Jūdas ķēniņu un viņa tautu 
paļauties uz To Kungu, nevis uz pasaulīgām savienībām. 
Lietojot tēlus un parādības — simbolus jeb zīmes, kas 
māca un liecina par lielām patiesībām, Jesaja pravietoja 
par sava laika notikumiem, Jēzus Kristus piedzimšanu un 
ļauno cilvēku iznīcināšanu Tā Kunga Otrajā atnākšanā.

2. Nefija 17.–18. nodaļa
Jūdas ķēniņvalsts tiek svētīta, kad tā uzticas Jēzum Kristum
Lai tu labāk varētu sagatavoties šīsdienas stundai, 
padomā, kad esi saskāries ar kādu biedējošu situāciju. 
Vai tu atceries savu pirmo reakciju? Studējot 2. Nefija 
17.–18. nodaļu, mēģini noteikt, kādu padomu Jesaja 
deva tiem, kuri saskaras ar kādu grūtu vai biedējošu 
situāciju. 
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Studējot 2. Nefija 17.–18. nodaļu, tu uzzināsi par trīs 
nelielām tautām — Sīriju, Israēlu un Jūdu, kā arī dau-
dzkārt lielāko Asīrijas impēriju —, kas centās iekarot 
šīs mazās tautas. Apskati doto karti un tai pievienoto 
tabulu.

Tauta Sīrija Israēls 
(Efraims)

Jūda

Ķēniņš Recīns Peka Ahass

Galvaspilsēta Damaska Samarija Jeruzāleme

Z

Vidusjūra

Galilejas 
jūra

Nāves 
jūra

SĪRIJA 

Damaska

IZRAĒLAS ZIEMEĻU 
ĶĒNIŅVALSTS

Samarija

Jeruzāleme

JŪDAS DIENVIDU 
ĶĒNIŅVALSTS

Ziemeļu ciltis
Efraims
Rūbens
Simeons
Levijs
Dans
Naftalis

Gads
Ašers
Isašars
Zebulons
Jāzeps

Dienvidu ciltis
Jūda
Benjamīns

Izlasi 2. Nefija 17:1–2un ieskaties kartē. „Sīrija ir apvie-
nojusies ar Efraimu” — tas nozīmē, ka šīs abas valstis 
izveidoja savienību jeb noslēdza vienošanos. Mēģini 
noteikt, kurš kuram uzbruka. Ņem vērā, ka frāze „Dā-
vida nams” 2. pantā attiecas uz Ahasu un Jūdas tautu.

Izraēlas un Sīrijas ķēniņvalstis vēlējās iekarot Jūdas 
ķēniņvalsti un piespiest Jūdu pievienoties viņu savienī-
bai, lai kopā cīnītos pret vareno Asīrijas impēriju. Tolaik 
Asīrija draudēja iekarot visu pasauli. Izraēla un Sīrija 
domāja, ka, iekarojot Jūdu, viņiem būs vairāk cilvēku 
un resursu, lai cīnītos pret asīriešiem, kuri tuvojās (skat. 
2. Nefija 17:5–6). Ķēniņš Ahass apsvēra noslēgt šo 
savienību ar Izraēlu un Sīriju.

Apdomā, ko tu darītu ķēniņa Ahasa vietā. No vienas 
puses, Asīrija draud uzbrukt taviem ļaudīm. No otras 
puses, Sīrija un Izraēla draud tev uzbrukt, ja tu nepie-
vienosies viņu savienībai, lai cīnītos pret Asīriju. Jesaja 
dzīvoja Jūdas ķēniņvalstī, un Tas Kungs viņu sūtīja pie 
Ahasa ar vēstījumu. Ko, tavuprāt, tu domātu par pra-
vieša vēstījumu, ja tu būtu ķēniņš Ahass? 

 1. Izlasi 2. Nefija 17:3–8 un pasvītro Tā Kunga vēstījumu 
Ahasam un viņa ļaudīm, kas tika dots caur pravieti Jesaju. 

(Termins „kūpošie stumbeņi” 4. pantā attiecas uz lāpām, kuru 
liesma bija izdzisusi, simbolizējot šo divu ķēniņvalstu izputinā-
šanu un iekarošanu.) Iedomājies, ka tu dzirdi Jesaju to sakām 
Ahasam, un vēlāk kāds draugs tev lūdz to atstāstīt. Savā Svēto 
Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti divus vai trīs teikumus, 
 aprakstot, ko tu atbildētu savam draugam.

Jesaja centās palīdzēt ķēniņam un viņa ļaudīm paļau-
ties uz Tā Kunga palīdzību, nevis uzticēties nedrošām 
politiskām savienībām.

 2. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumiem: 

a) Kāpēc ir svarīgi vērsties pie Tā Kunga, kad mums vajadzīga 
palīdzība, nevis paļauties vienīgi uz citu cilvēku palīdzību?
b) Kā jauni cilvēki var tikt kārdināti pirmajā vietā izvirzīt nevis 
attiecības ar Debesu Tēvu un Jēzu Kristu, bet ar citiem cilvēkiem?

Tas Kungs teica, ka Viņš dos Ahasam un Jūdas ķēniņ-
valstij zīmi, ka Viņš to pasargās un viņiem nevajadzēs 
paļauties uz pasaulīgām savienībām. Izlasi 2. Nefija 
17:14 un uzzini, kas tā bija par zīmi. Apvelc vārdu 
Imanuēls šajā pantā. Blakus pantam uzraksti „Mateja 
1:22–23”. Izlasi Mateja 1:22–23, lai noskaidrotu vārda 
„Imanuēls” nozīmi.

Kā tajā brīdī zīme, kas nozīmēja „Dievs ar mums”, 
varēja palīdzēt Ahasam? Kā šis Jesajas pravietojums 
norādīja arī uz Jēzus Kristus dzimšanu vairākus gad-
simtus vēlāk?
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Lai labāk izprastu zīmi, ka piedzimis 
bērns, apdomā eldera Džefrija R. 
 Holanda, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, paskaidrojumu: „Ir vairāki vai 
paralēli šī pravietojuma elementi, par ko 
Jesaja tik daudz rakstīja. Vistiešākā 

nozīme, iespējams, bija vērsta uz Jesajas sievu, tiku-
mīgu un labu sievieti, kas tajā laikā dzemdēja dēlu 
[skat. 2. Nefija 18:3]. Bērns kļuva līdzinieks un atspulgs 
varenākam un vēlākam pravietojuma piepildījumam, 
kas īstenojās, piedzimstot Jēzum Kristum.” (Christ and 
the New Covenant [1997. g.], 79. lpp.)

Jesaja pravietoja, ka pirms bērna izaugšanas Asīrija uz-
varēs Israēla (Efraima) un Sīrijas armijas (skat. 2. Nefija 
17:15–25). Zīme „Dievs ar mums” bija paredzēta, lai 
pārliecinātu ķēniņu Ahasu saprast, ka Dievs ar mums 
būs tad, kad mēs Viņam uzticēsimies, pat grūtību 
un baiļu brīžos. Tu vari ierakstīt šo principu savos 
Svētajos Rakstos.

Izlasi 2. Nefija 18:6–8 un pasvītro frāzi „Siloas ūdeņi”. 
Jesaja salīdzināja Siloas ūdeņus ar Dieva mierīgo, lēno 
un nemainīgo ietekmi un spēku, kam bija jābūt daļai 
no tautas politiskās dzīves (skat. 2. Nefija 18:6). Jesaja 
izmantoja Siloas ūdeņus kā pretstatu, jo Israēla un 
Jūdas ļaudis atraidīja Mesiju — „Siloas ūdeņus” jeb 
mierīgo, maigo, stabilo un nemainīgo Dieva spēku. 

Tādēļ, saskaņā ar Jesajas pravietojumu, Asīrijas ķēniņš 
un viņa uzbrūkošās armijas nevaldāmais spēks, kas 
attēlots ar „varenās un plašās upes ūdeņiem”, iekaroja 
Sīriju un Izraēlu. 

Jesaja, gluži kā dzejnieks, aprakstīja divas plūstošas, bet 
krasi atšķirīgas ūdens straumes, lai paskaidrotu, kas 
notiks ar Jūdas tautu. Asīriešu armija nāca pār Jūdu, ko 
paskaidro vārdi zemes plašumi. Taču viņu armija neie-
karoja Jeruzālemi, ko paskaidro apgalvojums — „viņš 
pāršļāksies un pārpludinās to visu, viņš sniegsies pat 
līdz kaklam”.

Izlasi 2. Nefija 18:9–12 un pievērs uzmanību, cik reižu 
Tas Kungs ieteica Jūdas tautai nepievienoties Sīrijai un 
Israēlam. Saskaņā ar 2. Nefija 18:13, pie kā Tas Kungs 
caur Jesaju ieteica Jūdas tautai vērsties pēc palīdzības?

Brīdī, kad asīrieši bija ieņēmuši Jūdu un draudēja Jeru-
zālemei, Jūdas ķēniņvalstij bija jauns ķēniņš. Viņa vārds 
bija Hiskija. Viņš uzticējās Tam Kungam un pravietim 
Jesajam. Galu galā Tā Kunga eņģelis asīriešu nometnē 
nogalināja 185 000 karavīru. (Skat. 2. Ķēniņu 19:35; 
Jesajas 37:36.)

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
vienu vai vairākiem jautājumiem: 
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a) Kādas briesmas var rasties, ja tu paļaujies uz pasaulīgu varu 
un ietekmi, nevis uz To Kungu? (Padomā par situācijām, kas tevi 
varētu kārdināt pieņemt lēmumus, pamatojoties uz bailēm.)
b) Kad tu esi vērsies pie Dieva, lai iegūtu spēku, kad sākotnēji 
tiki kārdināts vērsties pie citiem avotiem? Ko tu iemācījies no šīs 
pieredzes?
c) Ar ķēniņa Hiskijas palīdzību Jūdas ļaudis tika pasargāti no 
 iznīcināšanas, jo viņi sekoja Jesajas padomam, kas nāca no Tā 
Kunga. Kā, sekojot mūsdienu praviešiem, tu vari tikt pasargāts 
no garīga ļaunuma?

2. Nefija 19:1–7
Jesaja runā kā Mesija
Vai tu kādreiz esi ilgu laiku pavadījis, neredzot sauli un 
nejūtot tās siltumu? Ja tu to neesi pieredzējis, iedomā-
jies, ka pār tevi nepārtraukti ir ēna, kurai nepiekļūst 
saules gaisma un siltums (līdzīgi kā ilgi esot tumšā 
istabā). Jesaja izmantoja līdzīgu salīdzinājumu, lai attē-
lotu, kāds garīgais stāvoklis ir cilvēkiem, kuri dzīvo bez 
Jēzus Kristus gaismas.

2. Nefija 19:1–2 ir pieminētas divas zemes. Izlasi pan-
tus un pasvītro to nosaukumus.

Gadsimtu gaitā, vēl pirms tam, kad Jesaja rakstīja 
šos pantus, tika izcīnītas vairākas kaujas, lai pakļautu 
teritoriju, kas tagad pazīstama kā Svētā zeme. Daži 
šo zemi sauca par „nāves ēnas zemi”, jo ļoti daudzi 
cilvēki bija zaudējuši dzīvības, tajā cīnoties. Jaunās 
Derības laikā Nācarete, Kapernauma, Naina un Kāna 
atradās reģionos, kas formāli pazīstami kā Zebulona un 
Naftaļa zemes. Šīs ir pilsētas, kurās Jēzus Kristus ilgu 
laiku kalpoja cilvēkiem vairāk nekā 500 gadus vēlāk. 
Mūsdienās tā ir pazīstamā kā Galileja. 

2. Nefija 19:2 atzīmē, ko, pēc Jesajas vārdiem, ļaudis 
šajā apvidū galu galā redzēs.

Jesajas apgalvojums, ka pār tiem, kuri „staigā tumsībā” 
un dzīvo „nāves ēnas zemē”, „atmirdzēs gaisma”, bija 
pravietojums par Jēzus Kristus laicīgo misiju šajā pa-
saules daļā. Ļaudis, kuri dzīvoja Galilejas apvidū, mita 
garīgā tumsā, bet, kad viņu vidū dzīvoja un kalpoja 
Jēzus Kristus, pār viņiem „atmirdzēja gaisma”.

 4. Izlasi 2. Nefija 19:6–7 un padomā, kuri no Glābēja 
vārdiem sestajā pantā varētu būt īpaši nozīmīgi Jūdas 

ļaudīm, ņemot vērā viņu apstākļus. Savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā uzraksti, kā viens vai vairāki no šiem vārdiem 
 raksturo tavas izjūtas pret Glābēju.

2. Nefija 19.–20. nodaļa
Jesaja apraksta ļauno cilvēku iznīcināšanu Otrās 
atnākšanas laikā
Jesajas pravietojums par Asīrijas iznīcināšanu 2. Ne-
fija 20. nodaļā ir arī pravietojums par ļauno cilvēku 
iznīcināšanu Otrajā atnākšanā. Lasot šo nodaļu, atce-
ries, ka, tāpat kā Hiskija tika svētīts, uzticoties Jesajas 
padomam, ko deva Tas Kungs, arī tu, uzticoties Tam 
Kungam, varēsi nebaidīties no sodiem, kas nāks pār 
visiem zemes iedzīvotājiem Otrās atnākšanas laikā.

Kurš teikums tiek atkārtots 2. Nefija 19:12, 17, 21 un 
2. Nefija 20:4? Tu vari to atzīmēt savos Svētajos Rak-
stos. Uzraksti šo teikumu savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā un pasvītro vārdus dusmas un roka. Zem 
vārda dusmas uzraksti sods un zem vārda roka uzraksti 
žēlsirdība. Izlasi šo teikumu skaļi, ieliekot tajā vārdus: 
sods un žēlsirdība. („Tādēļ visi viņa [sodi] vēl nav rimu-
šies, bet viņa [žēlsirdība] vēl joprojām ir izstiepta.”)

 5. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumiem: 

a) Kā iepriekšējais teikums apraksta to, kā Tas Kungs attiecas 
pret tautām, ģimenēm vai cilvēkiem, kuri Viņu atraida?
b) Kā tu vari pielietot šo patiesību savā dzīvē? Jēzus Kristus ir 
soda un žēlastības Dievs. Viņa žēlastība tiek izrādīta pret 
tiem, kuri nožēlo grēkus un ievēro Viņa baušļus.

 6. Uzraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, 
kad tu esi sajutis Dieva žēlastību, esot bijis paklausīgs 

 kādam no baušļiem.

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 2. Nefija 17.–20. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

7. DAĻA: 3. DIENA

2. Nefija 21.–24. 
nodaļa
Ievads
Daudzi Jesajas pravietojumi Mormona Grāmatā ir 
par pēdējām dienām. Viņš pravietoja par evaņģēlija 
Atjaunošanu, pravieti Džozefu Smitu, Otro atnākšanu 
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un ļauno cilvēku iznīcināšanu. Viņš paredzēja, ka Tas 
Kungs „pacels karogu tautām”, lai sapulcinātu Savu 
tautu pēdējās dienās (skat. 2. Nefija 21:11–12). Jesaja 
arī liecināja, ka Tas Kungs uzveiks Sātanu un iesāks 
Tūkstošgadi — miera un prieka laikmetu.

2. Nefija 21:1–4, 10–12
Jesaja paredz Jēzus Kristus evaņģēlija Atjaunošanu pēdējās 
dienās
Uz mirkli iedomājies, ka tavā priekšā sāk parādīties 
gaisma. Tā kļūst arvien spožāka un spožāka. Pēkšņi 
tavā priekšā stāv no Dieva sūtīts vēstnesis. Viņš saka, 
ka sendienu pravietojumi drīz piepildīsies un ka tu 
palīdzēsi tam notikt. Kāda būtu tava sākotnējā reakcija, 
domas un jautājumi?

Kad 1823. gada 21. septembra naktī Moronijs pirmo 
reizi parādījās Džozefam Smitam, viņš citēja Jesajas 11. 
nodaļu, kas atrodama arī 2. Nefija 21. nodaļā. Moronijs 
teica Džozefam Smitam, ka šīs nodaļas pravietojumi 
drīz „piepildīsies” (Džozefs Smits — Vēsture 1:40). Stu-
dējot šos Jesajas pravietojumus, padomā, kāpēc Nefijs 
tos rakstīja uz mazajām plāksnēm un kāpēc Moronijs 
tos citēja Džozefam Smitam.

Pravietis Džozefs Smits 
saņēma atklāsmi, kas 
skaidroja pravietojumu 
nozīmi 2. Nefija 21. no-
daļā. Zinātnieki jau sen 
dedzīgi mēģina saprast 
simbolu nozīmi šajā no-
daļā. Mormona Grāmata 
un mūsdienu pravieši ir 
palīdzējuši mums labāk sa-
prast šo nozīmi. Piemēram, 
Jesaja izmantoja koka jeb 
auga tēlu. Izlasi 2. Nefija 
21:1, 10 un nosauc konk-
rētas koka daļas, kuras 
Jesaja minēja. Pēc tam 
izlasi Mācības un Derību 
113:1–6, lai varētu labāk 
saprast šo simbolu nozīmi. 
Būtu noderīgi uzrakstīt 
šo simbolu interpretācijas 
savos Svētajos Rakstos. 

Isajas celms — Jēzus 
Kristus

Zars no Isajas celma — 
Jēzus Kristus kalps

Isajas saknes atvase — vīrietis, kuram ir priesterības 
atslēgas

Apdomā doto eldera Brūsa R. Makkonkija apgalvo-
jumu, kurš skaidroja, ka „Isajas saknes atvase” un „zars 
no Isajas celma” attiecas uz pravieti Džozefu Smitu: 
„Vai mēs kļūdīsimies, ja teiksim, ka šeit minētais pra-
vietis [M&D 113:5–6] ir Džozefs Smits, kurš saņēma 
valstības atslēgas un pacēla karogu, lai sapulcinātu Tā 
Kunga ļaudis mūsu evaņģēlija atklāšanas laikmetā? Un 
vai viņš nav arī „kalps Kristus rokās, kurš daļēji ir Isajas 
pēctecis, tāpat kā Efraims, jeb no Jāzepa nama, kuram 
ir dots liels spēks”?” [M&D 113:3–4.] (Millennial Mes-
siah [1982. g.], 339.–340. lpp.)

Izlasi 2. Nefija 21:10, 12 un uzzini, ko Jesaja pravietoja 
par Tā Kunga darbu caur „Isajas saknes atvasi” (Džo-
zefu Smitu). Vārds karogs attiecas uz „standartu”, ap 
kuru pulcējas cilvēki.

Šie panti māca patiesību: Tas Kungs ir atjaunojis 
Savu evaņģēliju un Savu baznīcu caur pravieti 
Džozefu Smitu un tagad, pēdējās dienās, pulcina 
Savu tautu.

1. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumu: Kā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca 

simbolizē karogu pasaulei?

Mūsu Svēto Rakstu grāmatas 
viena otru papildina, lai mums 
palīdzētu saprast evaņģēlija 
patiesības un pravietojumus. 
Piemēram, šī stunda atsaucas 
uz Mācības un Derību 113. 
nodaļu, lai palīdzētu padarīt 
saprotamus Jesajas pravieto-
jumus un mācības. Arī Nefijs 
mums palīdzēja saprast Je-
sajas vārdus. Elders Brūss R. 
Makkonkijs, no Divpadsmit 
apustuļu kvoruma, teica, 
ka „Mormona Grāmata ir 
pasaulē labākais skaidro-
jums par Jesajas grāmatu”. 
(„Ten Keys to Understanding 
Isaiah”, Ensign,1973. g. 
okt., 81. lpp.)

Izmanto vienus 
Svētos Rakstus, lai 
saprastu citus
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2. Nefija 21:6–9; 22:1–6
Jesaja apraksta Tūkstošgadi
Viens no visapspriestākajiem jautājumiem kristiešu 
vidū ir Glābēja Tūkstošgades valdīšanas laiks. Vai tu 
jebkad par to esi kārtīgi domājis? Iedomājies, ka draugs 
tev vaicā, ko tu domā par Tūkstošgadi. Ko tu teiktu?

Jesaja pravietoja, ka Glābēja Otrās atnākšanas laikā uz 
pasaules notiks izmaiņas, kas ilgs tūkstoš gadu. Mēs šo 
miera periodu saucam par Tūkstošgadi. Izlasi 2. Nefija 
21:6–9 un uzzini, kādi apstākļi uz Zemes būs Tūkstoš-
gades laikā.

Saskaņā ar 2. Nefija 21:9, viens no pravietojumiem par 
Tūkstošgadi: „zeme būs pilna ar atziņu par To Kungu”. 
Apdomā, kā šī pravietojuma piepildīšanās ietekmēs 
cilvēkus visā pasaulē. Izlasi 2. Nefija 22:1–6 un pievērs 
uzmanību tam, kāds pielūgsmes gars būs cilvēkiem 
Tūkstošgades laikā. Kā mēs varam šādu attieksmi 
panākt jau tagad?

Panti, kurus esi studējis, māca šādu patiesību: Tūkstoš-
gades laikā uz Zemes būs miers, tāpēc ka tā būs 
pilna ar atziņu par To Kungu. Ko tu no tā, kas būs 
Tūkstošgadē, savā dzīvē vēlētos pašreiz? Brīdi padomā, 
ko tu varētu darīt, lai saņemtu kādas no šīm svētībām.

Tu vari nodziedāt, noklausīties vai izlasīt dziesmu „Tas 
Kungs ir mana gaisma” (Garīgās dziesmas, Nr. 42), lai 
papildinātu savas studijas par 2. Nefija 22. nodaļu.

2. Nefija 23.–24. nodaļa
Jesaja apraksta Babilonijas, ļauno cilvēku un Lucifera 
krišanu
Kā rakstīts 2. Nefija 23.–24. nodaļā, Jesaja aprakstīja 
Israēla nama ļaunumu un ļauno cilvēku iznīcināšanu 
pēdējās dienās salīdzināja ar senās Babilonijas iznīci-
nāšanu. Jesajas laikā babilonieši bija ļoti ļauna tauta un 
kopš tā laika simbolizē pasaules ļaunumu (skat. M&D 
113:14).

Studē, ko Jesaja pravietoja par to, kas notiks ar ļauna-
jiem pēdējās dienās, lasot 2. Nefija 23:1, 4–9, 11, 15, 19 
un 22.

Jesaja senās Babilonijas sagraušanu salīdzināja arī 
ar Lucifera (Sātana) krišanu pirmslaicīgajā pasaulē. 
Viņš par Luciferu runāja kā par simbolisku Babilonijas 
ķēniņu, domājot visu ļauno pasauli. Jesaja izmantoja 
Lucifera krišanu pirmslaicīgajā pasaulē kā piemēru 
tam, kā ļaunie cietīs neveiksmi un kritīs. Studē 2. Nefija 
24:12–14 un atzīmē frāzes, kas parāda Sātana iedomību 
un lepnību. 

Vai tu šajos pantos pamanīji vārdu es ? Tu vari apvilkt 
vārdu es savos Svētajos Rakstos. Prezidents N. Eldons 
Tanners, no Augstākā prezidija, reiz sacīja, ka Sāta-
nam „svarīgāka bija slava nekā sekas; gods un slava 
bija viņa īstais mērķis” („For They Loved the Praise of 
Men More Than the Praise of God”, Ensign,1975. g. 
nov., 76. lpp.).

Noskaidro 2. Nefija 24:15–16, kas galu galā notiks ar 
Sātanu un ko cilvēki pret viņu jutīs, kad redzēs, kāds 
viņš ir. 

Izlasi prezidenta Ezras Tafta Bensona izteikumu: 
„Pirmslaicīgajā padomē Lucifers, „rīta zvaigznes 
dēls”, krita lepnības dēļ. (2. Nefija 24:12 –15; skat. arī 
M&D 76:25–27; Mozus 4:3.) . . . Lucifers izvirzīja savu 
priekšlikumu, sacenšoties ar Tēva ieceri, ko atbalstīja 
Jēzus Kristus. (Skat. Mozus 4:1–3.) Viņš vēlējās saņemt 
vislielāko godu. (Skat. 2. Nefija 24:13.) Īsāk sakot, viņa 
lepnības pilnā vēlme bija gāzt Dievu no troņa.” (Skat. 
M&D 29:36; 76:28.) („Beware of Pride”, Ensign, 1989. g. 
maijs, 4.–5. lpp.)

2. Nefija 23:22 mēs lasām, ka varam rast mierinājumu, 
ja esam taisnīgi. Dievs pret mums būs žēlsirdīgs, bet 
ļaunie ies bojā.

 2. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumiem: 

a) Ko es varu šobrīd mainīt savā dzīvē, lai būtu paklausīgāks?
b) Kā es varu apņemties palikt paklausīgs?

Lūdz par iespējām dalīties savā liecībā par patiesībām, 
ko mācījies 2. Nefija 23. nodaļā.
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3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 2. Nefija 21.–24. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

7. DAĻA: 4. DIENA

2. Nefija 25. nodaļa
Ievads
Kad Nefijs bija pierakstījis Jesajas pravietojumus 
(2. Nefija 12.–24. nodaļa), viņš uzsvēra šo pravietojumu 
nozīmīgumu un paskaidroja, ka tie, kuriem ir pravie-
tojuma gars, varēs saprast un novērtēt Jesajas vārdus 
(2. Nefija 25. nodaļa). Viņš paskaidroja, ka viņa pierak-
stu mērķis bija „[pārliecināt] savus bērnus un arī savus 
brāļus noticēt Kristum un tapt samierinātiem ar Dievu” 
(2. Nefija 25:23). Viņš aicināja visus cilvēkus ticēt Jēzum 
Kristum un „[pielūgt] [Viņu] ar visu [savu] spēku, prātu 
un izturību, un visu [savu] dvēseli” (2. Nefija 25:29).

2. Nefija 25:1–8
Nefijs māca, ka mēs varam saprast Jesajas vārdus, kad 
mums ir pravietojuma gars
Cilvēki bieži lieto slēdzenes, lai glabātu vērtīgas lietas 
drošībā. Viņi var glabāt atslēgu paši vai iedot tās kopiju 
kādam uzticamam draugam vai ģimenes loceklim. 
Nefijs zināja, ka Jesajas pravietojumi 
ir „ļoti vērtīgi” (2. Nefija 25:8), 
un vēlējās, lai visi tos saprastu. 
Viņš dāvāja atslēgu ikvienam, 
kurš vēlas iegūt izpratni par 
Jesajas vārdu nozīmi.

Izlasi pirmo teikumu 2. Ne-
fija 25:4 un sameklē atslēgu, 
lai saprastu Jesajas vārdus. 
Ko nozīmē būt „piepil-
dītiem ar pravietojuma 
garu”? Kā, tavuprāt, pra-
vietojuma gars tev varētu 
palīdzēt labāk saprast Svētos 
Rakstus, it īpaši Jesajas vārdus?

Pravietojuma gars ir atklāsmes gars. Tas nozīmē, ka 
tad, kad tu cītīgi un ar lūgšanu studē Svētos Rakstus 
un tiecies izprast to nozīmi, tu vari saņemt atklāsmes 

garu, un Svētais Gars apgaismos tavu prātu un sa-
pratni. Svētie Raksti arī māca, ka „Jēzus liecība ir 
praviešu gars” (Jāņa atkl. 19:10). Pilnveidojot savas 
zināšanas un liecību par Glābēju, tava sapratne par 
Svētajiem Rakstiem — tai skaitā par Jesajas mācībām 
— pieaugs un tu labāk sapratīsi, kā šīs mācības attiecas 
uz tevi.

Nefijs dalījās citās domās, kas var padziļināt mūsu 
izpratni par Jesajas vārdiem. Izpēti zemāk norādītos 
Svētos Rakstus un atrodi vēl trīs atslēgas, lai saprastu 
Jesajas vārdus:

• 2. Nefija 25:1  

• 2. Nefija 25:5–6  

• 2. Nefija 25:7–8  

Atceries, ka senajos jūdu pravietojumos bieži tiek iz-
mantota simboliska un dzejiska valoda (skat. 2. Nefija 
25:1). Studējot senās Izraēlas kultūru, vēsturi un ģeo-
grāfiju, tu arī labāk varēsi saprast Jesajas vārdus (skat. 
2. Nefija 25:5–6). Tas, ka dzīvojam pēdējās dienās un 
redzam daudzu pravietojumu piepildīšanos, arī palīdz 
mums labāk saprast Jesaju (skat. 2. Nefija 25:7–8).

2. Nefija 25:9–19
Nefijs pravieto par jūdiem
Kā rakstīts 2. Nefija 25:9–19, Nefijs pravietoja par 
jūdiem un viņu dzimto zemi Jeruzālemi un apkārtējiem 
apgabaliem. Viņš teica, ka jūdi, kas bija aizvesti gūstā 
uz Bābeli pēc Jeruzālemes izpostīšanas, atgriezīsies 
„savā mantojuma zemē” (skat. 2. Nefija 25:9–11). 
Mesija, Jēzus Kristus, dzīvos viņu vidū, taču daudzi 
Viņu noraidīs un sitīs krustā (skat. 2. Nefija 25:12–13). 
Pēc Glābēja nāves un augšāmcelšanās Jeruzāleme atkal 
tiks izpostīta, un citas tautas izklīdinās un šaustīs jūdus 
(skat. 2. Nefija 25:14–15). Viņi galu galā noticēs Jēzum 
Kristum un Viņa veiktajai Izpirkšanai, un Tas Kungs 
atjaunos viņus „no viņu kritušā un zudušā stāvokļa” 
(skat. 2. Nefija 25:16–19).

2. Nefija 25:20–30
Nefijs liecina par Jēzu Kristu
Padomā, ko tu atbildētu kādam, kurš apgalvo, ka pē-
dējo dienu svētie netic Jēzum Kristum. Studējot pārējo 
2. Nefija 25. nodaļu, sameklē pantus, ar kuriem šādā 
gadījumā varētu dalīties.

Ātri pārlasi 2. Nefija 25:20–30 un pasvītro vārdu 
„ Kristus” visur, kur tas parādās.



67

1. Izlasi 2. Nefija 25:28–29 un uzzini, ko Nefijs sauca 
par „patieso ceļu”. Izlasi 2. Nefija 25:23 –26 un sameklē 

iemeslus, kāpēc ticība Jēzum Kristum ir „patiesais ceļš”. (Pievērs 
uzmanību, ka 2. Nefija 25:23, 26 ir prasmīgi pārzināmā rakst-
vieta. Tu to vari atzīmēt atšķirīgā veidā, lai turpmāk varētu vieg-
lāk atrast. Pieraksti atbildes savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā. 

Vārdi tapt samierinātiem 2. Nefija 25:23 nozīmē dzīvot 
saskaņā ar Dievu. Galu galā Tā Kunga labvēlība ir tā, 
caur kuru notiek samierināšana ar Dievu. Izlasi, ko 
nozīmē Tā Kunga labvēlība:

„Vārds labvēlība, kas lietots Svētajos Rakstos, galveno-
kārt attiecas uz dievišķu palīdzību un spēku, ko mēs 
saņemam caur Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu. . . .

. . . Caur labvēlību, ko mums dāvāja Glābēja izpēr-
košais upuris, visi cilvēki tiks augšāmcelti un kļūs 
nemirstīgi. [Bet, ja mēs vēlamies mūžīgi dzīvot Dieva 
klātbūtnē, mums jākļūst tīriem no mūsu grēkiem caur 
Viņa labvēlību. ]

Frāze — „pēc tam, kad mēs esam izdarījuši visu, ko va-
ram” [2. Nefija 25:23] — māca: lai saņemtu Tā Kunga 
labvēlības pilnību un būtu cienīgi dzīvot kopā ar Viņu, 

mums jāpieliek pūles. Tas Kungs mums ir pavēlējis 
paklausīt Viņa evaņģēlijam, kas nozīmē ticēt Viņam, 
nožēlot grēkus, tikt kristītiem, saņemt Svētā Gara dā-
vanu un pastāvēt līdz galam. 

Papildus tam, ka labvēlība nepieciešama jūsu pilnīgai 
pestīšanai, šī spēcinošā ietekme jums ir nepieciešama 
katru dzīves dienu. Ja jūs centīgi, pazemīgi un lēnprā-
tīgi tuvosieties Debesu Tēvam, Viņš jūs iedvesmos un 
stiprinās caur Savu labvēlību.” (Skat. Uzticīgi ticībai: 
evaņģēlija norādes [2004. g.], 102. lpp.)

2. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
šādiem jautājumiem: 

a) Kāda saistība Tā Kunga labvēlībai ir ar mūsu pūlēm dzīvot 
pēc evaņģēlija?
b) Ko tev nozīmē būt izglābtam caur labvēlību?
c) Ko tev nozīmē frāze — „izdarīt visu, ko varam”?

Apdomā šo patiesību: pateicoties Jēzum Kristum, 
mēs varam tikt izglābti caur labvēlību pēc tam, kad 
esam izdarījuši visu, ko varam. Padomā par kādu 
gadījumu, kad tu izdarīji visu, ko varēji, un tiki svētīts 
ar dievišķu palīdzību un spēku. 

Vēl viena patiesība, ko Ne-
fijs mācīja (skat. 2. Nefija 
25:26), ir: caur Glābēja 
veikto Izpirkšanu mēs 
varam saņemt savu 
grēku piedošanu.

Tu vari uzrakstīt draugam 
vai ģimenes loceklim 
vēstuli, kur stāstīts par 
tavu ticību Jēzum Kristum, 
vai liecināt par savu ticību 
liecību sapulcē vai kādā 
citā atbilstošā reizē. 

3. Vēlreiz izlasi 2. Ne-
fija 25:26 un tad atbildi 

uz dotajiem jautājumiem savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrā-
matā:
a) Kā tu pielūdz vai godā Jēzu 
Kristu? Kāda rīcība parāda ci-
tiem, ka tu tici un pielūdz Jēzu Kristu?
b) Ko tu vari darīt, lai vēl vairāk godātu Glābēju ar visu savu 
spēku, prātu un izturību?

Grūtos brīžos tu vari rast 
spēku, atsaucot atmiņā pie-
redzes, kad Tas Kungs tevi 
svētīja ar palīdzību. Dalies 
šajās pieredzēs, sniedzot savu 
liecību, ierakstot tās savā 
dienasgrāmatā vai pastāstot 
tās kādam tuviniekam, un tas 
palīdzēs ne vien tev pašam, 
bet stiprinās arī citus, kuri, 
iespējams, ir grūtībās un ku-
riem nepieciešams atbalsts, 
lai palīdzētu noticēt, ka Dievs 
patiešām ir un Viņam ir spēks 
mums palīdzēt. 

Atsauc atmiņā 
savu pieredzi
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Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — 
2. Nefija 25:23, 26
Izmanto norādīto metodi, lai iegaumētu 2. Nefija 25:26:

„Un mēs runājam par Kristu,
mēs priecājamies par Kristu,
mēs sludinām par Kristu,
mēs pravietojam par Kristu,
un mēs rakstām saskaņā ar mūsu pravietojumiem,
lai mūsu bērni varētu zināt,
pie kura avota meklēt
savu grēku piedošanu.”

Atkārto pantu pāris reizes un tad aizsedz pirmo rin-
diņu ar roku, un mēģini vēlreiz. Tad aizsedz vēl vienu 
rindiņu un tā turpini, kamēr esi pantu iegaumējis.

 4. Noskaiti no galvas 2. Nefija 25:26 kādam ģimenes 
 loceklim un uzraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrā-

matā, ka esi to iegaumējis.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 2. Nefija 25. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

8. DAĻA: 1. DIENA

2. Nefija 26.–27. 
nodaļa
Ievads
Nefijs pravietoja par to, ka Jēzus Kristus apciemos 
Ameriku, kā arī par iznīcināšanu, kas vēlāk nāks pār 
viņa tautu. Nefijs redzēja pēdējo dienu cilvēkus un 
brīdināja viņus par lepnību, slepenām savienībām un 
viltus priesterību. Lai parādītu, kā Tas Kungs paver ceļu, 
lai mēs varētu pārvarēt ļaunuma un atkrišanas sekas, 
Nefijs citēja Jesajas pravietojumu par Jēzus Kristus 
evaņģēlija atjaunošanu pēdējās dienās.

2. Nefija 26. nodaļa
Nefijs pravieto par pēdējām dienām un aicina visus cilvēkus 
nākt pie Kristus
Vai tu kādreiz esi piedzīvojis zemestrīci, spēcīgu pēr-
kona negaisu vai kādu citu postošu nelaimi vai redzējis 
to fotogrāfijās vai video? Nefijs redzēja, ka pēdējās 

dienās zemes iedzīvotājus „piemeklēs pērkoni un 
zibeņi, un zemestrīces, un visādi postījumi” (2. Nefija 
26:6). Kas tev nāk prātā, kad tu lasi par Tā Kunga dus-
mām (2. Nefija 26:6) vai Dieva sodiem (2. Nefija 25:3)? 
Dieva sodi ir paredzēti tam, lai svētītu Viņa bērnus, lai 
liktu ļaunajiem nožēlot grēkus un pasargātu taisnīgos. 
2. Nefija 26:1–11 Nefijs pravietoja par postījumiem, 
kas piemeklēs ļaudis, pirms Jēzus Kristus apciemos 
Ameriku, un par pilnīgu savu ļaužu iznīcināšanu 
viņu ļaunuma dēļ. Izlasi 2. Nefija 26:8–9, pievēršot 
uzmanību svētībām, ko, pēc Nefija vārdiem, gūs viņa 
taisnīgie pēcnācēji. Pēc tam izlasi 2. Nefija 26:12–13 un 
sameklē to, kas mums tiek solīts, ja mēs izrādām ticību 
Jēzum Kristum.

 1. Jēzus Kristus atklāj Sevi tiem, kuri Viņam izrāda ticību 
un pastāv līdz galam, dzīvojot taisnīgi. Atbildi savā Svēto 

Rakstu studiju dienasgrāmatā uz jautājumiem: 
a) Kā Jēzus Kristus atklāj Sevi tiem, kuri Viņam izrāda ticību? 
(Skat. 2. Nefija 26:13.)
b) Kā tu esi saņēmis liecību vai pieredzējis kādu no šīm Jēzus 
Kristus izpausmēm? 

2. Nefija 26:14–19 Nefijs pravietoja, ka pēdējās dienās, 
kad viņa ļaudis un viņa brāļu pēcnācēji būs krituši 
 neticībā, pasaulei tiks atklāta Mormona Grāmata. 
2. Nefija 26:20–22 viņš aprakstīja, ka pēdējās dienās 



69

cilvēki uzpūtīsies lepnībā, noraidīs Dieva brīnumus 
un paļausies uz savu pašu gudrību un mācību. Kas, 
tavuprāt, liecina par to, ka šis Nefija pravietojums ir 
piepildījies? 

Nefijs mūs brīdināja, ka velns izmanto lepnību, alka-
tību un slepenus darbus, lai sagrautu un iznīcinātu 
mūs. Savos Svētajos Rakstos 2. Nefija 26:22 pasvītro, 
kā Sātans vēlas mūs sasaistīt. Linu valgs ir plāns linu 
diegs, kas ir vienkārši pārraujams. Tomēr, ja vairāki 
diegi tiek sasieti kopā, tie kļūst par stipru virvi. Izlasi 
2. Nefija 26:32, pievēršot uzmanību „tumsības dar-
biem”, no kuriem Tas Kungs mums pavēl izvairīties. 
Izlasi 2. Nefija 26:32 un padomā, kā diega pavediens 
var pārvērsties „stiprās saitēs”.

 2. Iedomājies, ka tu draugam māci, kā izvairīties no 
velna (Sātana) kārdinājumiem. Izmantojot 2. Nefija 

26:20–22, 32, uzraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā 
rindkopu, kas izskaidro, kādā veidā velns cenšas mūs sasaistīt. 
Īpašu uzmanību 2. Nefija 26:22 pievērs tam, kā pretinieks iz-
manto linu valgus, līdz viņa upuris tiek sasaistīts spēcīgā virvē. 
Mini kādu piemēru. 

Nefijs redzēja iznīcību, ko izraisīs pretinieks, un brī-
dināja par Sātana izliktajiem slazdiem un ietekmi pē-
dējās dienās. Pieminot Sātana tumsības darbus, Nefijs 
mācīja, ka Dieva mīlestība ir pieejama visiem cilvēkiem 
un Dieva mērķis ir izglābt tik daudzus, cik vien pie Viņa 
nāks. Izlasi 2. Nefija 26:23–24 un iekrāso vārdus un 
frāzes, kas apraksta, kā Dievs strādā ar Saviem bēr-
niem. Kāds, saskaņā ar 2. Nefija 26:24, ir Dieva mērķis 
visā, ko Viņš dara? Tu vari pasvītrot frāzi, kur mācīta šī 
doktrīna: viss, ko Tas Kungs dara, notiek pasaules 
labā.

 3. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumu: Kā zināšanas par to, ka viss, ko Tas Kungs 

dara, ir pasaules labumam, stiprina tavu ticību Debesu Tēvam un 
sniedz tev mieru un pārliecību šajā dzīvē?

Pārlasi 2. Nefija 26:25–28, 33 un pasvītro vārdus visi, 
visiem, visus, kādam un nevienam. Tad vēlreiz pārlasi šos 
pantus, pievēršot īpašu uzmanību šiem vārdiem un 
tam, kā Nefijs mācīja, ka Tas Kungs mīl visus cilvē-
kus un aicina visus nākt pie Viņa un saņemt Viņa 
glābšanu. Padomā, kā šis princips ietekmē tavu attiek-
smi pret baušļiem, standartiem un citiem cilvēkiem.

 4. Izlasi 2. Nefija 26:29–31. Savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā uzraksti divas vai trīs viltus priesterības 

pazīmes, kas aprakstītas 29. pantā, un tad atbildi uz dotajiem 
jautājumiem:
a) Kāpēc, tavuprāt, viltus priesterība ir postoša  Baznīcai?
b) Kā, saskaņā ar 2. Nefija 26:30, var novērst viltus priesterību?

2. Nefija 27:1–23
Nefijs pravieto par Mormona Grāmatas nākšanu klajā

 5. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumu: Kā tu zini (vai kāpēc tu tici), ka Mormona Grā-

mata ir Dieva vārds?

Tas Kungs atklāja pravietim Jesajam informāciju par 
Mormona Grāmatas nākšanu klajā, ko Nefijs aprakstīja 
2. Nefija 27. nodaļā. Pēc tam, kad Jesaja pravietoja, ka 
pēdējās dienās daudzi cilvēki būs pilni nekrietnības un 
noraidīs praviešus, viņš mācīja, ka Dievs atklās seno 
rakstu grāmatu (skat. 2. Nefija 27:1–7). Izlasi 2. Nefija 
27:12–14 un uzzini, ko Tas Kungs darīs, lai apliecinātu, 
ka šī — pēdējās dienās atklātā — grāmata ir patiesa.

Tas Kungs apliecināja, ka Mormona Grāmata ir patiesa, 
ļaujot dažiem cilvēkiem redzēt zelta plāksnes. Olivers 
Kauderijs, Deivids Vitmers un Martins Heriss tika iz-
vēlēti par trīs lieciniekiem, kuri tika pieminēti 2. Nefija 
27:12. (Skat. „Trīs liecinieku liecība” Mormona Grāma-
tas sākumā.)

Vārds „daži”, kas minēts 2. Nefija 27:13, ietver astoņus 
lieciniekus (skat. „Astoņu liecinieku liecība” Mormona 
Grāmatas sākumā). Tu vari pasvītrot frāzi — „un no 
tik daudzu liecinieku mutes, kā Viņš uzskatīs par labu” 
— 2. Nefija 27:14. Kad tu saņem un dalies liecībā par 
Mormona Grāmatu, tu arī kļūsti par liecinieku tam, 
ka šī grāmata ir patiesa. Tu vari pierakstīt savu vārdu 
blakus 2. Nefija 27:14, kļūstot par vēl vienu liecinieku 
tam, ka Mormona Grāmata ir patiesa.

Elders Džefrijs R. Holands, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, dalījās savā liecībā par Mormona Grāmatu:
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„Es liecinu, ka cilvēks nevar iegūt pilnīgu 
ticību šim pēdējo dienu darbam — un 
tādējādi rast pilnīgu mieru un mierinā-
jumu mūsu laikos —, līdz viņš vai viņa 
nepieņem Mormona Grāmatas un Tā 
Kunga, Jēzus Kristus, dievišķumu, par 

kuru tā liecina. . . .

Es lūdzu, lai manu liecību, ko es šodien sniedzu ar 
savu paša zvērestu un sava priesterības amata spēkā 
par Mormona Grāmatu un visu, ko tā satur, pierakstītu 
cilvēki uz Zemes un eņģeļi debesīs. . . . Es vēlos, lai tad, 
kad stāvēšu Dieva tiesas priekšā, būtu pilnīgi skaidrs, 
ka es paziņoju pasaulei tik tieši, cik vien spēju, ka Mor-
mona Grāmata ir patiesa, ka tā nāca klajā tādā veidā, 
kā Džozefs to teica, un tika dota, lai sniegtu laimi un 
cerību ticīgajiem pēdējo dienu grūtībās.” („Safety for 
the Soul”, Ensign, 2009. g. nov., 89.–90. lpp.)

Padomā, kā tu vari stiprināt savu pārliecību par to, ka 
Mormona Grāmata ir patiesa.

 6. Pieraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, 
ko tu šogad darīsi, lai stiprinātu savu liecību par to, ka 

Mormona Grāmata ir patiesa.

Lai izpildītu doto uzdevumu, tev vajadzēs izlasīt Džo-
zefa Smita — Vēsturi, kas atrodama Dārgajā Pērlē. Izlasi 
Džozefa Smita — Vēstures 1:63–65 un nosauc pantos 
aprakstītās personas. Pēc tam izlasi no 2. Nefija 27. no-
daļas izrakstītos fragmentus dotajā tabulā un savieno 
vārdu ar panta fragmentu.

a) Čārlzs Antons
b) Džozefs Smits
c) Martins Heriss

- - - - - - -  Cilvēks, kas nav mācīts  
(skat. 2. Nefija 27:9, 15, 19–20)
- - - - - - -  Cilvēks, kurš nodod vārdus  
jeb rakstu zīmes mācītajam vīram  
(skat. 2. Nefija 27:15, 17)
- - - - - - -  Mācītais vīrs (skat. 2. Nefija 
27:15, 18)

Vārdi rakstu zīmes Džozefa Smita — Vēstures 1:63–65 
nozīmē pārveidotas ēģiptiešu rakstu zīmes, ko Džozefs 
Smits bija pārrakstījis un pārtulkojis no zelta plāksnēm 
un ko Martins Heriss iedeva profesoram Čārlzam 
Antonam. Čārlzs Antons bija Kolumbijas koledžas 
pasniedzējs un vīrs ar labu reputāciju seno valodu zinī-
bās. Kad profesors Antons bija konstatējis un rakstiski 
apliecinājis, ka Džozefa Smita rakstu zīmju tulkojums 
ir pareizs, viņš, uzzinājis par brīnumaino veidu, kādā 
plāksnes tika iegūtas, saplēsa sevis doto tulkojuma 
apstiprinājumu un piedāvāja tās pārtulkot. Kad Martins 
Heriss paskaidroja, ka dažas plāksnes ir aizzīmogotas, 
profesors Antons teica, ka viņš nevar lasīt aizzīmogotu 

grāmatu. Saskaņā ar 2. Nefija 27:16, ko mēs varam 
mācīties par Čārlza Antona motīviem, vēloties pārtul-
kot plāksnes?

Izlasi 2. Nefija 27:20–23 un pasvītro frāzi, kas tiek 
atkārtota 20. un 21. pantā. 

 7. Uzraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, kā 
tas, ko tu līdz šim esi mācījies 2. Nefija 27:1–23, apstip-

rina, ka Dievs var paveikt Savu darbu. (Ja tev ir nepieciešama pa-
pildus informācija par Mormona Grāmatas iznākšanu, skat. M&D 
20:8–12.)

Tu vari uzrakstīt savos Svētajos Rakstos patiesību: 
 Mormona Grāmatas iznākšana ir viens no veidiem, 
kā Dievs paveiks Savu darbu pēdējās dienās. 

 8. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumu: Kā šī senā pravietojuma piepildījums stiprina 

tavu liecību par Mormona Grāmatu un tās lomu Tā Kunga baznī-
cas Atjaunošanā?

2. Nefija 27:24–35
Nefijs pravieto par Jēzus Kristus atjaunotā evaņģēlija 
pozitīvo ietekmi
Dievs izvēlējās jaunu vīru, vārdā Džozefs Smits, lai 
tas kļūtu par Atjaunošanas pravieti un paveiktu Viņa 
brīnumaino darbu pēdējās dienās. Brīnumainais 
darbs, par ko rakstīts Svētajos Rakstos, ir Jēzus Kristus 
evaņģēlija atjaunošana, tai skaitā, Mormona Grāma-
tas iznākšana. Izlasi 2. Nefija 27:25–26, pasvītro frāzi 
„brīnumainais darbs un brīnums” un pievērs uzma-
nību tam, kādi bija apstākļi, kad Tas Kungs uzsāka Savu 
brīnumaino darbu. Apdomā, kā Mormona Grāmata 
un Atjaunošana ir tev palīdzējusi izvairīties no šiem 
apstākļiem.
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Izlasi 2. Nefija 27:29–30, 34–35 un pasvītro, kādas 
svētības saņemam Mormona Grāmatas un evaņģēlija 
atjaunošanas dēļ. Mormona Grāmata un atjaunotais 
evaņģēlijs sniegs prieku un izpratni tiem, kas to 
studēs un pieņems.

 9. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumu: Kā evaņģēlija atjaunošana, tai skaitā, Mor-

mona Grāmatas iznākšana, ir bijusi „brīnumains darbs” tavā 
dzīvē?

 10. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 2. Nefija 26.–27. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

8. DAĻA: 2. DIENA

2. Nefija 28. nodaļa
Ievads
Nefijs pravietoja par grūtajiem apstākļiem pēdējās die-
nās, tai skaitā, par baznīcām, kurās būs viltus mācības 
un lepnība. Viņš māca, kā atpazīt viltus mācības un 
pasaulīgo attieksmi, un norāda veidus, kādos Sātans 
centīsies novirzīt vīriešus un sievietes no taisnīgas 
dzīves.
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2. Nefija 28:1–19
Nefijs raksturo mūsdienu viltus baznīcas un maldīgos 
priekšstatus
Daudzās kultūrās pastāv ceļazīmes, kas brīdina ceļotā-
jus, ja uz ceļa vai takas ir sagaidāmas briesmas. Kādas 
formas un krāsas ceļazīmes, kas brīdina braucējus 
par gaidāmajām briesmām, ir pilsētā, kurā tu dzīvo? 
Līdzīgi arī indes un citu bīstamu materiālu iepakojumi 
un tvertnes parasti tiek apzīmētas ar simboliem un 
brīdinājumiem. Kā šīs lietas tiek apzīmētas vietā, kurā 
tu dzīvo?

Līdzīgi kā šīs laicīgās brīdinājuma zīmes, arī  Mormona 
Grāmatā ir ietverti brīdinājumi, kas var palīdzēt izvairī-
ties no tā, kas var kaitēt tavam garam. Prezidents Ezra 
Tafts Bensons norādīja, kā Mormona Grāmata spēj 
stiprināt tevi un brīdināt par Sātana ļaunajiem plāniem: 
„Mormona Grāmata atmasko Kristus ienaidniekus. Tā 
satriec viltus mācības un atrisina strīdus (skat. 2. Nefija 
3:12). . . . Tā stiprina pazemīgos Kristus sekotājus, sar-
gājot no velna ļaunajiem plāniem, nodomiem un mā-
cībām mūsdienās. Atkritēji Mormona Grāmatā līdzinās 
mūsdienu atkritējiem. Dievs ar Savām bezgalīgajām 
zināšanām pārraudzīja Mormona Grāmatas veidošanu, 
lai mēs varētu saskatīt kļūdas un zināt, kā cīnīties ar 
maldīgajiem uzskatiem, kas valda mūsdienu izglītībā, 
politikā, reliģijā un filozofijā.” („The Book of Mormon 
Is the Word of God”, Ensign, 1988. g. jan., 3. lpp.)

Mormona Grāmata atmasko velna maldinošos 
priekšstatus un stiprina mūs pret viņa ļaunajiem 
nodomiem. Kā rakstīts 2. Nefija 28. nodaļā, Nefijs 
norādīja uz velna viltus mācībām, kas ir izplatītas visās 
paaudzēs. Rūpīgi izlasi 2. Nefija 28:3–9 un pasvītro 
Sātana viltus mācības un maldus, par ko esi mācījies 
šajos pantos. (Ievēro, ka 2. Nefija 28:7–9 ir prasmīgi 
pārzināmā rakstvieta. Tu to vari atzīmēt atšķirīgā veidā, 
lai turpmāk varētu vieglāk atrast.)

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā no 2. Nefija 
28:3–9 izraksti vienu no viltus mācībām, kas, tavuprāt, ir 

vispostošākā jauniešiem mūsdienās un paskaidro — kāpēc. Uz-
raksti piemēru tam, kā šī viltus mācība var kārdināt jauniešus.

Izlasi 2. Nefija 28:12–14 un uzzini, kas, saskaņā ar 
Nefija brīdinājumu, notiks ar daudzām baznīcām un 
cilvēkiem, un pat ar dažiem no „pazemīgajiem Kristus 
sekotājiem” (14. pants). Šīs lietas izraisīs lepnība un 
viltus mācības, par kurām vari lasīt 2. Nefija 28:3–9. 
Izlasi 2. Nefija 28:15–16, 19 un pievērs uzmanību viltus 
mācību sekām. Tu vari pasvītrot frāzi 2. Nefija 28:19, 
kas paskaidro, ko velns darīs ar tiem, kuri nenožēlos 
grēkus.

Rakstvietu prasmīga pārzināšana — 
2. Nefija 28:7–9

 2. Skaļi izlasi 2. Nefija 28:7–9. Kādu brīdi mēģini iegau-
mēt 2. Nefija 28:8. Tu to vari uzrakstīt savā Svēto Rakstu 

studiju dienasgrāmatā vai nocitēt kādam ģimenes loceklim vai 
draugam. Pēdējās dienās daudzi cilvēki mācīs nepareizas, tukšas 
un muļķīgas mācības. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā 
uzraksti dažus piemērus tam, kā šīs muļķīgās mācības tiek veici-
nātas, un īsi paskaidro, kā tu vari atpazīt pasaules muļķīgās mācī-
bas un no tām izvairīties.

2. Nefija 28:20–32
Nefijs brīdina par Sātana maldiem
Gatavojoties studēt atlikušo 2. Nefija 28. nodaļu, izlasi, 
kādu pieredzi norīkojuma laikā, apmeklējot Āfrikas 
rezervātu, guva prezidents Boids K. Pekers, no Divpad-
smit apustuļu kvoruma:

„Mēs apstājāmies pie kāda dīķa, lai pavērotu, kā 
dzīvnieki nāk padzerties. Tajā gadalaikā bija ļoti liels 
sausums un tajā tikpat kā nebija ūdens, patiesībā tur 
bija tikai dubļaini plankumi. . . .

Antilopes bija īpaši satrauktas. Viņas 
pietuvojās dubļainajam dīķim, pagriezās 
un lielās bailēs metās prom. Es redzēju, ka 
apkārt nebija lauvas, un vaicāju gidam, 
kāpēc tās nedzer. Viņa atbilde bija — 
„krokodili”. Un tā ir stāsta svarīgā daļa.

Es biju pārliecināts, ka viņš droši vien joko, un nopietni 
pārjautāju: „Kāds ir īstais iemesls?” Atbilde atkal ska-
nēja: „Krokodili.”. . .

„Muļķības,” es teicu. Šeit nav neviena krokodila. Visi 
taču to redz. . . .

Viņš noprata, ka es viņam neticu, un droši vien nolēma 
mani pamācīt. Mēs aizbraucām uz kādu citu vietu, kur 
ar automašīnu varēja uzbraukt uz uzbēruma pie kādas 
dubļu iedobes un paskatīties lejā. „Tur,” viņš teica. 
„Skaties pats.”

Es neko neredzēju, izņemot dubļus, nedaudz ūdens un 
satrauktus dzīvniekus tālumā. Tad pēkšņi es to ierau-
dzīju — lielu krokodilu guļam dubļos, gaidot kādu 
nezinošu, bezrūpīgu un izslāpušu dzīvnieku, kas nāktu 
padzerties.

Piepeši es kļuvu ticīgs! Kad viņš redzēja, ka es biju 
gatavs klausīties, viņš turpināja mani pamācīt. „Kroko-
dili ir visā parkā,” viņš teica, „ne tikai upēs. Mums nav 
tādas ūdens tvertnes, kurai tuvumā nebūtu krokodils, 
tu labāk par to nešaubies.” . . .
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Kādā citā Āfrikas apmeklējuma reizē es šo pieredzi 
pārrunāju ar medību lieguma reindžeru citā parkā. . . .

Viņš man parādīja vietu, kur reiz notika traģēdija. Kāds 
jauns vīrietis no Anglijas vienu sezonu strādāja parka 
viesnīcā. Neskatoties uz pastāvīgiem un vairākkārtē-
jiem brīdinājumiem, viņš šķērsoja nožogoto teritoriju, 
lai kaut ko apskatītu otrpus nelielajai ūdens peļķei, kas 
neapsmēla pat viņa vieglās sporta kurpes.

„Viņš nepaguva spert pat dažus soļus,” reindžers teica, 
„kā krokodils viņu sagrāba, un mēs neko nevarējām 
izdarīt, lai viņu izglābtu.”” („Spiritual Crocodiles”, 
Ensign, 1976. g. maijs, 30.–31. lpp.).

Kas mums draud, ja, neredzot krokodilus, apšaubām, 
ka tie pastāv? Kā prezidenta Pekera un jaunā vīrieša 
pieredze līdzinās tam, ko Nefijs aprakstīja 2. Nefija 
28:22?

Prezidents Pekers paskaidroja:

„Tie, kuri ir nodzīvojuši ilgāk par jums, ir nedaudz izlū-
kojuši dubļainos dīķus un brīdina par krokodiliem. Ne 
tikai par lielām, pelēkām ķirzakām, kas var saplosīt jūs 
gabalos, bet par garīgajiem krokodiliem, kas ir bezgala 
bīstamāki, mānīgāki un grūtāk saskatāmi, pat grūtāk 
nekā tie, labi nomaskējušies, Āfrikas rāpuļi.

Šie garīgie krokodili var nogalināt vai sakropļot jūsu 
dvēseli. Tie var iznīcināt jūsu sirdsmieru un to cilvēku 
sirdsmieru, kuri jūs mīl. Tieši par šiem krokodiliem ir 
jābrīdina visvairāk, jo mūsdienās ir grūti atrast kādu 
dzirdītavu visā mirstīgajā pasaulē, kas nebūtu kroko-
dilu apsēsta” („Spiritual Crocodiles”, 31).

Brīvajās vietās uzraksti atbildi uz jautājumu: Kā Āfrikas 
krokodili prezidenta Pekera stāstā līdzinās Sātana kār-
dinājumiem un taktikai?   
  
 

Izlasi 2. Nefija 28:20–21, 24–26 un uzzini, kā Sātans 
cenšas mūs iznīcināt. (Būtu noderīgi zināt, ka vārds 
nomierinās 2. Nefija 28:21 nozīmē nomierināt, pieklu-
sināt vai garīgi iemidzināt). Saskaņā ar šiem pantiem, 
kādus paņēmienus Sātans izmanto, lai mēģinātu mūs 
nomierināt un sagrābt savā varā?   
 .

Galvenais princips, kas tiek mācīts šajos pantos, ir: 
Sātans izmanto daudzas taktikas, lai mēģinātu mūs 
uzveikt, piemēram, kūdot mūs dusmoties, nomieri-
not un iemidzinot, un glaimojot.

 3. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
vienu vai vairākiem jautājumiem: 

a) Kā Sātans izmanto dusmas, lai maldinātu un iznīcinātu cilvē-
kus, ģimenes un sabiedrību?

b) Pret kādām labām lietām Sātans mudina cilvēkus dusmoties?
c) Uzraksti vismaz divus piemērus, kā daži cilvēki ir tikuši no-
mierināti un padarīti akli pret Sātana briesmām.

Izlasi bīskapa Ričarda K. Edžlija, prezidē-
jošās bīskapijas padomnieka, skaidrojumu 
attiecībā uz pakāpenisku, Sātana izman-
totu procesu, lai mūs ievilinātu slazdā: 
„Mēs nevaram teikt, ka jaunībā mazliet 
pagrēkosim vai tikai pārbaudīsim grēka 

robežas. Nav tādu grēka robežu. Katrai rīcībai, labai vai 
sliktai, ir sekas. Katrs labs darbs uzlabo mūsu spējas 
darīt labu un stingrāk stāvēt pret grēku vai neveiks-
mēm. Katrs pārkāpums, neskatoties uz to, cik tas būtu 
mazs, padara mūs uzņēmīgākus pret Sātana ietekmi 
nākamajā reizē, kad viņš mūs kārdinās. Sātans maz 
pamazām gūst varu pār mums, maldinot mūs par, tā 
saukto, nelielo grēku sekām, līdz viņš mūs notver lielos 
pārkāpumos. Nefijs apraksta šo paņēmienu kā nomie-
rināšanu, iemidzināšanu un aizvešanu ar glaimiem, 
līdz Sātans „sagrābj [mūs] savās briesmīgajās važās, no 
kurām nav atsvabināšanas” (2. Nefija 28:22 ; skat. arī 
21. pantu).” („That Thy Confidence Wax Strong”, 
Ensign, 1994. g. nov., 40. lpp.)

Sātans izmanto šo viltīgo taktiku, lai pārliecinātu mūs 
domāt, teikt un darīt nepareizas lietas. Izlasi 2. Nefija 
28:27–29 un sameklē vēl kādus brīdinājumus.

Tas Kungs deva vēl kādu brīdinājumu un svētību, kas 
ir iekļauti nodaļas beigās. Izlasi 2. Nefija 28:30–32 un 
apdomā šādu jautājumu: Kāpēc Dievs dažus cilvēkus 
sauc par svētītiem? Kā sekošana Dieva padomam 
mums palīdz pārvarēt velna taktikas?

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti, 
kas no apgūtā šajā stundā tev palīdzēs pārvarēt Sātana 

taktikas. No kādām vietām, aktivitātēm vai attieksmes tu vēlies 
izvairīties, lai netiktu pakļauts Sātana ietekmei?

 5. Padomā par to, kas tika teikts par brīdinājuma zīmēm 
šīs mācību stundas sākumā. Savā Svēto Rakstu studiju 

dienasgrāmatā uzzīmē brīdinājuma zīmi, kas attēlo garīgās bries-
mas, par kurām, tavuprāt, jauniešiem mūsdienās vajadzētu tikt 
brīdinātiem. Esi gatavs tajā dalīties ar savu skolotāju un klases-
biedriem.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 2. Nefija 28. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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8. DAĻA: 3. DIENA

2. Nefija 29.–30. 
nodaļa
Ievads
Nefija vēsts par brīnumaino evaņģēlija atjaunošanas 
darbu turpinās 2. Nefija 29.–30. nodaļā. Viņš liecināja, 
ka pēdējās dienās visi Svētie Raksti tiks apvienoti, lai 
parādītu visām tautām, ciltīm, valodām un cilvēkiem, 
ka Tas Kungs atceras Savus bērnus. Šie pieraksti ir pie-
rādījums un liecība, ka Jēzus Kristus ir mūsu Glābējs. 
Nefijs pravietoja, ka daudzi noraidīs Mormona Grā-
matu, taču tie, kas ticēs, tiks sapulcināti Baznīcā. Turklāt 
Nefijs mācīja, ka Dieva derības ļaudis ir tie, kas nožēlo 
grēkus un tic Dieva Dēlam.

2. Nefija 29:1–14
Tas Kungs parāda Nefijam, ka daudzi cilvēki pēdējās dienās 
noraidīs Mormona Grāmatu. 
Nefijs redzēja, ka daudzi cilvēki pēdējās dienās ticēs, 
ka Bībele ir vienīgā Svēto Rakstu grāmata, ko devis 
Dievs, un noraidīs Mormona Grāmatu. Kā tu atbildētu 
draugam, ja viņš tev jautātu: „Kāpēc mormoņiem ir vēl 
viena Bībele?”

Nefijs sniedza dažas atbildes uz šo jautājumu, pierak-
stot Tā Kunga vārdus par Mormona Grāmatas lomu 
evaņģēlija Atjaunošanā pēdējās dienās, ko Tas Kungs 
nosauca par „brīnumainu darbu” (2. Nefija 29:1). Izlasi 
2. Nefija 29:1–2 un uzzini, ko Tā Kunga vārdi darīs 
pēdējās dienās. (Tie „nāks” pie Nefija pēcnācējiem un 
arī „izskanēs līdz visām zemes malām”.) Vārds „izska-
nēs” nozīmē „svilpiens”, kas norāda uz sapulcināšanas 
signālu (skat. Jesajas 5:26, atsauce b).

Vārds karogs 2. Nefija 29:2 attiecas uz priekšmetu, ko 
lieto, lai sapulcinātu un apvienotu cilvēkus. Saskaņā 
ar 2. Nefija 29:2, kas ir šis „karogs”, kas ies „līdz visām 

zemes malām”, lai sapulcinātu Tā Kunga tautu? (Tu 
vari uzrakstīt, piemēram, Mormona Grāmata — Nefija 
pēcnācēju vārdi blakus 2. Nefija 29:2.)

1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti, 
kāds, saskaņā ar 2. Nefija 29:1–2, ir Tā Kunga mērķis, 

 dodot mums papildu Svētos Rakstus, piemēram, Mormona 
 Grāmatu? 

Elders Džefrijs R. Holands, no Divpad-
smit apustuļu kvoruma, dalījās liecībā par 
Mormona Grāmatu: „Mormona Grāmata 
ir īpašs paziņojums par Dieva derībām ar 
Viņa bērniem šeit, uz Zemes, un Viņa 
mīlestību pret tiem” (Christ and the New 

Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon 
[1997. g.], 4. lpp.).

2. Nefija 29. nodaļā vārds citticībnieki attiecas uz cilvē-
kiem, kas nepieder pie Israēla nama. Vārds jūdi attiecas 
uz cilvēkiem, kas ir no Israēla nama, tajā skaitā, uz Le-
hija ģimeni un pēcnācējiem. Izlasi 2. Nefija 29:3–6 un 
uzzini, kāda reakcija būs dažiem citticībniekiem pret 
papildu Svētajiem Rakstiem. Atvēlētajā vietā uzraksti 
atbildi uz jautājumu.

Kā daži reaģēs uz papildu Svētajiem Rakstiem?  

Ko Tas Kungs teica par cilvēkiem, kas šādi reaģēs?  

Nefijs pravietiski raksturoja cilvēku reakciju uz Mor-
mona Grāmatu. Cilvēki mūsdienās bieži pauž šaubas 
par Mormona Grāmatu, jo viņiem jau ir Bībele. Iekrāso 
vārdus vai frāzes 2. Nefija 29:7–11, kas apraksta Tā 
Kunga mērķus, dodot papildu Svētos Rakstus. Padomā, 
kā tu varētu paskaidrot šos mērķus kādam, kurš nesa-
prot vajadzību vai vērtību vēl kādai atklāsmei no Dieva.

2. Izmantojot to, ko pasvītroji 2. Nefija 29:7–11, uzraksti 
savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautā-

jumu, kas tika uzdots šīs mācību stundas sākumā: „Kāpēc mor-
moņiem ir vēl viena Bībele?”

Tas Kungs dod Svētos Rakstus kā otru liecību un 
arī tādēļ, lai sapulcinātu cilvēkus Viņa derībā. Izlasi 
2. Nefija 29:13–14 un uzzini, kādas būs svētības, kad 
Svētie Raksti — „nefijiešu vārdi” (Mormona Grāmata), 
„jūdu vārdi” (Bībele) un „pazudušo cilšu vārdi” — būs 
starp cilvēkiem.

2. Nefija 30:1–8
Nefijs pravieto par Mormona Grāmatas lomu pēdējās dienās
Pēc tam, kad Nefijs bija mācījis, ka Dievs atcerēsies 
Israēla namu, viņš brīdināja savu tautu, lai viņi ne-
domātu, ka ir taisnīgāki nekā citticībnieki. Viņš arī 
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atgādināja viņiem, ka visi cilvēki var kļūt par Dieva de-
rības tautu. Izlasi 2. Nefija 30:2 un dotajā vietā uzraksti, 
kādas divas lietas cilvēkiem vajag izdarīt, pirms Tas 
Kungs ar viņiem slēdz derību.   
  
 

Brīdi padomā par to, kādu ietekmi Mormona Grāmata 
ir atstājusi uz tevi vai uz kādu tavu tuvinieku. Tad izlasi 
2. Nefija 30:3–8 un pabeidz doto uzdevumu ar frāzēm, 
kas apraksta Mormona Grāmatas ietekmi uz tiem, kuri 
to pieņem.

Cilvēku grupas Mormona Grāmatas 
ietekme

Lehija pēcnācēji (2. Nefija 
30:3–6)

Jūdi (2. Nefija 30:7)

Citticībnieki jeb visas tautas 
(2. Nefija 30:8)

Izlasi prezidenta Henrija B. Airinga, no Augstākā pre-
zidija, izteikumu un iekrāso iemeslus, kāpēc Mormona 
Grāmata ir spēcīgs misionāru darbarīks:

„Mormona Grāmata ir bijusi misionāru 
darba centrālais elements kopš evaņģēlija 
atjaunošanas caur pravieti Džozefu. Mēs 
katru dienu to izmantojam misionāru 
darbā. Viens no iemesliem, kādēļ Mormona 
Grāmata ir atslēga uz ikvienas misionāra 

darba jomas veicināšanu, ir šāds: Mormona Grāmata ir 
liecība par Jēzu Kristu. Tas rakstīts uz titullapas. Tur 
vēstīts, ka grāmatas mērķis ir parādīt, kādas lielas lietas 
Tas Kungs ir darījis starp Saviem ļaudīm, lai palīdzētu 
viņiem saprast, ka derības, ko Tas Kungs ar viņiem 
slēdzis, joprojām ir spēkā, un lai pārliecinātu visus 
cilvēkus, ka Jēzus ir Kristus” („Why the Book of Mor-
mon?” New Era, 2008. g. maijs, 6., 8. lpp.).

Studējot 2. Nefija 30:1–8, mēs uzzināsim, ka Mormona 
Grāmata var palīdzēt visiem cilvēkiem iepazīt Jēzu 
Kristu un dzīvot pēc Viņa evaņģēlija.

 3. Izvēlies vienu no jautājumiem un atbildi uz to savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā:

a) Kā Mormona Grāmata ir palīdzējusi tev iepazīt Glābēju?
b) Kā tu izmantosi Mormona Grāmatu, lai palīdzētu citiem iepa-
zīt Glābēju?

2. Nefija 30:9–18
Nefijs pravieto par apstākļiem uz Zemes Tūkstošgades laikā
Izlasi 2. Nefija 30:9–10 un uzzini, kas notiks cilvēku 
vidū pirms Tūkstošgades — 1000 taisnības un miera 
gadiem, kas turpināsies pēc Jēzus Kristus Otrās atnāk-
šanas, kad Jēzus Kristus „personiski valdīs uz Zemes” 
(Ticības apliecinājumi 1:10). Kā tu esi pieredzējis „lielu 
šķelšanos” (2. Nefija 30:10), atšķirot taisnīgos no ļau-
najiem? Kas galu galā notiks ar ļaunajiem?

Izlasi 2. Nefija 30:12–18 un uzzini, kāda būs dzīve 
Tūkstošgades laikā. 

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti 
avīzes virsrakstu (būtiskāko jeb apkopojumu dažos vār-

dos), aprakstot kādu Tūkstošgades notikumu, kuru tu visvairāk 
gaidi. Kad esi uzrakstījis virsrakstu, paskaidro, kā tas norāda uz 
mieru, kas uz Zemes valdīs Tūkstošgades laikā.

Apdomā, kā tas būs, kad Sātanam nebūs varas pār 
cilvēku sirdīm Tūkstošgades laikā un uz Zemes 
valdīs taisnīgums un miers. Padomā, kā atšķirtos 
tava skola vai apkārtējā sabiedrība, ja šādi apstākļi 
valdītu jau šodien. 

 5. Uzraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, 
ko tu vari darīt, lai palīdzētu sev, savai ģimenei un citiem 

cilvēkiem sagatavoties šim miera un taisnīguma laikam.

Komentāri un skaidrojumi
Kā nāks klajā jauni Svētie Raksti?

Elders Brūss R. Makkonkijs, no 
Divpadsmit apustuļu kvoruma, teica, ka 
pieraksti, par kuriem runāts 2. Nefija 
29:12–14, „nāks klajā brīnumainā veidā, 
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas 
prezidenta vadībā, kurš ir atklājējs un tulks 

un kuram ir Dieva valstības atslēgas” (The Millennial 
Messiah [1982. g.], 217. lpp.). Mēs zinām, ka Glābējs 
pēc Savas augšāmcelšanās un nefijiešu apmeklēšanas 
apmeklēja vēl dažas no pazudušajām Israēla ciltīm un 
ka arī šīm ciltīm būs savi pieraksti par Viņa kalpošanu 
starp tiem pēc Viņa augšāmcelšanās (skat. 3. Nefija 
16:1–3; 17:4).
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Kad „jūdi . . . sāks ticēt Kristum”?
Elders Brūss R. Makkonkijs runāja arī par pravietoto 
jūdu pievēršanos evaņģēlijam:

„Un notiks, ka jūdi, kas ir izklīdināti, arī sāks ticēt 
Kristum; un viņi sāks pulcēties kopā uz zemes virsas.” 
(2. Nefija 30:7.) Liela daļa no senā jūdu rūgtuma pret 
Kristu ir beigusies; tagad daudzi no viņiem Viņu pieņem 
kā vareno Rabīnu, lai gan ne kā Dieva Dēlu. Daži Viņu 
ir pieņēmuši pilnībā, ienākot patiesajā baznīcā kopā ar 
sapulcināto Efraima un viņa sekotāju atlikumu.

Tomēr lielā jūdu pievēršanās, viņu tautas atgriešanās pie 
patiesības, ir nolikta pēc Mesijas Otrās atnākšanas. Tie, 
kuri būs spējīgi sagaidīt to dienu, ārkārtīgās ciešanās 
vaicās: „Kas tās ir par brūcēm tavās rokās un tavās 
pēdās? Tad viņi zinās, ka Es esmu Tas Kungs; jo Es sacīšu 
uz tiem: Šīs brūces ir tās brūces, ar ko Es tiku ievainots 
Manu draugu namā. Es esmu tas, kurš tika paaugstināts. 
Es esmu Jēzus, kas tika sists krustā. Es esmu Dieva Dēls.” 
(M & D 45:51–52; Caharijas 12:8–14; 13:6.)” (Mormon 
Doctrine, 2. izd. [1966. g.], 722.–723. lpp.)

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 2. Nefija 29.–30. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

8. DAĻA: 4. DIENA

2. Nefija 31. nodaļa
Ievads
Nefijs mācīja Kristus mācību: mums jāizrāda ticība 
Jēzum Kristum, jānožēlo savi grēki, jātiek kristītiem, 
jāsaņem Svētā Gara dāvana un jāiztur līdz galam. Viņš 
arī liecināja, ka, pielietojot šīs mācības, Dievs mūs svētīs 
ar Svētā Gara klātbūtni un vadīs mūs uz mūžīgo dzīvi. 

2. Nefija 31:1–21
Nefijs māca, ka Glābējs mums parādīja pilnīgu piemēru
Jēzus gāja pie Jāņa Kristītāja, lai tiktu kristīts. Lai gan 
Jēzus nebija grēkojis, kāpēc, tavuprāt, Viņš tika kristīts? 
Kāpēc tu tiki kristīts? Šo jautājumu apdomāšana tev 
palīdzēs sagatavoties šai mācību stundai.

Izlasi 2. Nefija 31:2, 21 un pasvītro frāzi „Kristus mā-
cība”. Pievērs uzmanību, ka 2. pantā Nefijs teica, ka 
„[viņam] jārunā par Kristus mācību”. Pēc tam 21. pantā 

viņš teica, ka viņš ir runājis par „Kristus mācību”. 
2. Nefija 31:3–20 mēs mācāmies par patiesībām, ko 
Nefijs nosauca par „Kristus mācību”. Divas patiesības, 
kuras apgūstam, ir: Jēzus Kristus piepildīja visu tais-
nību, paklausot visiem Tēva baušļiem, un mums ir 
jāseko Jēzus Kristus paklausības piemēram, topot 
kristītiem un saņemot Svēto Garu.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, divās para-
lēlās kolonnās, uzraksti šādus virsrakstus: Iemesli, kāpēc 

Jēzus tika kristīts un Iemesli, kāpēc mēs tiekam kristīti. Tad izlasi 
2. Nefija 31:4–12 un zem katra no šiem virsrakstiem izveido sa-
rakstu ar lietām, ko esi uzzinājis.

Saskaņā ar 2. Nefija 31:11, kas jādara pirms kristīša-
nās?

Lai labāk paskaidrotu, kāpēc ir nepieciešamas kristī-
bas ūdenī, izlasi pravieša Džozefa Smita apgalvojumu: 
„Kristīšanās ir zīme Dievam, eņģeļiem un debesīm, ka 
mēs darām Dieva gribu un nav nekāda cita ceļa zem 
debesīm, ar ko Dievs noteicis nākt pie Viņa, lai tie tiktu 
glābti un ieietu Dieva valstībā, kā vien ticība Jēzum 
Kristum, grēku nožēlošana un kristīšanās grēku atlai-
šanai; un jebkurš cits ceļš ir veltīgs. Un tikai tad jums 
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būs Svētā Gara dāvanas apsolījums” (Baznīcas prezi-
dentu mācības: Džozefs Smits [2010. g.], 92. lpp.). 

2. Iedomājies, ka tavs draugs, kurš nav baznīcas loceklis, 
tev jautā, kāpēc kristīšanās ir tik svarīga. Uzraksti savā 

Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, kā tu viņam atbildētu.
3. Uzraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, kā 
sekošana Jēzus Kristus piemēram un kristīšanās ir ietek-

mējusi un svētījusi tavu dzīvi.
Pēc tam, kad esam kristīti, mūsu priekšā vēl ir daudz 
darāmā. Izlasi 2. Nefija 31:13 un pasvītro frāzes, kas 
apraksta, kādai būtu jābūt attieksmei, sekojot Glābēja 
piemēram.

Ko Debesu Tēvs, saskaņā ar 2. Nefija 31:13, mums sola 
dot pretī, ja mēs ievērojam mūsu derības ar visu sirds 
nodomu un patiesu nolūku? (Tu vari to atzīmēt savos 
Svētajos Rakstos.) Izlasi pēdējo frāzi 2. Nefija 31:17 
un uzzini, kāpēc mums ir nepieciešams saņemt Svēto 
Garu. Atvēlētajā vietā uzraksti uz Svētajiem Rakstiem 
balstītu mācības apgalvojumu vai principu, kas iz-
skaidro, kā Svētais Gars mums palīdzēs.  

Uguns tiek lietota, lai attīrītu tādus materiālus kā, 
piemēram, metālu. Tā izdedzina netīrumus, padarot 
materiālu tīrāku. Līdzīgi notiek arī ar mums, kad mēs 
saņemam Svētā Gara dāvanu, — tikai garīgi. To sauc arī 
par „kristībām ar uguni” (skat. 2. Nefija 31:13). Svētais 
Gars liecina par Tēvu un Dēlu un sniedz grēku pie-
došanu. Prezidents Marions G. Romnijs, no Augstākā 
prezidija, mācīja: „Kristības ar uguni un Svēto Garu . . . 
attīra, dziedē un šķīsta dvēseli.” (Learning for the Eterni-
ties, sast. George J. Romney [1977. g.], 133. lpp.)

Lai uzzinātu vēl kādu „Kristus mācības” sastāvdaļu, 
izlasi 2. Nefija 31:15–16 un iekrāso, ko esi noskaidrojis. 
Savieno frāzes, ko izlasīji 2. Nefija 31:13, ar norādēm, 
kas dotas 2. Nefija 31:15–16, un padomā, kā tu vari 
pastāvēt līdz galam ar „patiesu nolūku” un „visu sirds 
nodomu”.

4. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumiem: 

a) Kā vārdus — „ar visu sirds nodomu”, „neliekuļojot” un „ar 
patiesu nolūku” — var attiecināt uz tādām lietām kā ikdienas 
Svēto Rakstu studēšana vai baznīcas apmeklēšana?
b) Kāda ir atšķirība starp „lūgšanas skaitīšanu” un lūgšanu 
„ar visu sirds nodomu”?
c) Kāda ir atšķirība starp kādu, kas „pieņem Vakarēdienu”, 
un kādu, kas to pieņem „ar patiesu nolūku”?

Izlasi 2. Nefija 31:18 un uzzini, kur mēs nonākam, 
kad esam izgājuši cauri grēku nožēlošanas un kris-
tīšanās vārtiem. Kad mēs izrādām ticību, nožēlojam 
grēkus, tiekam kristīti un saņemam Svēto Garu, mēs 

nostājamies uz „šaurās jo šaurās takas”. Šaurs nozīmē 
stingrs, prasīgs un nepieļauj nekādu novirzīšanos. Sa-
skaņā ar 2. Nefija 31:18, kā mēs varam zināt, vai esam 
uz šaurās jo šaurās takas?  

Svētā Gara dāvana nav vienkārši laba sajūta, ko laiku 
pa laikam pieredzam. Caur Svētā Gara klātbūtni Dievs 
apliecina, ka mēs ejam pa ceļu, kas ved uz mūžīgo 
dzīvi. 

5. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumiem: 

a) Kā Svētā Gara klātbūtne ir palīdzējusi tev palikt uz šaurās jo 
šaurās takas?
b) Kādos citos veidos Svētais Gars ir svētījis tavu dzīvi?

Izlasi 2. Nefija 31:19–21 un 
izveido uzskaitījumu, sa-
numurējot savos Svētajos 
Rakstos to, kas mums jā-
dara, lai paliktu uz pareizā 
ceļa. (Ievēro, ka 2. Nefija 
31:19–20 ir prasmīgi pārzi-
nāmā rakstvieta. Tu vari to 
īpaši atzīmēt, lai turpmāk 
varētu vieglāk atrast.)

6. Uzraksti vienu tei-
kumu savā Svēto Rakstu 

studiju dienasgrāmatā, paskaid-
rojot, ko tev nozīmē „virzīties 
uz priekšu ar nelokāmību 
Kristū” (2. Nefija 31:20).

Atvēlētajā vietā apkopo 
2. Nefija 31:19–20 ar principa apgalvojumu:

Ja mēs  , 
tad mēs  . 
(Tu vari to ierakstīt savos Svētajos Rakstos.) 

Elders Rasels M. Nelsons, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, izteica cerības pilnu padomu tiem, kuri jūt, 
ka ir noklīduši no šaurās jo šaurās takas: „Savā dzīves 
ceļā jūs sastopaties ar daudziem šķēršļiem un izdarāt 
kļūdas. Svēto Rakstu vadība palīdz jums atpazīt tās un 
veikt nepieciešamos labojumus. Jūs pārstājat doties 
nepareizā virzienā. Jūs rūpīgi studējat Svētos Rakstus. 
Tad jūs dodaties uz priekšu ar grēku nožēlu un nepie-
ciešamo atlīdzināšanu, lai nonāktu uz „šaurās jo šaurās 
takas, kas ved uz mūžīgo dzīvi [2. Nefija 31:18].” 
(„Living by Scriptural Guidance”, Ensign, 2000. g. 
nov., 17. lpp.)

Apdomā, kā šis apgalvojums un šodien studētie Svētie 
Raksti tev nes „cerības spožumu” (2. Nefija 31:20). 

Svētajos Rakstos atrodot uz-
skaitījumus, tu vari tos pasvīt-
rot, lai labāk saprastu, ko Tas 
Kungs un Viņa pravieši māca. 
Katra uzskaitītā elementa nu-
murēšana palīdzēs tos vieglāk 
pamanīt. Izvēloties vienkāršus 
nosaukumus uzietajiem uz-
skaitījumiem un numurējot 
katru to elementu, tu varēsi 
tos vieglāk pamanīt un atce-
rēties, ko esi studējis. 

Uzskaitījumu 
pasvītrošana
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Rakstvietu prasmīga pārzināšana — 
2. Nefija 31:19–20

 7. Velti piecas minūtes tam, lai iegaumētu 2. Nefija 
31:20. Palūdz, lai kāds ģimenes loceklis vai draugs pār-

bauda tavas Svēto Rakstu panta zināšanas, vai arī tu vari aizsegt 
pantu ar roku un pamēģināt to atkārtot, tajā neieskatoties. Pa-
centies no galvas uzrakstīt šo pantu savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā.

 8. Izmantojot 2. Nefija 31:20, izvēlies vienu no lietām, 
kas mums jādara, lai turētos uz pareizā ceļa, un kas tev 

labi padodas. Tad uzraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrā-
matā, kā tu to paveic. Tad izvēlies lietu, kurā vēlētos pilnveido-
ties, un uzraksti, kā tu to paveiksi.

Komentāri un skaidrojumi
Kā tu vari izvairīties no liekulības?
Nefijs brīdināja par liekuļošanu 2. Nefija 31:13. 
Liekuļošana nozīmē izlikties vai tēlot, lai citi redzētu to, 
kas neatspoguļo mūsu patieso personību. Elders 
Džozefs B. Virtlins, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, 
runāja par neliekuļotu rīcību:

„Vai mēs patiesi dzīvojam pēc evaņģēlija, 
vai arī tikai izrādām ārēju taisnīgumu, lai 
apkārtējie pieņemtu, ka mēs esam uzticīgi, 
kad īstenībā mūsu sirdis un personīgā 
rīcība nav saskaņā ar Tā Kunga mācībām?

Vai mēs pieņemam „dievības izskatu”, bet noliedzam 
„tās spēku”? [Skat. Džozefs Smits — Vēsture 1:19.]

Vai mēs patiešām esam taisnīgi, vai arī izliekamies 
paklausīgi tikai tad, kad domājam, ka citi mūs vēro?

Tas Kungs ir skaidri pateicis, ka Viņu nevar piemuļķot ar 
izlikšanos, un Viņš ir brīdinājis mūs nebūt nepatiesiem 
ne pret Viņu, ne pret citiem. Viņš mūs ir brīdinājis, lai 
uzmanāmies no tiem, kuri rada par sevi nepatiesu 
priekšstatu, aiz ārēja spožuma slēpjot tumšāku īstenību. 
Mēs zinām, ka Tas Kungs „uzlūko sirdi”, nevis „ārējo 
izskatu” [skat. 1. Samuēla 16:7].” („True to the Truth”, 
Ensign, 1997. g. maijs, 15.–16. lpp.)

Kā mēs varam „pastāvēt līdz galam”?
Frāze „pastāvēt līdz galam” (2. Nefija 31:16) bieži tiek 
lietota, liekot mums domāt, ka mums vajag pacietīgi 
paciest grūtības visas dzīves laikā. Elders Džozefs B. 
Virtlins paskaidroja, ka pastāvēt līdz galam arī nozīmē 
palikt uzticīgiem Kristum līdz mūža galam:

„Pastāvēšana līdz galam ir mācība par ceļa turpināšanu, 
kas ved uz mūžīgo dzīvi, pēc tam, kad cilvēks ir 
nostājies uz šī ceļa caur ticību, grēku nožēlošanu, 

kristīšanos un Svētā Gara saņemšanu. Pastāvēšana līdz 
galam prasa visas mūsu pūles. . . .

Pastāvēt līdz galam nozīmē, ka mēs savu dzīvi esam 
stingri dēstījuši evaņģēlija augsnē, paliekot Baznīcas 
galvenajā novirzienā, pazemīgi kalpojot saviem 
līdzcilvēkiem, dzīvojot Kristum līdzīgu dzīvi un turot 
noslēgtās derības. Tie, kuri pastāv līdz galam, ir 
līdzsvaroti, pastāvīgi, pazemīgi, vienmēr pilnveidojas un 
ir bez viltus. Viņu liecība nebalstās uz pasaulīgiem 
iemesliem, — tā balstās uz patiesību, zināšanām, 
pieredzi un Garu.” („Press On”, Ensign, 2004. g. 
nov., 101. lpp.)

 9. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 2. Nefija 31. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

9. DAĻA: 1. DIENA

2. Nefija 32. nodaļa
Ievads
Pēc tam, kad Nefijs bija mācījis par „[šauro] jo [šauro] 
[taku], kas ved uz mūžīgo dzīvi” (2. Nefija 31:18), viņš 
redzēja, ka viņa ļaudis vēlējās uzzināt, kas viņiem ir 
jādara pēc tam, kad viņi uz šīs takas būs nostājušies. 
Viņš atbildēja uz viņu jautājumiem, mudinot viņus 
„[baudīt] Kristus vārdus” un „vienmēr lūgt” (2. Nefija 
32:3, 9). Viņš apliecināja: ja viņi tā rīkosies, Svētais Gars 
palīdzēs viņiem zināt, kas jādara.

2. Nefija 32:1–7
Nefijs dod mums padomu — meklēt dievišķu vadību Jēzus 
Kristus vārdos
Padomā par kādu gadījumu, kad kāds tev deva norā-
des, lai no vienas vietas nokļūtu uz otru. Vai šīs norādes 
bija viegli vai grūti saprast? Kāpēc ir svarīgi, lai kāds 
dotu skaidrus norādījumus?

Iepriekšējā mācību stundā tu studēji dažas norādes, ko 
Nefijs deva saviem ļaudīm. Pēc to došanas viņš teica: 
„Šis ir tas ceļš” (2. Nefija 31:21). Ātri pārlasi 2. Nefija 
31:17–18 un atsauc atmiņā, kā var sākties cilvēka ceļš 
uz mūžīgo dzīvi. Tad izlasi 2. Nefija 32:1 un uzzini, kāds 
jautājums bija ļaužu sirdīs attiecībā uz to, ko Nefijs bija 
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viņiem mācījis. Uzraksti šo ļaužu jautājumu saviem 
vārdiem:  

Izlasi 2. Nefija 32:2–3 un uzzini, kas, pēc Nefija vār-
diem, mums ir jādara pēc tam, kad būsim uzsākuši šo 
ceļu. Ir noderīgi zināt, ka runāt eņģeļu mēlē, saskaņā 
ar prezidenta Boida K. Pekera, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, teikto, „vienkārši nozīmē, ka jūs varat runāt 
ar Svētā Gara spēku” („The Gift of the Holy Ghost: 
What Every Member Should Know”, Ensign, 2006. g. 
aug., 50. lpp.).

Tu vari pasvītrot frāzi „baudiet Kristus vārdus” 2. Nefija 
32:3 (šis pants ir prasmīgi pārzināmā rakstvieta). Nefijs 
lietoja frāzi „Kristus vārdi”, lai aprakstītu mācības, ko 
iedvesmojis Svētais Gars. Izveido sarakstu, kā vai kur 
tu vari izlasīt, sadzirdēt vai saņemt Svētā Gara iedves-
motas mācības.  

Kristus vārdi ietver Svētos Rakstus un mūsdienu 
praviešu vārdus. Lai tu varētu apdomāt, ko nozīmē 
„[baudīt] Kristus vārdus”, izlasi šo citātu:

Elders Rasels M. Nelsons, no Divpadsmit 
apustuļu kvoruma, mācīja: „Baudīt 
nozīmē ko vairāk, nekā pagaršot. Baudīt 
nozīmē izgaršot. Mēs izgaršojam Svētos 
Rakstus, tos studējot debešķīgu atklājumu 
un uzticīgas paklausības garā. Kad mēs 

baudām Kristus vārdus, tie . . . kļūst par mūsu būtības 
neatņemamu sastāvdaļu” („Living by Scriptural 
Guidance”, Ensign,2000. g. nov., 17. lpp.).

Elders Roberts D. Heilzs, no Divpadsmit apustuļu kvo-
ruma, teica: „Lai es un jūs varētu baudīt Kristus vārdus, 
mums ir jāstudē Svētie Raksti un jāuzsūc Viņa vārdi, 
tos apdomājot un padarot par katras domas un darbī-
bas daļu” („Healing Soul and Body”, Ensign,1998. g. 
nov., 15. lpp.).

1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti sa-
viem vārdiem, ko, tavuprāt, nozīmē baudīt Kristus vārdus.

Padomā, kāda ir atšķirība starp vārdiem baudīt, uzkost 
un badoties. Brīdi apdomā, kādi mazāk iedarbīgi Kristus 
vārdu studēšanas veidi var tikt salīdzināti ar uzkošanu 
vai pat badošanos.

Pabeidz rakstīt atlikušā principa daļu, saskaņā ar 2. Ne-
fija 32:3: Kad mēs baudām Kristus vārdus, Kristus 
vārdi pateiks 

.

2. Uzraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā vai 
nu par gadījumu, kad Kristus vārdu baudīšana tev 

palīdzēja uzzināt, ko tev darīt savā dzīvē, vai apraksti situāciju, ar 
kuru saskaries tagad un kurā Kristus vārdu baudīšana tev varētu 
palīdzēt. 

Aizpildi trūkstošās vietas, lai novērtētu, cik labi tu 
baudi Kristus vārdus un kā tu varētu pilnveidoties. Pie 
katra dotā piemēra uzraksti vārdu — baudu, uzkožu 
vai badojos —, kas vislabāk raksturo, cik ļoti tu centies 
izzināt Kristus vārdus katrā no minētajām pozīcijām. 
Piemēram, tu vari baudīt Svētos Rakstus, studējot 
individuāli, bet tikai uzkost Kristus vārdus vispārējā 
konferencē.

Individuāla Svēto Rakstu studēšana:  

Svētā Vakarēdiena sanāksme:  

Vispārējā konference:  

Svēto Rakstu studēšana ģimenē:  

Seminārs:  

Ģimenes mājvakars:  

Ārona priesterības kvoruma sanāksme vai Jauno sie-
viešu biedrības nodarbība:  

Svētdienas skola:  

Personīgā lūgšana:  

3. Brīdi padomā un iz-
vēlies vienu pozīciju, pie 

kuras tu uzrakstīji, ka šobrīd 
„uzkod” vai „badojies”. Savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrā-
matā uzraksti, kā tu vari labāk 
baudīt Kristus vārdus šajā pozī-
cijā. Tad seko tam un rīkojies.

Izlasi 2. Nefija 32:4–7 un 
padomā, kā atbildēt uz 
dotajiem jautājumiem 
(atbilde uz vienu no jautā-
jumiem būs tavs 4. mājas-
darbs):

• Ko, tavuprāt, nozīmē 
„vaicāt” vai „klauvēt”, 
kā minēts 4. pantā? Kā lūgšana var būt labs piemērs 
vaicāšanai vai klauvēšanai?

• Kādas sekas, pēc Nefija vārdiem, būs tiem, kas nevai-
cās vai neklauvēs, kā minēts 4. pantā?

• 5. pants: kādas svētības, pēc Nefija solītā, mums tiks 
dotas, kad saņemsim Svēto Garu?

• 7. pants: kāda attieksme bija Nefija ļaudīm, kas lika 
Nefijam par viņiem sērot? Kāpēc, tavuprāt, šāda 
attieksme attur cilvēkus no „svarīgu zināšanu” 
meklēšanas un saprašanas?

Kad mēs brīdi padomājam, lai 
godīgi izvērtētu, cik labi mēs 
dzīvojam pēc noteikta prin-
cipa, mēs dodam Svētajam 
Garam iespēju mums palīdzēt 
saprast, ko mēs darām labi un 
kā mēs varam pilnveidoties. 
Izvērtējot sevi, meklē Svētā 
Gara vadību un esi pilnīgi 
godīgs.

Mūsu dzīves 
izvērtēšana
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 4. Uzraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā 
vienu principu, ko tu iemācījies no 2. Nefija 32:4–7, 

un paskaidro, kāpēc šis princips ir svarīgs tavā dzīvē.

Rakstvietu prasmīga pārzināšana — 
2. Nefija 32:3

 5. Kā tu domā, cik ilgu laiku tev vajadzētu, lai iegau-
mētu 2. Nefija 32:3, ja tu to atkārtotu ik reizi, kad ēstu 

maltīti? Uzraksti šo pantu uz kartītes vai maza papīra gabaliņa 
un nēsā to sev līdzi. Pāris nākamās dienas baudi Kristus vārdus, 
cenšoties iegaumēt 2. Nefija 32:3 pirms un pēc katras maltītes. 
Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti, cik maltītes 
tev vajadzēja, lai pantu iegaumētu.

2. Nefija 32:8–9
Nefijs mums iesaka vienmēr lūgt
Daudzi cilvēki saka, ka tad, kad viņi ir grēkojuši, viņi 
nevēlas lūgt Debesu Tēvu. Brīdi padomā, kāpēc tas tā 
varētu būt. Kurš vēlas, lai tu nelūdz, īpaši pēc tam, kad 
esi grēkojis? Kāpēc? Ieskaties 2. Nefija 32:8, ko Svētais 
Garms mums māca attiecībā uz lūgšanu? Apdomā jau-
tājumus: Kādēļ, tavuprāt, Tas Kungs vēlas, lai tu lūdz? 
Kāpēc, tavuprāt, Sātans nevēlas, lai tu lūdz? 

Izlasi 2. Nefija 32:9 un uzzini, cik bieži mums vajadzētu 
lūgt un kādas svētības Tas Kungs mums apsola, ja mēs 
lūgsim. Lasot šo pantu, ir noderīgi zināt, ka iesvētīt 
nozīmē veltīt kalpošanai Dievam vai padarīt svētu.

No 2. Nefija 32:9 mēs mācāmies principu: Vienmēr lū-
dzot, mēs spēsim paveikt visu, ko Tas Kungs vēlē-
sies, lai mēs darām savu dvēseļu labumam. (Pievērs 
uzmanību, ka 2. Nefija 32:8–9 ir prasmīgi pārzināmā 
rakstvieta. Tu vari to atzīmēt atšķirīgā veidā, lai nākotnē 
vieglāk varētu atrast.)

Apdomā, ko nozīmē vienmēr lūgt. Lasot eldera Dei-
vida A. Bednāra, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, 
izteikumu, pasvītro vienu vai vairākus veidus, kā mēs 
varam pildīt bausli — „vienmēr lūgt”:

„Mūsu raksturā, uzvedībā vai saistībā ar 
mūsu garīgo izaugsmi var būt kaut kas, 
par ko mums ir jāapspriežas ar Debesu 
Tēvu rīta lūgšanā. Pēc pienācīgas pateicī-
bas izteikšanas par saņemtajām svētībām 
mēs izlūdzamies sapratni, vadību un 

palīdzību, lai spētu paveikt to, ko nevaram paveikt tikai 
ar pašu spēkiem vien. . . .

Dienas ritumā mēs lūdzam savā sirdī, lai saņemtu 
nepārtrauktu palīdzību un vadību. . . .
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Šajā konkrētajā dienā mēs ievērojam, ka ir brīži, kuros 
mums parasti būtu vēlme runāt skarbi, taču mēs to ne-
darām, vai kuros mums būtu nosliece dusmoties, taču 
mēs nedusmojamies. Mēs saskatām debesu palīdzību 
un spēku un pazemīgi atzīstam, ka esam saņēmuši 
atbildes uz savu lūgšanu. Brīdī, kad saskatām palīdzību, 
mēs izsakām klusu pateicības lūgšanu.

Dienas beigās mēs atkal nometamies ceļos, lai sniegtu 
atskaiti savam Tēvam. Mēs pārrunājam dienas notiku-
mus un izsakām dziļi izjustu pateicību par saņemtajām 
svētībām un palīdzību. Mēs nožēlojam grēkus un ar Tā 
Kunga Gara palīdzību uzzinām, kā varam rīkoties, lai 
rīt kļūtu labāki. Tādējādi mūsu vakara lūgšana balstās 
uz mūsu rīta lūgšanu un ir tās turpinājums. Savukārt 
mūsu vakara lūgšana ir arī sagatavošanās jēgpilnai rīta 
lūgšanai.

Rīta un vakara lūgšanas — un visas citas lūgšanas starp 
tām — nav nesaistīti, nošķirti notikumi; drīzāk tās ir 
saistītas kopā katru dienu un vairākās dienās, nedēļās, 
mēnešos un pat gados. Tas daļēji paskaidro to, kā mēs 
pildām Svēto Rakstu norādījumu — „vienmēr lūgt” 
(Lūkas 21:36; 3. Nefija 18:15, 18; M&D 31:12). Šā-
das jēgpilnas lūgšanas mums palīdz gūt visaugstākās 
svētības, kas Dievam ir paglabātas Viņa uzticīgajiem 

bērniem.” („Pray Always”, Ensign vai Liahona, 2008. g. 
nov., 41.–42. lpp.)

 6. Uzraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, kā, 
tavuprāt, sekošana eldera Bednāra norādījumiem — 

„vienmēr lūgt” — palīdzēs tavā dzīvē.

Nobeidzot šo mācību stundu, izlasi eldera Spen-
sera Dž. Kondija, kas tolaik kalpoja par Septiņdesmito, 
liecību attiecībā uz Kristus vārdu baudīšanu: „Iespē-
jams, jūs saskaraties ar lēmumiem par kalpošanu mi-
sijā, savas nākotnes karjeras izvēli un galu galā — par 
laulību. Lasot Svētos Rakstus un lūdzot pēc vadības, 
jūs visdrīzāk neieraudzīsiet atbildi drukātu vārdu veidā 
grāmatas lappusēs, taču lasot jūs saņemsiet skaidrus 
iespaidus un pamudinājumus, un, kā solīts, Svētais 
Gars „rādīs jums visu, kas jums jādara” [2. Nefija 
32:5]” („Becoming a Great Benefit to Our Fellow 
Beings”, Ensign, 2002. g. maijs, 45. lpp.).

Rakstvietu prasmīga pārzināšana — 
2. Nefija 32:8–9

 7. Turpmāko 24 stundu laikā mēģini iekļaut savā dzīvē, 
ko esi iemācījies par to, kā „lūgt vienmēr”. Nākamās mā-

cību stundas sākumā tu tiksi aicināts pastāstīt par savām domām 
un jūtam attiecībā uz šo pieredzi. Uzraksti savā Svēto Rakstu stu-
diju dienasgrāmatā, kā cenšanās „lūgt vienmēr” var izmainīt ta-
vas lūgšanas.

 8. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 2. Nefija 32. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

9. DAĻA: 2. DIENA

2. Nefija 33. nodaļa
Ievads
Nefijs pabeidza savu pierakstu, paziņojot, ka viņa 
 rakstītie vārdi liecina par Jēzu Kristu un pārliecina 
cilvēkus darīt labu un pastāvēt līdz galam. Viņš teica, 
ka, lai arī rakstīti „nespēkā”, viņa vārdi ir „ļoti [vēr-
tīgi]” un tiks „padarīti stipri” tiem, kas tos lasīs (skat. 
2. Nefija 33:3–4). Viņš liecināja, ka viņa pieraksti ir 
„Kristus vārdi” un ka cilvēki būs atbildīgi Dieva priekšā 
par to, kā viņi pret tiem būs izturējušies (skat. 2. Nefija 
33:10–15).
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1. Iepriekšējā mācību stundā tu tiki aicināts mēģināt 24 
stundu laikā „lūgt vienmēr”. Savā Svēto Rakstu studiju 

dienasgrāmatā ieraksti domas un sajūtas par savu pieredzi.

2. Nefija 33:1–15
Nefijs paskaidro sava pieraksta mērķi 
Brīdi padomā, kādi ir iemesli, kāpēc tu vēlies, lai Svētais 
Gars tavā sirdī ienes kādu vēsti.

Kā vēstījuma nodošana uz sirdi atšķiras no vēstījuma 
ienākšanas sirdī?

Izlasi 2. Nefija 33:1 un uzzini, kuru vārdu — uz sirdi vai 
sirdī — Nefijs lietoja, lai aprakstītu, uz kurieni Svētais 
Gars nes vēstījumu. Tu vari to pasvītrot.

Kāpēc, tavuprāt, ir būtiski, ka Svētais Gars nes patie-
sību uz mūsu sirdīm, nevis mūsu sirdīs ?  

Elders Deivids A. Bednārs, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, runāja par 2. Nefija 33:1, pasludinot: „Lūdzu, 
ņemiet vērā, ka Gara spēks nes vēstījumu uz sirdi, nevis 
obligāti sirdī. Skolotājs var skaidrot, demonstrēt, pārlie-
cināt un liecināt ar lielu garīgo spēku un ietekmi. Taču 
galu galā pats vēstījums un Svētā Gara liecība iekļūst cil-
vēka sirdī tikai tad, ja saņēmējs ļauj tai ienākt. . . . Mācī-
šanās ticībā atver ceļu, lai mācītais ienāktu sirdī” („Seek 
Learning by Faith”, Ensign, 2007. g. sept., 61. lpp.).

Elders Džeralds N. Lands, kurš tolaik 
kalpoja par Septiņdesmito, paskaidroja, 
kāpēc Svētais Gars nes vārdu uz sirdīm, 
nevis sirdīs : „Kāpēc tikai uz sirdi? Cilvēka 
rīcības brīvība ir tik svēta, ka Debesu Tēvs, 
pat ar visu Savu bezgalīgo spēku, nekad 

nepiespiedīs cilvēka sirdi. Cilvēks to var censties darīt, 
bet ne Dievs. Citiem vārdiem sakot, Dievs ļauj, lai mēs 
paši būtu savu siržu uzraugi jeb sargi. Mums no pašu 
brīvas gribas ir jāatver savas sirdis Garam, jo Viņš 
mums sevi neuzspiedīs” („Opening Our Hearts”, 
Ensign vai Liahona, 2008. g. maijs, 33. lpp.).

Kas, tavuprāt, cilvēkiem ir jādara, lai atvērtu savas sirdis 
Garam?  

Izlasi 2. Nefija 33:2 un uzzini, kas notiek, kad cilvēki 
nocietina savas sirdis. Ir noderīgi zināt, ka frāze „ neuz-
skata tās par vērtīgām” nozīmē „nevērtīgas”.

2. Uzraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, 
kādu uzvedību un attieksmi individuālo studiju, mājmācī-

bas semināra un dievkalpojuma laikā, tavuprāt, izrāda kāds, kurš 
vēlas atvērt savu sirdi.

Uz sirdi Sirdī

2. Nefija 33:1–2 mums tiek mācīts princips: Kad mēs 
atveram savu sirdi, tajā var ienākt Svētā Gara 
vēstījums. Tu vari uzrakstīt šo principu savos Svētajos 
Rakstos.

3. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumiem: 

a) Kad tu esi sajutis, ka evaņģēlija vēsts ir ienākusi tavā sirdī? 
Kādi bija apstākļi, un kādi bija rezultāti?
b) Ko tas pasaka par tavu sirdi tobrīd?

Izlasi 2. Nefija 33:3–7 un uzzini, kāda bija Nefija cerība 
par tiem, kas lasīs viņa vārdus. Tad pabeidz teikumus, 
izmantojot savus vai Nefija vārdus. Pievērs uzmanību, 
ka dažām frāzēm var būt vairāk nekā viena atbilde:

2. Nefija 33:3 — Es nepārtraukti lūdzu par  
.

2 Nefija 33:4 — Es zinu  
.

2. Nefija 33:6 — Es gavilēju  
.

2. Nefija 33:7 — Man ir  
.

Pabeidzot studēt 2. Nefija 33. nodaļu, paturi prātā, ka 
šie panti ir pēdējā Nefija liecība, kas pierakstīta Svē-
tajos Rakstos. Izlasi 2. Nefija 33:10–14 un iedomājies, 
ka šos vārdus tu dzirdi no paša Nefija. Tu vari pasvītrot 
frāzes, kas tev šķiet svarīgas. 

4. Izraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā da-
žas frāzes no 2. Nefija 33:10–14, kuras tev šķiet svarīgas, 

un paskaidro — kāpēc. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā uz jautājumu: Ja cilvēki ticēs Kristum, ko viņi jutīs 
pret Mormona Grāmatu? (Skat. 2. Nefija 33:10.)

Izlasi 2. Nefija 33:15 un apdomā Nefija pēdējos vārdus: 
„Man ir jāklausa.” Tu vari uzrakstīt „1. Nefija 3:7” kā 
norādi uz citu rakstvietu savos Svētajos Rakstos, blakus 
2. Nefija 33:15. Pārlasi 1. Nefija 3:7 un uzzini, kā šie 
divi panti ir saistīti.

5. Pāris minūtes atska-
ties uz 1. Nefija un 

2. Nefija grāmatu, pievēršot uz-
manību Nefija paklausības pie-
mēriem. Savā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā uzraksti 
dažus piemērus, ko atradi. Sa-
meklē mīļāko vai svarīgāko 
pantu, kas tevi ir pārliecinājis 
darīt labu, kļūt labākam vai ti-
cēt Glābējam, kā to teica Nefijs 
(skat. 2. Nefija 33:1). Ieraksti šo 
pantu savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā.

Mijnorāde ir Svēto Rakstu at-
sauce, kas norādīs uz papildus 
informāciju, sniedzot plašāku 
ieskatu par tēmu, kuru studē. 
Tu ievērojami iegūsi, ja, stu-
dējot un atrodot pantus, kas 
palīdz iegūt labāku izpratni 
par kādu citu Svēto Rakstu 
pantu vai tēmu, pierakstīsi 
šīs mijnorādes savos Svētajos 
Rakstos.

Izmanto norādes 
uz citu rakstvietu 
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Nefija beidzamā liecība un brīdinājums tiem, kuri va-
rētu atraidīt viņa vārdus, uzliek mums lielāku atbildību 
attieksmē pret Mormona Grāmatu. Prezidents Džozefs 
Fīldings Smits mācīja, ka mēs, baznīcas locekļi, esam 
atbildīgi par to, lai studētu Mormona Grāmatu.

„Man šķiet, ka neviens šīs baznīcas loceklis nekad 
nebūs pilnībā apmierināts, kamēr nebūs vairākkārt 
izlasījis Mormona Grāmatu un pamatīgi to apdomājis, 
lai varētu sniegt liecību, ka tas patiešām ir Visuvarenā 
iedvesmots pieraksts un ka tā vēsture ir patiesa. . . .

. . . Neviens baznīcas loceklis, kurš nav nopietni un 
rūpīgi studējis Mormona Grāmatu, nevar palikt ne-
nosodīts Dieva priekšā” (citāts no Conference Report, 
1961. g. okt., 18. lpp.).

Tev ir iespēja izlemt, kā tu izturēsies pret Nefija vār-
diem un Mormona Grāmatu.

 6. Novērtē savus centienus Mormona Grāmatas studē-
šanā un uzraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrā-

matā, kā tu varētu uzlabot savas studijas.

Noslēdzot šo mācību stundu, izlasi 
prezidenta Gordona B. Hinklija apsolī-
jumu tiem, kuri uzcītīgi studēs Mormona 
Grāmatu: „Neatkarīgi no tā, cik reizes jūs 
iepriekš jau būsiet izlasījuši Mormona 
Grāmatu, jūsu dzīvē un mājās vēl bagātī-

gāk ienāks Tā Kunga Gars, nostiprināsies jūsu apņē-
mība paklausīt Viņa baušļiem un jūsu liecība par Dieva 
Dēla dzīvo realitāti kļūs spēcīgāka” („A Testimony 
Vibrant and True”, Ensign, 2005. g. aug., 6. lpp.).

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es lasīju 2. Nefija 33. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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IEVADS  

Jēkaba grāmatā 

Kādēļ studēt šo grāmatu?
Studējot Jēkaba grāmatu, tu uzzināsi svarīgas 
mācības no vīra, kuram bija nesatricināma ticība 
Jēzum Kristum. Jēkabs vairākkārt liecināja par 
Glābēju un aicināja savus ļaudis un tos, kuri lasīs šos 
vārdus, nožēlot grēkus. Viņš mācīja un parādīja, cik 
svarīgi ir uzcītīgi pildīt Tā Kunga aicinājumus. Viņš 
brīdināja savus ļaudis par lepnības, bagātības un 
netikumības briesmām. Jēkabs arī citēja un atsaucās 
uz Zēnosa līdzību par eļļaskokiem, kas parāda Glābēja 
nenogurdināmās pūles nest glābšanu visiem Dieva 
bērniem. Pēc sastapšanās ar antikristu Šeremu, Jēkabs 
parādīja, kā taisnīgi atbildēt tiem, kuri apšauba vai 
kritizē mūsu ticību.

Kas sarakstīja šo grāmatu?
Šo grāmatu sarakstīja Jēkabs, Sārijas un Lehija 
piektais dēls. Viņš piedzima tuksnesī, laikā, kad viņa 
ģimene ceļoja uz apsolīto zemi. Savā bērnībā Jēkabs 
„[izjuta] ciešanas un daudz bēdu savu brāļu rupjības 
dēļ” (2. Nefija 2:1). Tomēr Lehijs viņam apsolīja, ka 
Dievs „iesvētīs [viņa] bēdas [viņam] par labumu” un 
viņš vadīs savas dienas „kalpošanā [savam] Dievam” 
(2. Nefija 2:2–3). Savā jaunībā Jēkabs redzēja Glābēja 
godību (skat. 2. Nefija 2:3–4). Nefijs iesvētīja Jēkabu 
par nefijiešu priesteri un skolotāju (skat. 2. Nefija 
5:26) un vēlāk uzticēja viņam mazās Nefija plāksnes 
(skat. Jēkaba 1:1–4). Esot uzticīgs priesterības vadītājs 
un skolotājs, Jēkabs cītīgi strādāja, lai pārliecinātu 
savus ļaudis ticēt Kristum (skat. Jēkaba 1:7). Viņš 
saņēma atklāsmes par Glābēju, pieredzēja eņģeļu 
kalpošanu, dzirdēja Tā Kunga balsi (skat. Jēkaba 
7:5) un redzēja savu Pestītāju (skat. 2. Nefija 11:2–3). 
Jēkabs bija Ēnosa tēvs, kuram viņš pirms nāves 
uzticēja plāksnes.

Kur un kad tā tika sarakstīta?
Jēkaba grāmata tika iesākta ap 544. gadu p.m.ē., 
kad Nefijs viņam uzticēja mazās plāksnes. Tā tika 
pabeigta Jēkaba dzīves nogalē, kad viņš nodeva 
plāksnes savam dēlam Ēnosam. Jēkabs uzrakstīja šos 
pierakstus, kamēr dzīvoja Nefija zemē.

9. DAĻA: 3. DIENA

Jēkaba 1.–2. nodaļa
Ievads
Pēc Nefija nāves, jaunā ķēniņa valdīšanas laikā, nefijieši 
sāka „nodoties ļauniem darbiem” (Jēkaba 1:15). Nefijs 
bija iesvētījis savus jaunākos brāļus, Jēkabu un Jāzepu, 
par ļaužu priesteriem un skolotājiem, un viņi uzcītīgi 
strādāja, lai pārliecinātu cilvēkus nožēlot grēkus un 
nākt pie Kristus. Jēkabs paklausīja Nefija pavēlei un 
pierakstīja svētās mācības, atklāsmes un pravietojumus 
uz mazajām plāksnēm. Būdams uzticīgs savam die-
višķi dotajam uzdevumam, Jēkabs aicināja savus ļaudis 
nožēlot grēkus, brīdinot viņus par tādiem grēkiem kā 
lepnība, mīlestība uz bagātībām un seksuālā netiklība. 
Viņš mācīja par to, kādas briesmas un sekas draud, 
piekopjot šos trīs izplatītos grēkus. 

Jēkaba 1:1–2:11
Jēkabs brīdina ļaudis par viņu ļaunumu
Apdomā, ko tu teiktu šādā situācijā: viens no taviem 
draugiem baznīcā izrāda negatīvu attieksmi pret 
saviem priesterības vadītājiem, sakot: „Viņi nezina, 
kas notiek reālajā pasaulē. Viņi brīdina par izvēlēm, 
kurām nav lielas nozīmes. Es vēlētos, kaut viņi netērētu 
tik daudz laika, stāstot par visu slikto, no kā mums 
vajadzētu vairīties. Viņiem vajadzētu runāt tikai par 
pozitīvo.”

Padomā, kāpēc priesterības vadītāji dažkārt brīdina 
par grēkiem. Jēkabs rakstīja, ka pēc Nefija nāves (skat. 
 Jēkaba 1:9) ļaudis sāka nodoties ļauniem darbiem. 
Izlasi Jēkaba 1:15–16, pievēršot uzmanību ļaužu rīcībai, 
par kuru Jēkabs bija norūpējies.



85

Tu vari apvilkt vārdu sāka Jēkaba 1:15–16. Kāpēc tā ir 
svētība, ka mums ir priesterības vadītāji, kuri brīdina 
par problēmām, kad tās sākušās vai pirms tās vispār 
sākušās?  

Izlasi Jēkaba 1:6–8, pievēršot uzmanību tam,kāpēc Jē-
kabs un citi vadītāji ieteica nefijiešiem negrēkot. Kādēļ, 
tavuprāt, priesterības vadītāji tavā ģimenē, kā arī vie-
tējie un vispārējie priesterības vadītāji brīdina tevi par 
grēka sekām un tik uzcītīgi māca evaņģēliju? Tu vari 
atzīmēt frāzes no Jēkaba 1:7, kas māca šādu patiesību: 
Priesterības vadītāji uzcītīgi strādā, lai palīdzētu 
mums nākt pie Kristus.

Izlasi Jēkaba 1:17–19, pievēršot uzmanību tam, kādēļ 
vēl Jēkabs un viņa brālis Jāzeps tik uzcītīgi mācīja savus 
ļaudis.

Ko, tavuprāt, nozīmē saņemt „uzdevumu no Tā 
Kunga” (Jēkaba 1:17)?  

Tu vari apvilkt arī citas frāzes, kas māca principu: 
Priesterības vadītājiem ir dievišķi dots pienākums 
mācīt Dieva vārdu un brīdināt par grēka sekām.

Brīdi padomā, kāpēc ir tik svarīgi saprast, ka no baznī-
cas vadītājiem tiek prasīta atbildība par pūliņiem mācīt 
mums to, ko Tas Kungs vēlas, lai mēs zinātu.

Lasot Jēkaba 2:1–3, 6–7, 10–11, sameklē frāzes, kur 
aprakstīts, kā Jēkabs jutās, pildot savu grūto uzdevumu 
— aicināt ļaudis nožēlot grēkus.

1. Padomā, kā turpmāk minētajās frāzēs parādās Jēkaba 
motivācija paveikt savu grūto uzdevumu: „Šodien es 

esmu nospiests ar daudz lielāku vēlmi un raizēm par jūsu dvēseļu 
labklājību” (Jēkaba 2:3); un „man ir jārīkojas saskaņā ar Dieva 
stingrajām pavēlēm” (Jēkaba 2:10). Pieraksti savā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā atbildes uz dotajiem jautājumiem:
a) Kā tu esi izjutis kāda priesterības vadītāja mīlestību un rūpes 
par tevi?
b) Kā tu esi sajutis, ka Dievs ir iedvesmojis priesterības vadītāja 
vārdus vai rīcību, lai tev palīdzētu?

Padomā vēlreiz par šīs mācību stundas sākumā aprak-
stīto situāciju. Padomā, kā tu atbildētu savam draugam, 
balstoties uz to, ko šodien esi iemācījies.

Jēkaba 2:12–21
Jēkabs nosoda savu ļaužu 
lepnību
Lai sagatavotos studi-
jām par to, ko Tas Kungs 
pavēlēja Jēkabam mācīt, 
padomā, kā Tas Kungs 
tevi svētījis šādās jomās: 
ģimene, draugi, baznīcas 
vadītāji un skolotāji, māk-
slinieciskās un muzikālās 
spējas, fiziskie dotumi, 
talanti, izglītība, izaugsmes 
iespējas, zināšanas par 
evaņģēliju un materiālie 
labumi. Padomā arī par 
citām lietām, ar ko Tas 
Kungs tevi svētījis.

Izlasi Jēkaba 2:12–13, pie-
vēršot uzmanību tam, pēc 
kā tiecās nefijieši. Pievērs uzmanību Jēkaba mācītajam, 
ka „gādības roka” ir svētījusi nefijiešus ar bagātībām. 
Šī frāze attiecas uz mūsu Debesu Tēvu.

2. Pieraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, 
kādēļ būtu svarīgi atcerēties, ka visas tavas svētības un 

spējas ir Tā Kunga dotas. 

Ja neuzmanīsimies, tad, saņemot svētības, pēc kurām 
tiecamies, varam kļūt lepni, līdzīgi kā nefijieši. Dotajā 
vietā pieraksti, ko, tavuprāt, nozīmē „uzpūsties savu 
siržu lepnībā”.  

Kādus cēloņus nefijiešu lepnībai Jēkabs min Jēkaba 
2:13?  

Padomā par kādu mūsdienu personību vai cilvēku 
kopumu, kas slikti izturas, ignorē vai vajā citus, jo ir 
„dabūjuši vairāk” nekā tie, pret kuriem viņi ir nejauki 
(Jēkaba 2:13). Piemēram, dažiem cilvēkiem ir vairāk 
naudas, draugu, ievērojamāki fiziskie dotumi vai pat 
lielākas zināšanas par evaņģēliju nekā citiem, tādēļ viņi 
maldīgi domā, ka ir labāki nekā citi, vai pat vajā viņus. 
Padomā, vai tavā dzīvē ir bijis periods, kad esi juties 
pārāks par citiem.

Studējot Svētos Rakstus, ir 
svarīgi padomāt, kā konkrētais 
princips var tikt attiecināts uz 
tavu personīgo dzīvi. Padomā, 
kā tu rīkotos, ja saprastu un 
dzīvotu pēc principa, kas 
mācīts Svētajos Rakstos. Šajā 
gadījumā, domājot par to, kā 
atbildēt draugam, kuram ir 
negatīva attieksme pret sa-
viem priesterības vadītājiem, 
tu varēsi labāk saprast, kādēļ 
vadītāji brīdina mūs par grēka 
sekām.

Svēto Rakstu 
attiecināšana uz 
mūsu ikdienas dzīvi
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Izlasi Jēkaba 2:17–21 un atzīmē frāzes, kas var palīdzēt 
pārvarēt tavu lepnību.

 3. Izraksti pāris frāzes no Jēkaba 2:17–21 savā Svēto 
Rakstu studiju dienasgrāmatā un paskaidro, kā šīs frāzes 

var tev palīdzēt pārvarēt savu lepnību. Pildot šo uzdevumu, būtu 
lietderīgi padomāt par dažiem jautājumiem: Ko, tavuprāt, nozīmē 
tiekties pēc Dieva valstības? Iegūt cerību Kristū? Kā tas, ka tiecies 
pēc Dieva valstības un gūsti cerību Kristū, ietekmē to, ko tu domā 
par citiem un kā pret viņiem izturies?

Iedomājies, ka tava mamma, tētis vai vadītājs prasa, ko 
šodien esi iemācījies. Izraksti vienu principu no Jēkaba 
2:17–21, ko varētu izmantot, lai viņiem atbildētu.   
 

Viens no Jēkaba 2:17–21 minētajiem principiem vēsta: 
Pirms tiecamies pēc citām lietām, mums jātiecas 
pēc Dieva valstības.

 4. Pieraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, kā 
tu varētu izmantot Tā Kunga dotās svētības un iespējas, 

lai palīdzētu celt Dieva valstību un būtu par svētību apkārtējiem.

Jēkaba 2:22–30
Jēkabs nosoda savu ļaužu netiklību
Izlasi šo prezidenta Ezra Tafta Bensona izteikumu. 
Padomā, ko varētu ierakstīt tukšajā vietā:

„Vispostošākais šīs paaudzes grēks ir - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ” („Cleansing the Inner Vessel”, Ensign, 
1986. g. maijs, 4. lpp.; pareizo atbildi meklē mācību 
stundas apraksta noslēgumā.)

Izlasi Jēkaba 2:22–23, 28 un atzīmē frāzes, kuras Jēkabs 
lietoja, lai aprakstītu, cik smags noziegums ir netiklība. 
Paturi prātā, ka vārds netiklība attiecas uz seksuālajiem 
grēkiem.

Elders Ričards G. Skots, no Divpadsmit 
apustuļu kvoruma, paskaidroja, kāda 
rīcība uzskatāma par Tā Kunga Šķīstības 
likuma pārkāpumu: „Jebkura seksuāla 
tuvība ārpus laulības saitēm, — ar to es 
domāju ikvienu apzinātu kontaktu ar 

otra cilvēka svētajām un intīmajām ķermeņa vietām, 
neatkarīgi no tā, vai esat kaili vai apģērbti, — ir grēks, 
un Dievs to ir aizliedzis. Par pārkāpumu uzskatāma arī 
apzināta šādu sajūtu veicināšana pašiem savā ķer-
menī.” („Making the Right Choices”, Ensign, 1994. g. 
nov., 38. lpp.)

Arī homoseksuāla rīcība un pornogrāfijas skatīšanās ir 
Tā Kunga Šķīstības likuma pārkāpums.

Pievērs uzmanību tam, kā nefijieši centās attaisnot 
savus grēkus, par kuriem rakstīts Jēkaba 2:23–24. 
Padomā, kā cilvēki cenšas attaisnot šādu netiklību 
mūsdienās.

Viens no nefijiešu grēkiem bija neatļauta daudzsievība. 
Jēkabs mācīja viņiem Tā Kunga bausli, kas paredz, ka 
vīrs drīkst precēt tikai vienu sievu (skat. Jēkaba 2:27). 
Ja vīrietis apņem vairākas sievas, darot to bez Tā Kunga 
atļaujas, kas dota caur ieceltajiem priesterības vadītā-
jiem, tad tas ir intīmas dabas grēks. Dieva acīs seksuālie 
pārkāpumi ir ļoti smags grēks (skat. Almas 39:5).

Starp Tā Kunga ļaudīm daudzsievība atļauta vienīgi 
tad, ja Tas Kungs to pavēlējis (skat. Jēkaba 2:30). Atse-
višķos vēstures periodos Tas Kungs ir pavēlējis Saviem 
ļaudīm piekopt daudzsievību. Piemēram, Vecās Derī-
bas laikos daudzsievību piekopa Ābrahāms un Sāraja 
(skat. 1. Mozus 16:1–3; M&D 132:34–35, 37), un viņu 
mazdēls Jēkabs (skat. M&D 132:37). Kādu laiku tā tika 
piekopta arī atjaunotās Baznīcas pirmsākumos, sākot 
ar pravieti Džozefu Smitu (skat. M&D 132:32–33, 53). 
Taču pēc laika Dievs pavēlēja pravietim Vilfordam Vud-
rofam izbeigt daudzsievības piekopšanu (skat. Oficiālā 
deklarācija 1 Mācībā un Derībās).

Izlasi Jēkaba 2:31–35 un atzīmē frāzes, kur aprakstītas 
seksuālo grēku negatīvās sekas.

 5. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumiem: 

a) Saskaņā ar Jēkaba teikto, kādu iespaidu netiklība atstāj uz 
 ģimeni?
b) Iespējams, daži jaunieši uzskata, ka viņi var atļauties netiklī-
bas, jo viņiem nav bērnu un viņi nav precējušies, tātad nav neuz-
ticīgi savam laulātajam draugam. Kādu iespaidu netiklība var 
atstāt uz pusaudzi un viņa ģimeni?
c) Kādēļ, tavuprāt, Tas Kungs uzskata netiklību par tik smagu 
grēku?

Pārlasi Jēkaba 2:28 panta sākumu un atzīmē, par ko Tas 
Kungs priecājas. (Ievēro — lai gan Jēkabs šajā pantā 
īpaši pieminējis sievietes, tieši tāpat To Kungu ieprie-
cina arī vīriešu šķīstība.) Šajā pantā mācītais princips 
vēsta: Tas Kungs priecājas par šķīstību.

Pamatojoties uz to, ko šodien esi mācījies, apdomā, 
kāpēc Tas Kungs priecājas par Savu bērnu šķīstību. 
Padomā par savu tagadējo ģimeni un par ģimeni, kuru 
vēlies izveidot nākotnē. Kā dzīvošana saskaņā ar Tā 
Kunga Šķīstības likumu svētīs tevi pašu un tavu ģi-
meni? Apdomā, kā tava izvēle — būt šķīstam un tīram 
— iepriecina To Kungu.
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Tu vari palikt tīrs. Ja esi grēkojis pret Šķīstības likumu, 
tu vari nožēlot grēkus un kļūt tīrs caur Jēzus Kristus 
īstenoto Izpirkšanu. Tiecies pēc Svētā Gara vadības, do-
mājot par to, kā sevi pasargāt no Šķīstības likuma pār-
kāpšanas. Ja esi veicis seksuālus pārkāpumus, dari visu, 
kas nepieciešams, tai skaitā, tiecies ar savu bīskapu vai 
draudzes prezidentu, lai atzītos tajā, ko esi pastrādājis, 
pārkāpjot Tā Kunga Šķīstības likumu.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Jēkaba 1.–2. nodaļu un pabeidzu studijas (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
Mācību stundas sākumā doto citātu vajadzētu papildi-
nāt šādi: Prezidents Bensons teica: „Vispostošākais šīs 
paaudzes grēks ir netiklība.”

9. DAĻA: 4. DIENA

Jēkaba 3.–4. nodaļa
Ievads
Jēkaba 3. nodaļā ietverts Jēkaba sprediķa noslēgums, 
ko viņš teica saviem ļaudīm. Noslēgumā Jēkabs dažos 
vārdos sniedza mierinājumu un apsolījumu sirdsšķīsta-
jiem. Viņš arī nosodīja lepnību un nešķīstību savu ļaužu 
vidū, brīdinot viņus par sekām, kas iestāsies, ja tie 
nenožēlos grēkus. Jēkaba 3. nodaļā ietverti vārdi, kurus 
Jēkabs jutās iedvesmots pierakstīt, uzrunājot cilvēkus, 
kuri kādudien lasīs viņa pierakstus. Viņš liecināja par 
Jēzus Kristus Izpirkšanu un pārliecināja lasītājus tikt 
samierinātiem (atkal būt saskaņā) ar Dievu Tēvu caur 
Izpirkšanu. Viņš pacēla brīdinājuma balsi, uzrunājot 
jūdus, kuri noraidīs Jēzu Kristu un Viņa evaņģēlija 
skaidrību.

Jēkaba 3. nodaļa
Jēkabs iedrošina sirdsšķīstos un mudina ļaudis nožēlot 
grēkus
Padomā, kādu padomu tu varētu dot jaunietim vai 
jaunietei dotajās situācijās:

• Jauniete, kura cenšas dzīvot taisnīgi, cieš sava tēva 
alkohola atkarības dēļ.

• Jaunietis, kurš no sirds cenšas dzīvot saskaņā ar 
evaņģēliju, cieš savu vecāku šķiršanās dēļ.

• Jauniete cītīgi cenšas mīlēt savu ģimeni, taču mājās 
grūtības sagādā māsas savtīgā un nevērīgā attieksme.

Padomā par pārbaudījumiem, kurus nācies pieredzēt, 
kaut centies dzīvot taisnīgi. Jēkabs mācīja, ko šādās 
reizēs darīt. Izlasi pirmo teikumu Jēkaba 3:1, pievēršot 
uzmanību tam, ko Jēkabs 3. nodaļā uzrunāja pirmām 
kārtām. 

Jēkabs teica, ka citu cilvēku lepnības un netiklības dēļ 
(par ko viņš iepriekš brīdināja Jēkaba 2. nodaļā) cietuši 
arī sirdsšķīstie. Izlasi Jēkaba 3:1–2 un aizpildi doto 
tabulu:

Uz ko Jēkabs mudināja 
sirdsšķīstos?

Ko Dievs apsola sirdsšķīs-
tajiem?

 1. Pārlasi savas atbildes pirmajā slejā. Lai padomātu par 
šo principu dziļāk, izvēlies divus no dotajiem jautājumiem 

un atbildi uz tiem savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā: 
a) Kā, tavuprāt, jaunietis var „raudzīties uz Dievu ar stingru 
prātu”?
b) Kā tev šķiet, ko nozīmē pārbaudījumu laikā lūgt Dievu „ar 
lielu ticību”?
c) Kas, tavuprāt, jādara jaunietim, lai „saņemtu iepriecinošo 
Dieva vārdu”?

 2. Pārlasi savas atbildes otrajā slejā. Šie panti māca, ka 
Dievs mierinās sirdsšķīstos viņu ciešanās. Lai pado-

mātu par šo principu dziļāk, atbildi uz kādu vai visiem šiem jautā-
jumiem savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā: 
a) Kā tu esi saņēmis Dieva mierinājumu savās ciešanās, cenšo-
ties Viņam sekot?
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b) Kā tev pārbaudījumu laikā palīdzējusi lūgšana „ar lielu 
ticību”?
c) Kā Dieva vārda uzklausīšana ir palīdzējusi tev sajust Viņa 
mīlestību?

Pēc tam, kad Jēkabs bija uzrunājis sirdsšķīstos, viņš pie-
vērsās tiem, kuri tādi nebija. Izlasi Jēkaba 3:3–4, 10–12, 
pievēršot uzmanību tam, uz ko Jēkabs mudināja šos 
ļaudis. Būtu lietderīgi paturēt prātā, ka frāze „uzmo-
dināt savas dvēseļu spējas” nozīmē uzmodināt savas 
spējas un jūtas un vārdi netiklība un baudkāre attiecas 
uz intīmas dabas grēkiem un iekāri.

Jēkaba 3:3–4, 10–12 var lasīt Jēkaba brīdinājumus par 
to, kas notiks, ja viņa ļaudis nenožēlos grēkus. Kad stu-
dēsi šos pantus, apvelc frāzes, kur minētas šādas sekas: 
(a) lamanieši viņus iznīcinās; (b) viņu piemērs novedīs 
viņu bērnus iznīcībā; (c) viņi pieredzēs otro nāvi jeb, 
citiem vārdiem, atšķirtību no Dieva.

Padomā par to, kādēļ Jēkaba brīdinājums var tikt uz-
skatīts par lielu svētību viņa ļaudīm.

Kā rakstīts Jēkaba 3:5–7, Jēkabs bezbailīgi paziņoja, ka 
lamanieši ir „taisnīgāki” nekā nefijieši, jo „viņu vīri mīl 
savas sievas, un viņu sievas mīl savus vīrus; un viņu vīri 
un viņu sievas mīl savus bērnus”. Nefijiešiem vajadzēja 
nožēlot visus savus grēkus, sevišķi tos, kuru dēļ mazi-
nājās ģimenē valdošā mīlestība un uzticība. 

Padomā par Jēkaba 3:11–12 un uzraksti vēstījuma kop-
savilkumu saviem vārdiem.  

Padomā par kārdinā-
jumiem, ar kuriem tev 
nākas saskarties, un par 
briesmīgajām sekām, 
kas iet secen, nožēlojot 
nepareizo rīcību.

Jēkaba 4. nodaļa
Jēkabs pārliecina savus 
ļaudis iegūt cerību, lai viņi 
var atgriezties pie Dieva
Gatavojoties studēt 
Jēkaba 4. nodaļu, pacel 
savu pildspalvu vai 
zīmuli vismaz metru 
virs rokasgrāmatas un 
svied to, mēģinot trāpīt 
mērķa centrā — „zīmē”. 
Vari mēģināt vairākas 

Rakstot Svēto Rakstu kop-
savilkumu, centies saprast, 
ko tie māca, un tad padomā, 
un pastāsti vai pieraksti šo 
vēstījumu tā, lai tev pašam 
būtu skaidrs. Tādējādi tu la-
bāk varēsi attiecināt Svētajos 
Rakstos paustos patiesos 
principus uz savu dzīvi. Pēc 
kāda panta vai pantu kopsa-
vilkuma pierakstīšanas pārlasi 
to, lai pārliecinātos, ka tas 
sasaucas ar panta vai pantu 
pamatdomu.

Izveido Svēto Rakstu 
kopsavilkumu 
saviem vārdiem

reizes. Padomā, cik tas būtu grūti, ja tu skatītos nevis uz 
mērķi, bet kaut kur citur. Cik labi, tavuprāt, veiktos loka 
šāvējiem, ja viņi šaujot skatītos nevis uz mērķi vai zīmi, 
bet aiz tās — tālumā? Izlasi Jēkaba 4:14 un noskaidro, 
kādas īpašības piemitīs ļaudīm, kuri, kā Jēkabs pravie-
toja, lūkosies „aiz noliktās zīmes”.

Līdzās Jēkaba 4:14 tu vari pierakstīt, ka „zīme ir 
Kristus” (Neal A. Maxwell, „Jesus of Nazareth, Savior 
and King”, Ensign, 1976. g. maijs, 26. lpp.). Līdzīgi 
mācīja arī Pāvils: „Es dzenos pretim mērķim, goda 
balvai — Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū.” 
(Filipiešiem 3:14.)

Pravietis Jēkabs runāja par jūdiem, kuri pārpratīs 
Mozus likumu un tā nolūku — vest viņus pie Glābēja. 
Daudzi jūdi meklēja cita veida glābšanu, nevis to, ko 
piedāvāja Jēzus, Mesija, — viņi meklēja glābiņu no 
cittautiešu varas un spaidiem.

3. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
dotajiem jautājumiem: 

a) Ko, tavuprāt, nozīmē lūkoties aiz noliktās zīmes (Jēzus  Kristus)?
b) Kādas jūdu attieksmes un rīcības iezīmes, kas minētas Jēkaba 
4:14, padarīja viņus aklus un atturēja pieņemt Jēzu Kristu?
c) Kā mūsdienu ļaudis lūkojas aiz zīmes jeb nespēj pievērsties 
Glābējam? Mini piemērus!

Jēkabs vēlējās, lai tie, kuri lasa viņa pierakstu, izrāda 
pavisam citu attieksmi nekā jūdi, kuri palaida garām 
minēto zīmi. Izlasi Jēkaba 4:4, pievēršot uzmanību 
tam, ko Jēkabs gribēja, lai visi, kuri lasīs viņa pierakstu, 
zinātu. Izlasi arī Jēkaba 4:12 un atzīmē frāzi — „kā-
pēc nerunāt par Kristus Izpirkšanu”. Jēkaba 4:4–12 
Jēkabs min vairākus iemeslus tam, kādēļ viņš tic Jēzum 
Kristum un kādēļ viņš domā, ka mums ir svarīgi darīt 
citiem zināmu Izpirkšanas būtību.
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4. Pārraksti dotās Svēto Rakstu atsauces savā Svēto Rak-
stu studiju dienasgrāmatā un uzraksti īsu kopsavilkumu 

katrai no šīm Jēkaba mācībām par Jēzu Kristu un Izpirkšanu.
a) Jēkaba 4:4–6
b) Jēkaba 4:7–8
c) Jēkaba 4:9–10
d) Jēkaba 4:11

Kuri vārdi vai frāzes Jēkaba 4:4–6 norāda uz to, ka 
Jēkaba ļaudis saprata, kāda ir Dievības daba?

Būtu lietderīgi paturēt prātā, ka frāze „tiksit stādīti 
Dieva priekšā kā Kristus pirmie augļi” (Jēkaba 4:11) 
nozīmē stāvēt Dieva priekšā celestiālās valstības cie-
nīgam. Tāpat ir svarīgi saprast: lai mums būtu cerība 
„uz [Glābēja] godību” (Jēkaba 4:4), mums ir jātic tam, 
ka Jēzus Kristus ir nodrošinājis ceļu, lai mēs varētu tikt 
pestīti no grēkiem un pēc augšāmcelšanās atgriezties 
pie Debesu Tēva. 

Jēkaba 4. nodaļā patiesības princips vēsta: Caur Jēzus 
Kristus īstenoto Izpirkšanu mēs varam tikt piepil-
dīti ar cerību un samierināti ar Dievu.

5. Uzraksti īsas atbildes uz dotajiem jautājumiem savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā:

a) Pārlasi patiesos principus par Jēzu Kristu, kurus studēji 
 Jēkaba 4:4–12, un izvēlies vienu, kas tevi īpaši motivē runāt par 
Izpirkšanu. Pieraksti šo principu un paskaidro, kādēļ to izvēlējies.

Vīna dārzs ir lauks, ko izmanto vīnogulāju un olīvkoku (eļļaskoku) stādīšanai. Senajā Israēlā olīvkokiem bija ļoti liela vērtība. Olīvas izmantoja 
pārtikā, un olīveļļa tika lietota ēdiena un medikamentu pagatavošanai, kā arī eļļas lampām. Taču olīvkoki bija labi jāaprūpē un jākopj, lai tie 
dotu labus augļus.

b) Kādi vēl personīgi iemesli motivē tevi runāt par Jēzu Kristu 
un Izpirkšanu?

Noslēdzot šo stundu, apdomā, kādēļ jūti pateicību par 
Glābēju. Tu vari dalīties savās domās ar kādu ģimenes 
locekli vai tuvu draugu.

6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Jēkaba 3.–4. nodaļu un pabeidzu studijas (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

10. DAĻA: 1. DIENA

Jēkaba 5.–6. nodaļa
Ievads
Jēkaba 5. nodaļā ietverta līdzība par dārza un savvaļas 
eļļas kokiem, kuru pirmais atklāja pravietis — vārdā 
Zēnoss. Jēkabs izmantoja šo līdzību, mācot, ka Tas 
Kungs allaž strādā, lai glābtu Savu derības tautu, pat 
ja tie no Viņa novēršas. Līdzība skaidro, ka Tas Kungs 
izklīdināja Israēla namu — Savus derības ļaudis — pa 
visu zemes virsu un ka pēdējās dienās Viņš tos atkal 
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sapulcinās. Šai līdzībai ir īpaša, personīga nozīme arī 
attiecībā uz mums kā Israēla nama locekļiem un Tā 
Kunga kalpiem. Jēkaba 6. nodaļā Jēkabs uzsver, cik liela 
ir Tā Kunga žēlastība un taisnīgums, tajā pašā laikā 
mudinot savus ļaudis (un mūs) nožēlot grēkus.

Jēkaba 5:1–12
Jēkabs citē Zēnosu, kurš pielīdzināja Israēla namu dārza 
eļļas kokiem
Vai kāds no taviem draugiem vai mīļajiem ir šaubījies 
par Dieva mīlestību pret sevi, sevišķi sastopoties ar 
pārbaudījumiem, kad viņš pats, iespējams, novērsās no 
Dieva? Apdomā dotos piemērus:

• Kādam jaunam priesterības nesējam rodas grēcīgs 
ieradums. Viņš tic, ka citiem var tikt piedots, bet šau-
bās, ka Tas Kungs pieņems viņa grēku nožēlošanu.

• Kāda jauniete pārkāpj bausli. Viņai ir vainas apziņa, 
viņa jūtas briesmīgi un šaubās, vai Tas Kungs 
joprojām viņu mīl.

Jēkabs pravietoja, ka jūdi noraidīs Jēzu Kristu (skat. 
 Jēkaba 4:15). Viņš arī pravietoja, ka Jēzus Kristus turpi-
nās strādāt, lai glābtu Savus ļaudis, pat pēc tam, kad tie 
būs Viņu noraidījuši. Lai attēlotu šo patiesību, Jēkabs 
citēja pravieša Zēnosa līdzību (skat. Jēkaba 5:1). Līdzība 
ir stāsts, kurā ir simboliskas zīmes, lietas un darbības, 
kas māca patiesību. Studējot Jēkaba 5. nodaļu, apdomā, 
ka Tas Kungs vienmēr sniedzas tev pretī — pat tad, kad 
esi grēkojis.

Izlasi Jēkaba 5:2 un atzīmē savos Svētajos Rakstos, kam 
Zēnoss sludināja šo mācību.

Tā kā tu esi noslēdzis derību ar To Kungu kristoties, 
tu esi Israēla nama loceklis. Tu esi daļa no stāsta, par 
ko tiek runāts Jēkaba 5. nodaļā. Izlasi Jēkaba 5:3 un 
atzīmē, ko Zēnoss izmantoja savā līdzībā, lai attēlotu 
Israēla namu. Atzīmē arī to, kas sāka notikt ar dārza 
eļļas koku.

Pievērs uzmanību atsaucei d Jēkaba 5:3, kas norāda, ka 
koka panīkums nozīmē atkrišanu. Atkrišana norisinās, 
kad cilvēki vai ļaužu kopums novēršas no Tā Kunga un 
Viņa evaņģēlija.

Dotajā tabulā ir sarakstīti simboli, kas palīdz mums 
saprast Zēnosa līdzības nozīmi, kā arī panti, kur šie 
simboli pirmoreiz parādās. Atzīmē šos simbolus savos 
Svētajos Rakstos. Tu vari arī uzrakstīt dažu simbolu 
nozīmi savu Svēto Rakstu lappušu malās.

Jēkaba 5. nodaļa: Līdzība par dārza un savvaļas  
eļļas kokiem

Simbols Nozīme

Dārza eļļas koks (3. pants) Israēla nams, Dieva derības 
tauta

Vīna dārzs (3. pants) Pasaule

Panīkt (3. pants) Grēks un atkrišana

Vīna dārza saimnieks 
(4. pants)

Jēzus Kristus

Apgriezt, aprakt un kopt 
(4. pants)

Tā Kunga pūles, lai mums 
palīdzētu būt taisnīgiem un 
darīt labus darbus

Zari (6. pants) Ļaužu grupas

Savvaļas eļļas koks 
(7. pants)

Citticībnieki — tie, kuri nav 
slēguši derību ar To Kungu. 
Līdzības turpinājumā dabīgie 
eļļas koki, kas attēlo Israēla 
nama atkritušās daļas, arī tiek 
aprakstīti kā „savvaļas” eļļas 
koki.

Zaru noplūkšana un 
uzpotēšana (7.–8. pants)

Tā Kunga derības ļaužu 
izklīdināšana un sapulcināšana. 
Savvaļas eļļas koka zaru 
piepotēšana dārza eļļas kokam 
attēlo citticībnieku pievēršanos 
evaņģēlijam, kuri caur 
kristīšanos kļūst par Tā Kunga 
derības ļaudīm.

Zaru sadedzināšana  
(7. pants)

Dieva sodi pār ļaunajiem

Augļi (8. pants) Cilvēku dzīve vai darbi

Dārza eļļas koka saknes 
(11. pants)

Derības, ko Tas Kungs slēdz 
ar tiem, kuri Viņam seko. 
Saknes var attēlot arī cilvēkus, 
ar kuriem Tas Kungs slēdza 
derību sendienās, piemēram, 
Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu 
(skat. Jēkaba 6:4).
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Izlasi Jēkaba 5:4–6 un atzīmē, ko vīna dārza Kungs 
darīja vispirms, lai glābtu dārza eļļas koku. Paskaties ie-
priekšējā tabulā un pievērs uzmanību, kas ir vīna dārza 
Kungs un ko nozīmē Viņa veiktā apgriešana, aprakšana 
un kopšana.

Uzpotēšanas procesā veselīgie zari tiek nogriezti no koka un pieau-
dzēti pie kāda cita koka stumbra.

Elders Džefrijs R. Holands, no Divpad-
smit apustuļu kvoruma, paskaidroja, par 
ko ir šī līdzība. Lasot skaidrojumu, 
pasvītro, kāda, saskaņā ar viņa mācīto, ir 
šīs līdzības dziļākā nozīme.

„Jēkaba pārstāstītā līdzība jau no paša 
sākuma vēsta par Kristu [vīna dārza Saimnieku]. . . .

Stāstu par vīna dārza Kungu, kurš ar saviem strādnie-
kiem cenšas spēcināt, apgriezt, attīrīt un visādi citādi 
padarīt savus kokus auglīgus (kā vēsta vienā nodaļā 
iekļautais vēsturiskais ieskats Israēla izklīdināšanā un 
sapulcināšanā), caurstrāvo dziļāka nozīme, kas vēsta 
par Izpirkšanu, kura nostiprina un sekmē šo darbu.” 
(Christ and the New Covenant: The Messianic Message of 
the Book of Mormon [1997. g.], 165. lpp.)

Kaut arī šķiet, ka Jēkaba 5. nodaļā runāts par eļļas ko-
kiem, šī līdzība patiesībā ir par cilvēkiem, kuri grēkojot 
novērsušies no Tā Kunga, un par Viņa pūlēm palīdzēt 
tiem pie Viņa atgriezties. Šajā nodaļā mācīts, ka Tas 
Kungs mūs mīl un uzcītīgi strādā, lai mūs glābtu. 
Turpinot studēt līdzību, sameklē apliecinājumus šai 
patiesībai, īpašu uzmanību pievēršot tam, ko Tas Kungs 
jūt pret Israēlu — dārza eļļas koku — un Viņa nepagur-
stošajiem centieniem to glābt. Piemēram, izlasi Jēkaba 
5:7 un padomā par vārdiem: „Mani sāpina tas, ka man 
jāzaudē šis koks.” Kādas jūtas, tavuprāt, Tas Kungs šeit 
pauž un kādēļ?  

Vēlreiz izlasi šo frāzi un šoreiz ievieto savu vārdu „šis 
koks” vietā. „Mani sāpina tas, ka man jāzaudē [tavs 
vārds]”. Ievietojot savu vārdu Jēkaba 5. nodaļā, vietās, 

kas ir jēgpilnas un atbilstošas, tu labāk varēsi attieci-
nāt šo līdzību uz sevi un vairāk uzzināt par Tā Kunga 
rūpēm par tevi.

Izlasi Jēkaba 5:7–11 un no-
skaidro, ko vēl vīna dārza 
Kungs darīja, lai izglābtu 
dārza eļļas kokus.

1. Izmantojot simbolu 
nozīmi tabulā, uzraksti 

paskaidrojumu savā Svēto Rak-
stu studiju dienasgrāmatā, ko 
vīna dārza Kungs un Viņa kalpi 
dara Jēkaba 5:7–11, lai censtos 
izglābt Debesu Tēva bērnus.

Tas Kungs „uzpotē” Israēla 
namam cilvēkus, kuri nav 
no tā, padarot viņus par Savu derības ļaužu daļu. Lai 
glābtu Israēla namu, Viņš nolauž nost visļaunākos 
zarus (cilvēkus) un tos iznīcina.

Izlasi Jēkaba 5:13–14, pievēršot uzmanību tam, ko Tas 
Kungs darīja ar jaunajiem un maigajiem dārza eļļas 
koka zariem, kuri minēti 6. pantā. Tu vari pierakstīt lap-
puses malā, ka vistālākajā dārza malā nozīmē nogāzē 
vai nemanāmākajā vietā.

2. Izmantojot simbolu nozīmes tabulā, paskaidro savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, kā Lehija ģimeni va-

rētu pielīdzināt jaunajam un maigajam zaram, kas tika paslēpts 
vistālākajā vīna dārza daļā.

Prezidents Džozefs Fīldings Smits paskaidroja, ka Tā 
Kunga kalpi „paņēma dažus zarus un uzpotēja tos 
visiem savvaļas eļļas kokiem. Kas bija savvaļas eļļas 
koki? Citticībnieki. Un Tas Kungs sūtīja savus kalpus 
uz visām vīna dārza malām, kas simbolizē pasauli, un 
iestādīja šos koka zarus. . . .

Šajā līdzībā eļļas koks ir Israēla nams. . . . 
Savā dzimtajā zemē tas sāka mirt. Tāpēc 
Tas Kungs paņēma zarus, piemēram, 
nefijiešus, pazudušās ciltis vai citus 
cilvēkus, kurus Viņš vadīja un par kuriem 
mēs neko nezinām, un aizveda tos uz 

citām pasaules daļām. Viņš tos sastādīja visās vīna 
dārza malās, šajā pasaulē. Nav šaubu, ka dažus no šiem 
zariem Viņš sūtīja uz Japānu, Koreju un Ķīnu. Tas ir 
pilnīgi droši, jo Viņš tos sūtīja uz visām zemes daļām.” 
(Answers to Gospel Questions, sast. Joseph Fielding 
Smith Jr., 5. sēj. [1957.–1966. g.], 4:204–205.)

Prezidents Smits arī mācīja, ka „šīs līdzības izskaid-
rojums . . . ir Israēla izklīdināšana un Israēla asiņu 
sajaukšana ar savvaļas eļļas kokiem jeb citticībniekiem 

Tu vari ievietot arī vārdus es 
vai man atbilstošās Svēto 
Rakstu vietās. Tas tev palīdzēs 
nodoties jēgpilnām Svēto 
Rakstu studijām un saskatīt, 
kā noteikti panti var attiekties 
uz tevi.

Ievieto savu vārdu 
Svēto Rakstu pantos, 
kurus studē
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visās pasaules malās. Tāpēc Ķīnā, Japānā, Indijā un 
visās citās valstīts, kas ir citticībnieku apdzīvotas, mēs 
atrodam, ka Israēla asinis tika izkaisītas jeb tiem „uz-
potētas”. (Answers to Gospel Questions, 4:40–41.)

Jēkaba 5:15–77
Vīna dārza Kungs un viņa kalpi strādā, lai palīdzētu vīna 
dārzam dot labus augļus
Daudzos Jēkaba 5. nodaļas pantos ir aprakstīti dažādi 
laika periodi un notikumi par vairāku Israēla nama 
daļu izklīdināšanu visā pasaulē un par Glābēja darbu, 
lai tos atkal sapulcinātu. Nodaļa beidzas ar Tūkstošgadi 
un Zemes pēdējo attīrīšanu.

Lai uzsvērtu Tā Kunga rūpes par Sava vīna dārza 
kokiem un Viņa nebeidzamajām pūlēm tos izglābt, 
Zēnoss visā savā līdzībā atkārtoja dažas svarīgas frāzes. 
Izlasi Jēkaba 5:20, 23–25, 28, 31 un atzīmē katru reizi, 
kad Tas Kungs piemin Savas pūles vīna dārza koku 
kopšanā.

Neraugoties uz Tā Kunga un Viņa kalpa pūlēm, lai 
palīdzētu vīna dārzam dot labus augļus, galu galā visi 
vīna dārza augļi kļuva samaitāti (skat. Jēkaba 5:39). 
Izlasi Jēkaba 5:41–42, 46–47 un savos Svētajos Rakstos 
atzīmē frāzes, kas parāda Tā Kunga mīlestību, rūpes un 
bēdas par Viņa vīna dārzu.

Neskatoties uz visu, ko vīna dārza Kungs bija darī-
jis, koki deva sliktus augļus, tādēļ Viņš nolēma visus 
kokus nocirst (skat. Jēkaba 5:49). Izlasi Jēkaba 5:50–51. 
Atlikusī Jēkaba 5. nodaļa attēlo Tā Kunga un Viņa kalpu 
pūles glābt tos, kuri dzīvo pēdējās dienās. Viņš sapul-
cina savus ļaudis un tos kopj vēl pēdējo reizi (skat. 
Jēkaba 5:52–77).

Prezidents Džozefs Fīldings Smits mācīja, ka Israēla 
sapulcināšana, kas aprakstīta Jēkaba 5. nodaļā, notiek 
pašlaik: „Šajās sapulcināšanas dienās Tas Kungs pie-
pilda savus mērķus un aicina Ābrahāma bērnus atpakaļ 
— Patiesā Gana pulkā.” (Answers to Gospel Questions, 
4:41).

 3. Uzraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, 
ko tu esi iemācījies par Tā Kunga mīlestību pret tevi 

 Jēkaba 5. nodaļā. Uzraksti piemēru, kad esi pieredzējis Viņa 
 mīlestību savā vai kāda cita, tev pazīstama, cilvēka dzīvē. 

Jēkaba 6. nodaļa
Jēkabs māca par Dieva žēlastību un taisnīgumu un aicina 
mūs nožēlot grēkus
Jēkaba 6. nodaļa ietver Jēkaba doto kopsavilkumu 
par svarīgām patiesībām līdzībā par eļļas kokiem. 

Izlasi Jēkaba 6:4–6 un noskaido, kādas Dieva īpašības 
uzsvēra Jēkabs. Kādu vārdu tu lietotu, lai apkopotu to, 
ko Jēkabs vēlējās mums iemācīt par Dievu?   
 

Jēkabs noslēdza savu vēstījumu Jēkaba 6:7–13, lieci-
not, ka mums jābūt gudriem, gatavojoties tiesai 
jau tagad, nožēlojot grēkus un saņemot Tā Kunga 
žēlastību.

 4. Pārlasi Jēkaba 6:5. Pievērs uzmanību, ka Jēkabs mudi-
nāja mūs „palikt ar Dievu, kā Viņš paliek ar mums”. Palikt 

nozīmē būt vai turēties tuvumā. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā uz dotajiem jautājumiem:
a) Ko tu iemācījies no līdzības par eļļas kokiem, kas attēlo, kā 
Dievs paliek jeb turas pie tevis? 
b) Ko tu vari darīt, lai vēl vairāk būtu ar Viņu, līdzīgi tam, kā 
Viņš ir ar tevi?

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Jēkaba 5.–6. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

10. DAĻA: 2. DIENA

Jēkaba 7. nodaļa
Ievads
Jēkabs paļāvās uz savu liecību un To Kungu, lai pārva-
rētu antikrista Šerema nepatiesās idejas un argumen-
tus. Antikrists ir kāds, kurš sparīgi jeb dedzīgi pretojas 
Kristum un cenšas iznīcināt citu cilvēku ticību Viņam, 
Viņa patiesajai baznīcai, evaņģēlijam un pestīšanas 
iecerei.

Lai izjauktu Šerema nodomus, Jēkabs smēlās spēkus 
pagātnes pieredzēs, kas bija likušas pieaugt viņa ticībai 
Jēzum Kristum. Viņš paļāvās arī uz Svētā Gara vadību, 
savām Svēto Rakstu zināšanām, praviešu vārdiem un 
liecību par Jēzu Kristu. Kad Šerems pieprasīja zīmi, kas 
apliecinātu Jēkaba vārdu patiesumu, viņš tika Dieva 
satriekts. Jēkabs pabeidza savu pierakstu, aprakstot, 
kā nefijieši uzticējās Tam Kungam, aizsargājoties pret 
lamaniešiem. Pirms Jēkabs nomira, viņš uzticēja mazās 
plāksnes savam dēlam Ēnosam.
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Jēkaba 7:1–14
Jēkabs paļaujas uz To Kungu, tiekoties ar antikristu Šeremu
Elders Roberts D. Heilzs, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, mācīja: „Viens no lielajiem dzīves pārbau-
dījumiem pienāk tad, kad mūsu ticība tiek apšaubīta 
vai kritizēta. Šādos brīžos mums rodas vēlme atbildēt 
agresīvi. . . . Bet šie ir svarīgi brīži, lai apdomātos, lūgtu 
un sekotu Glābēja piemēram. Atceries, ka pats Jēzus 
tika pasaules nicināts un noraidīts. . . . Kad mēs atbil-
dam saviem apsūdzētājiem tāpat, kā to darīja Glābējs, 
mēs ne tikai kļūstam līdzīgāki Kristum, bet aicinām arī 
citus sajust Viņa mīlestību un Viņam sekot.” („Christian 
Courage: The Price of Discipleship”, Ensign vai Liahona, 
2008. g. nov., 72. lpp.)

Padomā par gadījumu, kad tava ticība tika apšaubīta 
vai kritizēta. Studējot Jēkaba 7. nodaļu, tu uzzināsi, ka 
Jēkabs tika Šerema kritizēts, kā arī to, cik veiksmīgi 
viņš tika galā ar šo izaicinājumu.

Izlasi Jēkaba 7:1–5 un sameklē vārdus un frāzes, kas 
norāda uz to, (1) ko Šerems mēģināja panākt un (2) kā 
viņš centās īstenot savus mērķus. Tu tos vari atzīmēt 
savos Svētajos Rakstos.

Saskaņā ar Jēkaba 7:3, kādu ietekmi Šerems atstāja uz 
cilvēkiem?   
 

 1. Jēkaba 7:4 pievērs uzmanību tam, ka Šerems „bija 
mācīts” un viņam bija „daudz runas spēka”. Uzraksti 

savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, kāpēc dažreiz ir grūti 
aizstāvēt savu ticību no tāda cilvēka kā Šerems.

Atceries, ka ne visiem cilvēkiem, kuri apšauba vai 
kritizē mūsu ticību, ir tādi paši motīvi kā Šeremam. Lai 
gan daži cilvēki, kā, piemēram, Šerems, apzināti cenšas 
iznīcināt ticību, citi to var apšaubīt, jo ir ziņkārīgi vai, 
iespējams, ir par to maldināti.

Lasot Jēkaba 7:5–14, apdomā, kā tu atbildētu tādam 
cilvēkam kā Šerems. Studējot, ko Jēkabs atbildēja, tu 
redzēsi, ka, paļaujoties uz To Kungu, mēs varam 
pārvarēt izaicinājumus, kas vērsti pret mūsu ticību. 
Tu vari uzrakstīt šo principu pie dotajiem pantiem uz 
savu Svēto Rakstu lappuses malas. Pievērs uzmanību, 
kā Jēkabs izrādīja šo principu, sastopoties ar Šeremu.

Izlasi pantus no Jēkaba 7:5–14 dotās tabulas kreisajā 
slejā un savieno tos ar apgalvojumiem labajā slejā, kas 
vislabāk raksturo to, kā Jēkabs paļāvās uz To Kungu. 
Pieraksti pareizās atbildes tukšajos lauciņos, līdzās 
Svēto Rakstu atsaucēm. 

Kā Jēkabs izrādīja paļaušanos uz To Kungu?

 1. - - - - - - -  Jēkaba 7:5
 2. - - - - - - -  Jēkaba 7:8
 3. - - - - - - -  Jēkaba 7:10–11
 4. - - - - - - -  Jēkaba 7:12
 5. - - - - - - -  Jēkaba 7:13–14

a) Viņš liecināja par Svēta-
jiem Rakstiem un praviešu 
vārdiem.

b) Viņš atstāja iznākumu 
Dieva rokās.

c) Viņš paļāvās uz Svētā 
Gara vadību un spēku.

d) Viņš atcerējās pagātnes 
pieredzes, kas stiprināju-
šas viņa ticību.

e) Viņš dalījās savā liecībā, 
ko bija saņēmis caur  
Svēto Garu.

Tu vari salīdzināt savas atbildes ar tām, kas dotas mā-
cību stundas noslēgumā. 

Kā tu vari stiprināt savu liecību, lai tad, kad tava ticība 
tiek apšaubīta vai kritizēta, tā netiktu satricināta? 
Jēkaba 7:5 ievēro, ka Jēkabs pierādīja patiesību: Mūsu 
ticība nevar tikt satricināta, ja mūsu liecība balstās 
uz atklāsmēm un patiesām garīgām pieredzēm. 
Padomā, cik stipra ir tava liecība par Jēzu Kristu un ko 
tu vari darīt, lai tā kļūtu stiprāka.

Atbildot Šeremam, Jēkabs rādīja piemēru, kā atbildēt 
cilvēkiem, kuri apšauba vai kritizē mūsu ticību.

 2. Izvēlies trīs no šiem jautājumiem un pieraksti atbildes 
savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, lai varētu pa-

domāt par to, kā Jēkabs paļāvās uz To Kungu, un to, kā līdzīga 
 rīcība ir palīdzējusi vai var tev palīdzēt, kad citi apšauba tavu 
 ticību:
a) Jēkaba 7:5 pievērs uzmanību, ka Jēkaba iepriekšējo garīgo 
pieredžu dēļ viņa ticība bija kļuvusi nesatricināma. Kādas piere-
dzes ir stiprinājušas tavu ticību? Kā šo pieredžu atcerēšanās un 
pierakstīšana tev var palīdzēt, kad kāds apšauba vai kritizē tavu 
ticību? 
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b) Jēkaba 7:8 Jēkabs apliecināja, ka „Dievs Tas Kungs izlēja 
Savu Garu manā dvēselē”. Kas tev ir jādara, lai Gars varētu tikt 
izliets tavā dvēselē? Kā Svētais Gars tev palīdzēja, kad tava ti-
cība tika apšaubīta vai kritizēta?
c) Kā ikdienas paradums — studēt Svētos Rakstus un pēdējo 
dienu praviešu vārdus — tev var palīdzēt gadījumos, kad citi cil-
vēki apšauba vai kritizē tavu ticību? (Skat. Jēkaba 7:10–11.)
d) Kad tu esi dalījies liecībā ar kādu, kurš ir apšaubījis vai kriti-
zējis tavu ticību? (Skat. Jēkaba 7:12.) Kāds bija iznākums?
e) Tā vietā, lai censtos pierādīt savas liecības patiesumu, kad 
Šerems prasīja parādīt zīmi, Jēkabs atstāja iznākumu Tā Kunga 
rokās (skat. Jēkaba 7:14). Kā tas var palīdzēt saprast, ka tev ne-
vajag pierādīt savas liecības patiesumu tiem, kuri izaicina tavu 
ticību?

Jēkaba 7:15–23
Šerems tiek satriekts, atzīst savu vainu un mirst, kā 
rezultātā daudzi nefijieši vēršas pie Tā Kunga
Elders Roberts D. Heilzs mācīja: 

„Kad mēs nemeklējam atriebību, bet 
pagriežam otru vaigu un pretojamies 
dusmām, mēs . . . sekojam Glābēja 
piemēram. Mēs parādām Viņa mīlestību, 
kas ir vienīgais spēks, kas var uzvarēt 
pretinieku, un atbildam saviem apsūdzē-

tājiem, tos neapsūdzot. Tā nav vājuma pazīme. Tā ir 
kristieša drosme.

Gadiem ejot, mēs uzzinām, ka izaicinājumi mūsu ticī-
bai nav nekas jauns un, visticamāk, tie tik drīz nepazu-
dīs. Bet patiesie Kristus mācekļi, saskaroties ar pretestību, 
saredz iespēju. . . .

. . . Par laimi, Tas Kungs zina mūsu apsūdzētāju domas 
un to, kā mēs vislabāk viņiem varam  atbildēt. Kad 
patiesie mācekļi meklē Gara vadību, tie saņem atklāsmi, 
kas ir īpaši pielāgota katrai situācijai. Un katrā situ-
ācijā patiesie mācekļi atbild veidā, kas aicina Tā Kunga 
Garu” („ Christian Courage: The Price of Discipleship”, 
72.–73. lpp.).

Ko, tavuprāt, nozīmē „saredzēt iespēju, saskaroties ar 
pretestību”?   
 

Iznākums var būt labvēlīgs, ja cilvēkiem, kuri izaicina 
mūsu ticību, mēs atbildam veidā, kas aicina Tā Kunga 
Garu. Izlasi Jēkaba 7:15–23 un sameklē, kas labs no-
tika, kad Jēkabs sastapās ar Šeremu.

Kādus pierādījumus tu vari saskatīt Jēkaba 7:21–22 
tam, ka Jēkabs vēlējās, lai viņa pieredze ar Šeremu 
palīdzētu citiem?   
 

Saskaņā ar Jēkaba 7:23, kā Jēkaba tikšanās ar Šeremu 
galu galā ietekmēja lielu skaitu ļaužu?   
 

 3. Princips, ko mācāmies no Jēkaba sastapšanās ar 
 Šeremu, ir: ja mēs atbildām uz jautājumiem vai kri-

tiku par mūsu ticību veidos, kas ieaicina Garu, mēs varam 
palīdzēt citiem nākt pie Tā Kunga. Uzraksti atbildes uz dota-
jiem jautājumiem par šo principu savā Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā:
a) Kā, zinot šo principu, tu vari palīdzēt citiem nākt pie Tā 
Kunga?
b) Kā tu vari mēģināt pielietot šo principu?

Jēkaba 7:24–27
Jēkabs apraksta nefijiešu attiecības ar lamaniešiem un 
pabeidz savu pierakstu
Izlasi Jēkaba 7:24–27. Iekrāso frāzi Jēkaba 7:25, kas pa-
stiprina Jēkaba vēstījumu par to, cik svarīgi ir paļauties 
uz To Kungu, saskaroties ar pārbaudījumiem.

 4. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumu: Ko tu darīsi, lai sagatavotos brīdim, kad kāds 

izaicinās tavu ticību?

Ja tevi interesē, kā atbildēt uz noteiktiem jautāju-
miem par savu ticību vai attiekties uz kritiku, studē 
rokasgrāmatu Uzticīgi ticībai: evaņģēlija norādes, eldera 
Roberta D. Heilza vispārējās konferences uzrunu 
„Kristieša drosme — prasība mācekļiem” (Ensign vai 
Liahona, 2008. g. nov., 72.–75. lpp.) un citus resursus, 
kas pieejami LDS.org un youth.lds.org.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Jēkaba 7. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
Atbildes uzdevumam mācību stundas sākumā: 1) d, 
2) c, 3) a, 4) e, 5) b.
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IEVADS  

Ēnosa grāmatā
Kādēļ studēt šo grāmatu?
Ēnosa grāmata parāda Jēzus Kristus Izpirkšanas 
spēku, lai attīrītu cilvēkus no grēka un padarītu tos 
veselus. Ēnoss cīnījās Dieva priekšā, piesaucot Viņu 
varenā lūgšanā, pirms viņa grēki tika piedoti. Tad viņš 
lūdza par nefijiešu un lamaniešu garīgo labklājību un 
pavadīja savu atlikušo dzīvi, strādājot pie tā, lai viņi 
varētu tikt izglābti. Studējot Ēnosa grāmatu, tu atklāsi 
svarīgas mācības par lūgšanu, grēku nožēlošanu un 
atklāsmi. Tu arī iemācīsies, ka tad, kad cilvēki saņem 
Izpirkšanas svētības, viņi vēlas tajās dalīties ar citiem.

Kas sarakstīja šo grāmatu?
Šo grāmatu sarakstīja Ēnoss, Jēkaba dēls un Lehija 
un Sārijas mazdēls. Ēnoss pierakstīja, ka tēvs viņam 
mācīja „audzināšanu un pamācīšanu no Tā Kunga” 
(Ēnosa 1:1). Savas dzīves nogalē Ēnoss uzrakstīja, ka 
viņš visā savā mūžā ir darījis zināmu Vārdu „saskaņā 
ar patiesību, kas ir Kristū” (Ēnosa 1:26). Pirms Ēnoss 
nomira, viņš nodeva mazās Nefija plāksnes savam 
dēlam Jaromam. Ēnoss pabeidza savu pierakstu, 
priecājoties par dienu, kad viņš stāvēs sava Pestītāja 
priekšā. Viņš teica: „Tad es ar prieku ieraudzīšu Viņa 
vaigu un Viņš man sacīs: Nāciet pie manis, jūs svētītie, 
jums ir sagatavota vieta Mana Tēva mājokļos.” (Ēnosa 
1:27.)

Kur un kad tā tika sarakstīta?
Ēnoss noslēdza savu pierakstu, darot zināmu, ka bija 
pagājuši 179 gadi, kopš Lehijs pameta Jeruzālemi 
(skat. Ēnosa 1:25). Tas norāda, ka viņa pieraksta laiks 
bija aptuveni starp 544. g. p.m.ē. un 420. g. p.m.ē. Ēnoss 
veica šo pierakstu, dzīvojot Nefija zemē.

10. DAĻA: 3. DIENA

Ēnosa grāmata
Ievads
Apdomājot tēva vārdus, Ēnoss lūdza un saņēma savu 
grēku piedošanu. Pēc tam viņš lūdza par nefijiešu un 
lamaniešu garīgo labklājību un pavadīja visu savu 
mūžu, strādājot pie tā, lai viņi varētu tikt glābti.

Ēnosa 1:1–8
Apdomājot tēva vārdus, Ēnoss lūdz un saņem savu grēku 
piedošanu
Izlasi Ēnosa 1:1, 3 un pievērs uzmanību, kāda ietekme 
Jēkabam bija uz Ēnosu. Lai arī Ēnoss bija pravieša dēls 
un mazdēls, viņam tik un tā vajadzēja pašam pieredzēt 
Jēzus Kristus Izpirkšanas spēku.

Padomā, kad tu esi bijis ļoti izsalcis. Apvelc dotos vār-
dus, kas apraksta, kā tu jūties, kad esi izsalcis:

jūtos tukšs

jūtos vājš

esmu neapmierināts

man ir bada sajūta

jūtu sāpes

esmu nemierīgs

jūtu vēlmi pēc kaut kā

Iekrāso frāzi „mana dvēsele bija izsalkusi” Ēnosa 1:4. 
Ko, tavuprāt, šī frāze nozīmē?   
 

Frāze „mana dvēsele bija izsalkusi” liecina par garīga 
tukšuma vai sāpju sajūtu, kā arī vēlmi tikt garīgi piepil-
dītam. Ēnoss aprakstīja savu garīgā izsalkuma pieredzi.. 
Viņš rakstīja, ka tēva vārdi „iegrima dziļi [viņa] sirdī” 
(Ēnosa 1:3). Apdomājot šos vārdus, viņš sajuta vēlmi, 
kas lika viņam rīkoties ticībā. Ticības pilnā rīcība viņa 
dzīvē ienesa pārmaiņas un Tā Kunga svētības. 



96

 1. Izpildi uzdevumu, kas tev palīdzēs saprast Ēnosa pie-
redzi un attiecināt to uz savu dzīvi. Savā Svēto Rakstu 

studiju dienasgrāmatā sadali vienu lappusi sešās daļās un katrai 
no tām uzraksti dotos virsrakstus:

Ko Ēnoss vēlējās: Ko es vēlos:

Ko Ēnoss darīja: Kas man jādara:

Ko Ēnoss pieredzēja: Mana pieredze:

 2. Izlasi Ēnosa 1:2–3 un katrā pantā sameklē frāzes, kas 
norāda, ko Ēnoss savā dzīvē vēlējās. Ieraksti šīs frāzes 

savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatas tabulā, zem virsraksta 
„Ko Ēnoss vēlējās”.

Ēnosa vēlme pēc grēku piedošanas mums palīdz 
saprast, ko viņš domāja, rakstot: „mana dvēsele bija iz-
salkusi” Ēnosa 1:4. Esot izsalcis pēc piedošanas, Ēnoss 
vēlējās arī „mūžīgo dzīvi un svēto prieku” (Ēnosa 1:3). 
Viņš vēlējās sajust laimi, kas gūstama cienīgumā kopā 
ar To Kungu un citiem taisnīgajiem. 

 3. Apdomā, vai tev ir kādas no garīgā izsalkuma sajū-
tām, ko Ēnoss aprakstīja. Savā Svēto Rakstu studiju die-

nasgrāmatas tabulā, zem virsraksta „Ko es vēlos”, uzraksti, pēc 
kādām garīgām vēlmēm tu esi izsalcis savā dzīvē.

Ēnosa vēlmes lika viņam pielietot savu ticību un rī-
koties. Ēnosa 1:2 sameklē un atzīmē vārdus, ko Ēnoss 
lietoja, lai aprakstītu, kādas pūles viņš pielika. Pievērs 
uzmanību, ka lūdzot Ēnoss necīnījās ar Dievu, bet 
Dieva priekšā. Šāda cīņa ir prāta un garīgā piepūle, lai 
parādītu Debesu Tēvam mūsu vēlmju patiesumu, gata-
vību nožēlot grēkus un veikt nepieciešamās pārmaiņas 
mūsu dzīvēs. Ēnosa 1:4 Ēnoss pierakstīja dažas lietas, 
kas attēlo viņa cīņu.

 4. Izlasi Ēnosa 1:4 un atzīmē, ko Ēnoss darīja, lai parā-
dītu, ka viņš patiesi vēlējās savu grēku piedošanu. Ieraksti 

to, ko atradi, savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatas tabulā — 
zem virsraksta „Ko Ēnoss darīja”.

Vārds aizlūgšana Ēnosa 1:4 nozīmē lūgt pazemīgi un 
ar lielu vēlmi. Mūsu lūgšanas var nebūt tik garas kā 
Ēnosam, bet tām jābūt patiesām.

 5. Savas Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatas tabulā, 
zem virsraksta „Kas man jādara”, uzraksti savas domas 

par to, kā tu vari parādīt Tam Kungam, ka esi patiess, lūdzot un 
tiecoties pēc Viņa garīgajām svētībām.

 6. Ēnosa ticības pilnās un patiesās pūles viņu noveda pie 
lielām svētībām viņa dzīvē. Izlasi Ēnosa 1:5–8 un atzīmē, 

ko Ēnoss pieredzēja. Ieraksti šīs pieredzes savas Svēto Rakstu stu-
diju dienasgrāmatas tabulā — zem virsraksta „Ko Ēnoss piere-
dzēja”. Lasot 5. un 6.pantu, pievērs uzmanību, kā Ēnoss zināja, 
ka viņam ir ticis piedots. Piektajā pantā pieminētā balss bija 
balss, kas nāca Ēnosa prātā (skat. Ēnosa 1:10).
Ēnosa 1:7–8 māca, ka, pielietojot ticību Jēzum Kris-
tum, mūsu grēki var tikt piedoti un mēs varam kļūt 
veseli. Mūsu vēlmes pilnveidoties, patiesās lūgšanas 
un pieliktās pūles grēku nožēlošanai ir veids, kā mēs 
varam izrādīt savu ticību Jēzum Kristum.

Prezidents Dīters F. Uhtdorfs, no Augstākā prezi-
dija, paskaidroja, kā vainas sajūta var tikt „aizslaucīta 
prom”, ja mēs pielietojam ticību Jēzum Kristum un 
nožēlojam grēkus: 

„Kad mēs patiesi nožēlojam, Kristus 
„aizslauka prom” mūsu grēku un vainas 
nastu. Mēs zinām, ka mūsu grēki ir 
piedoti un ka mēs esam tīri. Svētais Gars 
mums to apliecinās; Viņš ir Svētītājs. Nav 
lielākas liecības par piedošanu kā šī. . . .

[Tas Kungs] teica: „Lūk, tam, kurš nožēlojis savus 
grēkus, tam tiek piedots, un Es, Tas Kungs, tos vairs 
nepieminu” (M&D 58:42).

Sātans centīsies mūs pārliecināt, ka mūsu grēki nav 
piedoti, jo mēs tos atceramies. Sātans ir melis; viņš 
cenšas aizmiglot mūsu skatienu un novest no grēku 
nožēlošanas un piedošanas ceļa. Dievs neapsolīja, ka 
mēs neatcerēsimies savus grēkus. Tos atceroties, mēs 
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varam izvairīties no atkārtotu kļūdu pieļaušanas. Un, 
ja paliekam patiesi un uzticīgi, tad atmiņas par mūsu 
grēkiem ar laiku tiek kliedētas. Tā ir daļa no nepiecie-
šamā dziedināšanas un šķīstīšanas procesa.” (Ensign 
vai Liahona, 2007. g. maijs, 101. lpp.)

Lai tu varētu pielietot prezidenta Uhtdorfa vārdus, ap-
domā jautājumus: Kad tu esi sajutis, ka Tas Kungs tev ir 
piedevis grēkus? Kā tu zināji, ka tev ir ticis piedots? Vai 
tu esi nesen sajutis Tā Kunga piedošanu?

 7. Apdomājot iepriekš minētos jautājumus, pieraksti sa-
vas Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatas tabulā, zem virs-

raksta „Mana pieredze”, kādas tev ir bijušas sajūtas, saņemot 
piedošanu. Tu vari uzrakstīt arī to, ko tu ceri piedzīvot, pielietojot 
ticību Jēzum Kristum.

Ēnosa 1:9–27
Ēnoss lūdz par nefijiešiem un lamaniešiem un strādā kopā 
ar citiem, lai viņi varētu tikt glābti

Šeit attēlota Ēnosa lūgšana. Vispirms viņš lūdza par 
sevi un tad aizlūdza par citiem. Izlasi Ēnosa 1:9–10 un 
atzīmē savos Svētajos Rakstos, kas bija otrā lieta, par 
ko Ēnoss lūdza. Izlasot Ēnosa 1:11–14, atzīmē, kas bija 
trešā lieta, par ko Ēnoss lūdza.

 8. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumu: Ņemot vērā Ēnosa aprakstu par lamaniešu no-

lūkiem Ēnosa 1:14, kas tevi pārsteidz viņa aizlūgšanā par tiem?

No Ēnosa piemēra mēs mācāmies, ka, pieredzot 
Jēzus Kristus Izpirkšanas svētības, mēs centīsi-
mies palīdzēt citiem saņemt glābšanu. Lai atcerētos 
šo patiesību, tu vari uzrakstīt visu vai daļu no dotā 
prezidenta Hovarda V. Hantera izteikuma savu Svēto 
Rakstu lappuses malā:

Es

?

?

„Ikreiz, kad piedzīvojam Izpirkšanas 
svētības savā dzīvē, mēs nevaram neraizē-
ties par mūsu tuvinieku labklājību. . . .

Ievērojams cilvēka personīgās pievēršanās 
līmeņa rādītājs ir viņa vēlme dalīties tajā 
ar citiem.” (The Teachings of Howard W. 

Hunter, red. Clyde J. Williams [1997. g.], 248.–249. lpp.)

Izlasi Ēnosa 1:19–20, 26 un atzīmē vārdus un frāzes, 
kas parāda, ka Ēnosa vēlmes attiecībā uz nefijiešiem un 
lamaniešiem bija patiesas, kad viņš par tiem bija lūdzis.

Izlasi Ēnosa 1:27 un uzzini, kādu prieku par savām pū-
lēm piedzīvoja Ēnoss un kādu pārliecību viņš saņēma 
par mūžīgo dzīvi. 

 9. Lai tu varētu pielietot to, ko esi iemācījies šajā stundā, 
lūgšanā nolem, kā tu vari sekot Ēnosa piemēram. Izvēlies 

vienu no dotajiem apgalvojumiem un pabeidz to savā Svēto Rak-
stu studiju dienasgrāmatā:
a) Tāpat kā Ēnoss, es vēlos saņemt savu grēku piedošanu. Es 
parādīšu Tam Kungam, ka patiesi to vēlos, . . .
b) Tāpat kā Ēnoss, es vēlos palīdzēt saviem ģimenes locekļiem 
un draugiem nākt pie Jēzus Kristus. Viens no cilvēkiem, kam cen-
tīšos palīdzēt, ir (cilvēka vārds). Es mēģināšu palīdzēt viņam, . . .
c) Ēnoss lūdza par lamaniešiem, kurus var uzskatīt par viņa ie-
naidniekiem. Tāpat kā Ēnoss, es vēlos izrādīt Tā Kunga mīlestību 
pret tiem, kuri izturas pret mani nelaipni. Es darīšu to, . . .

Centies izpildīt to, ko esi uzrakstījis savā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā. Pielietojot ticību Jēzus Kristus 
Izpirkšanai un nožēlojot grēkus, tu saņemsi piedošanu, 
prieku un lielāku vēlmi palīdzēt citiem.

 10. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Ēnosa 1. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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IEVADS  

Jaroma grāmatā
Kādēļ studēt šo grāmatu?
Studējot Jaroma grāmatu, tu redzēsi, ka Dievs 
tur Savu solījumu — svētīt tos, kuri paklausa Viņa 
baušļiem. Tu uzzināsi arī par Jaroma laika nefijiešu 
ķēniņiem, praviešiem, skolotājiem un priesteriem, 
kuri palīdzēja cilvēkiem nožēlot grēkus un izbēgt no 
iznīcības.

Kas sarakstīja šo grāmatu?
Šo grāmatu uzrakstīja Ēnosa dēls — Jaroms. Tāpat 
kā viņa tēvam, vectēvam Jēkabam un vecvectēvam 
Lehijam, Jaromam bija pravietojuma un atklāsmes 
gars (skat. Jaroma 1:2). Kad viņš pabeidza savu 
pierakstu, viņš nodeva Nefija mazās plāksnes savam 
dēlam Omnijam.

Kur un kad tā tika sarakstīta?
Jaroma grāmata aptver aptuveni 59 gadus, no 
apmēram 420. g. p.m.ē. līdz 361. g. p.m.ē. (skat. Ēnosa 
1:25; Jaroma 1:13). Tā tika sarakstīta Nefija zemē.

IEVADS  

Omnija grāmatā 

Kādēļ studēt šo grāmatu?
Studējot Omnija grāmatu, tu uzzināsi, ka Tas Kungs 
pasargāja taisnīgos nefijiešus un aizveda viņus uz 
Zarahemlas zemi (skat. Omnija 1:7, 12–13). Omnija 
grāmatā tiek pieminētas arī citas ļaužu grupas — 
mulekieši (jeb Zarahemlas ļaudis) un jaredieši, kurus 
Tas Kungs aizveda uz apsolīto zemi.

Kas sarakstīja šo grāmatu?
Omnija grāmatu sarakstīja pieci dažādi vīri: Omnijs, 
Amarons, Kemišs, Abinadoms un Amalekijs. Omnijs 
bija Jaroma dēls un Lehija un Sārijas mazmazdēls. 
Omnijs par sevi rakstīja, ka viņš ir „bezdievīgs cilvēks”, 
kurš nav „turējis Tā Kunga likumus” (Omnija 1:2). 
Amarons (Omnija dēls), Kemišs (Amarona brālis) 
un Abinadoms (Kemiša dēls) veica īsus pierakstus. 
Amalekija dēls, Abinadoms, uzrakstīja lielāko daļu no 
Omnija grāmatas un bija pēdējais cilvēks, kurš rakstīja 
uz mazajām Nefija plāksnēm. Viņš uzticēja plāksnes 
ķēniņam Benjamīnam.

Kur un kad tā tika sarakstīta?
Vairāki Omnija grāmatas autori tajā veica pierakstus 
aptuveni ap 361. g. p.m.ē. un 130. g. p.m.ē. Pirmie četri 
autori grāmatu rakstīja Nefija zemē. Amalekijs savu 
pierakstu veica Zarahemlas zemē.

10. DAĻA: 4. DIENA

Jaroma un Omnija 
grāmata
Ievads
Jaroma un Omnija grāmata ietver pēdējos pierakstus 
uz mazajām Nefija plāksnēm. Jaroms saņēma plāksnes 
no sava tēva Ēnosa un pierakstīja nefijiešu cīņas un 
svētības apmēram 60 gadu ilgā laikā. Tad viņš nodeva 
plāksnes savam dēlam Omnijam. Omnija grāmata 
ietver piecu dažādu nefijiešu rakstvežu ierakstus un 
aptver apmēram 230 gadus.

Jaroma 1:1–15; Omnija 1:5–7
Jaroms apraksta, kā nefijiešiem veicas, kad viņi tur Tā 
Kunga pavēles
Lai sagatavotos studēt svarīgu principu, kas tiek mācīts 
Jaroma un Omnija grāmatā, izlasi doto prezidenta 
Dītera F. Uhtdorfa, no Augstākā prezidija, pieredzi:

„Es atceros, ka tad, kad es gatavojos iznīcinātājpilota 
apmācībām, lielu daļu no sagatavošanās militārajām 
apmācībām mēs atvēlējām fiziskajiem treniņiem. Es 
joprojām neesmu īsti pārliecināts, kāpēc nebeidzami 
skriešanas treniņi tika uzskatīti par tik svarīgu sagata-
vošanās daļu, lai kļūtu par pilotu. Tomēr mēs skrējām, 
skrējām un tad atkal skrējām.

Skrienot es sāku pamanīt ko tādu, kas, godīgi sakot, 
mani satrauca. Vairākkārt mani apsteidza vīrieši, kuri 
smēķēja, lietoja alkoholu un darīja visādas lietas, kas 
bija pretrunā ar evaņģēliju un, jo īpaši, Gudrības vārdu.

Es atceros sevi domājam: „Kā tas var būt! Vai tad man 
nevajadzēja skriet un nenogurt?” Bet es biju noguris un 
to cilvēku apsteigts, kuri pavisam noteikti neievēroja 
Gudrības vārdu. Es atzīstu, ka tas mani tolaik uztrauca. 
Es sev jautāju: „Vai apsolījums ir patiess vai nav?” 
(„Continue in Patience”, Ensign vai Liahona, 2010. g. 
maijs, 58. lpp.)
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Vai tu kādreiz esi domājis, kā Tas Kungs piepildīs Savu 
apsolījumu — tevi svētīt par Viņa pavēļu turēšanu?

Pravietis Jaroms, Ēnosa dēls, paskaidroja, kā tika piepil-
dīts jeb apliecināts viens no Tā Kunga solījumiem viņa 
tēviem. Izlasi Jaroma 1:9 un atzīmē, kuru no ļaudīm 
dotajiem solījumiem Tas Kungs piepildīja. 

 1. Jaroms parādīja, ka, turot Dieva pavēles, mums 
veiksies. Lai redzētu piemērus šai patiesībai, studē ze-

māk norādītās Svēto Rakstu atsauces un atbildi uz pievienotajiem 
jautājumiem savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā:
a) Jaroma 1:4–5, 8. Kā nefijieši izrādīja savu paklausību, un kā 
viņi tika svētīti?
b) Jaroma 1:7, 10–12. Kādu lomu spēlēja pravieši un citi vadī-
tāji, palīdzot nefijiešiem būt paklausīgiem un veiksmīgiem?
c) Omnija 1:5–7. Kā Dieva solījums tika vēlāk piepildīts citā 
veidā?

Izlasi, ko prezidents Uhtdorfs mācīja un 
liecināja saistībā ar savu pieredzi, prātojot 
par to, vai Tas Kungs piepildīs solījumu, 
kas ietverts Gudrības vārdā: „Atbilde 
nenāca uzreiz. Bet galu galā es uzzināju, 
ka Dieva solījumi ne vienmēr tiek piepil-

dīti tik ātri vai tā, kā mēs to sagaidām; tie piepildās Viņa 
noliktajā laikā un veidā. Pēc daudziem gadiem varēju 
redzēt skaidrus apliecinājumus laicīgajām svētībām, 
kuras saņem tie, kas paklausa Gudrības vārdam 
— papildus garīgajām svētībām, kuras saņemam 
nekavējoties, paklausot jebkuriem Dieva likumiem. 
Raugoties pagātnē, skaidri zinu: pat ja Tā Kunga 
apsolījumi ne vienmēr piepildās ātri, tie allaž tiek piepil-
dīti.” („Continue in Patience”, 58. lpp., slīpraksts 
pievienots.)

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā apraksti, 
kad Tas Kungs tevi ir svētījis Viņa baušļu turēšanas dēļ. 

Saskaņā ar savu pieredzi, par ko tu vari liecināt Tā Kunga un Viņa 
solījumu aspektā?

Omnija 1:1–30
Rakstveži atstāsta nefijiešu vēsturi
Jaroma pēcteči uzrakstīja Omnija grāmatu, kas ap-
tver aptuveni 230 gadus. Atzīmē vīru vārdus, kuri pēc 
Jaroma bija mazo plākšņu rakstveži. Tu tos atradīsi 
Omnija 1:1, 4, 9, 10, 12 un 25.

Omnija grāmatā ir aprakstīti vairāki svarīgi notikumi 
Mormona Grāmatas vēsturē. Atceries, ka Nefija laikā 
nefijieši devās prom no lamaniešiem un apmetās vietā, 
kuru viņi nosauca par Nefija zemi. Šī pārceļošana ir 
attēlota kartē ar bultām — virzienā no pirmās manto-
juma zemes uz Nefija zemi.

Nefijiešu ceļojuma 
pārskats

Postažas zeme
(kur jarediešu kauli bija „izkaisīti zemē 

uz ziemeļiem” [Omnija 1:22])

Zarahemlas zeme
(kur nefijieši apvienojās ar 

mulekiešiem)

Nefija zeme
(nefijiešu mājas, kad viņi 
atšķēlās no lamaniešiem)

Pirmā mantojuma zeme
(kur Lehija ļaudis apmetās pirmoreiz; 
galvenā lamaniešu apmešanās vieta)

Rietumu 
jūra

Neveiksmīgais 
mēģinājums 

atgriezties Nefija 
zemē

Otrais mēģinā-
jums atgriezties 

Nefija zemē 
Zenifa vadībā

Izlasi Omnija 1:12–13 un uzzini, kā nefijieši ieradās 
dzīvot Zarahemlas zemē. Tu vari šajos pantos pasvītrot 
frāzes, kas norāda, ka nefijieši ceļoja ar Tā Kunga va-
dību un spēku. Kartē attēlotās bultas no Nefija zemes 
uz Zarahemlas zemi attēlo šo pārceļošanu.

Izlasi Omnija 1:14–19 un sameklē līdzības un atšķirības 
starp nefijiešiem un ļaudīm, ko viņi atrada Zarahemlas 
zemē.

 3. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
dotajiem jautājumiem: 

a) Kā Svēto Rakstu trūkums ietekmēja Zarahemlas ļaudis?
b) Kā šīs zināšanas tev palīdz būt pateicīgākam par Svētajiem 
Rakstiem un tos uzcītīgāk studēt?

Omnija grāmata atklāj arī divas citas ļaužu grupas, 
par kurām tu vēlāk studēsi Mormona Grāmatā. Lai 
atklātu vienu no šīm grupām, izlasi Omnija 1:20–22 un 
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uzraksti vārdu jaredieši blakus šiem pantiem — savos 
Svētajos Rakstos. Korinantumrs bija viens no pēdējiem 
cilvēkiem jarediešu tautā; otrs bija pravietis Eters. Tu 
mācīsies par jarediešiem, kad studēsi Etera grāmatu.

Lai uzzinātu par pēdējo ļaužu grupu, kas minēta Om-
nija grāmatā, ievēro kartē bultu, kas iet no Zarahemlas 
zemes gandrīz līdz Nefija zemei un tad atpakaļ uz Za-
rahemlu, kā arī bultu no Zarahemlas zemes, kas iet līdz 
Nefija zemei. Šīs bultas attēlo Zenifa ļaužu ceļojumu, 
kas minēts Omnija 1:27–30. (Tu vari uzrakstīt „Zenifa 
ļaudis” blakus šiem pantiem.) Tu mācīsies par šiem 
ļaudīm, studējot Mosijas grāmatu.

Mormona Grāmata nesatur pierakstu par pilnīgi visiem 
Amerikā dzīvojušiem cilvēkiem. Bez jarediešiem, 
Zarahemlas ļaudīm un Lehija pēctečiem, bija vēl citi, 
kuri ieradās Amerikas kontinentā. Prezidents Ento-
nijs V. Aivins, no Augstākā prezidija, 1929. gada aprīļa 
vispārējā konferencē teica: „Mormona Grāmatā . . . 
nav teikts, ka pirms tam [pirms Mormona Grāmatas 
ļaudīm] šeit neviens nedzīvoja. Tajā nav teikts arī, ka 
pēc tam šeit vairs neviens neieradās.” (Citāts no Con-
ference Report, 1929. g. aprīlis, 15. lpp.)

Pievērs uzmanību, ka Omnija 1:23–24 pēdējo daļu uz-
rakstīja Amalekijs. Viņš dzīvoja ķēniņa Benjamīna laikā, 
kad nefijieši bija aizceļojuši uz Zarahemlas zemi. Izlasi 

Omnija 1:25–26 un atzīmē aicinājumu, ko Amalekijs 
izsaka trīs reizes.

Pievērs uzmanību, ka kat-
ram no trīs aicinājumiem 
— nākt pie Kristus Omnija 
1:25–26 — seko vārds un, 
arī kā īpaša norāde, kas 
palīdz mums saprast, kā 
nākt pie Kristus. Vēlreiz 
pārlasi Omnija 1:25–26 un 
atzīmē, ko Amalekijs mūs 
mudināja darīt, lai nāktu 
pie Kristus. 

Tev vajadzētu pamanīt 
šādus ieteikumus, kā nākt 
pie Kristus:

• Ticēt

• Saņemt no Viņa glābšanu (saņemt Viņa Izpirkšanas 
svētības)

• Upurēt visu savu dvēseli Viņam (atdot visu savu 
sirdi un vēlmes, veltot tam vislielākās pūles un neko 
nepaturot)

• Gavēt un lūgt

• Pastāvēt līdz galam

Amalekijs izteica solījumu Omnija 1:26 beigās tiem, 
kuri sekos viņa padomam. Atrodi šo solījumu un pa-
beidz principu: Ja mēs nākam pie Kristus un pastā-
vam līdz galam, mēs 

.

4. Izvēlies vienu no dotajām frāzēm, kas uzskaitītas ie-
priekšminētajā padomā, kā nākt pie Kristus, un uzraksti 

vienas līdz divu minūšu garu runu, paskaidrojot, kā mēs varam 
nākt pie Kristus, pielietojot šo principu.

Piemēram, tu vari uzrakstīt runu par to, kā gavēšana un lūg-
šana var palīdzēt mums nākt pie Kristus. Runā tu vari iekļaut 
(1)  Omnija 1:25–26 un saviem vārdiem paskaidrot izvēlēto frāzi; 
(2) citus Svētos Rakstus, kas padara frāzes nozīmi skaidrāku vai 
piešķir tai dziļāku jēgu; (3) savu vai kāda paziņas pieredzi, kas 
apliecina šo frāzi; un (4) savas domas, sajūtas un liecību.
Tavs skolotājs, iespējams, aicinās dalīties šajā runā 
nākamreiz, kad tiksieties. Tu vari tajā dalīties arī ar 
ģimenes locekļiem mājvakarā vai citos apstākļos.

5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Jaroma un Omnija grāmatu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

Cilvēki, kuri sarakstīja Svētos 
Rakstus, bieži uzsvēra svarī-
gas patiesības, tās atkārtojot. 
Pamanot vārdus, frāzes un 
domas, kas atkārtojas, centies 
saprast, kāpēc tie šādi uz-
svērti un ko Tas Kungs vēlas, 
lai tu no tiem iemācītos.

Pievērs uzmanību tiem 
Svēto Rakstu vārdiem, 
frāzēm un domām, kas 
atkārtojas vairākkārt
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IEVADS  

Mormona vārdos
Kādēļ studēt šo grāmatu?
Studējot Mormona vārdus, tava ticība pieaugs 
attiecībā uz to, ka „Tas Kungs zina visas lietas” 
(Mormona vārdi 1:7) un ka Viņš vada Savus 
kalpus, lai izpildītu Savus nolūkus. Kā vēsturisks 
pieraksts, grāmata ir kā tilts starp mazajām Nefija 
plāksnēm (1. Nefija – Omnija grāmata) un Mormona 
saīsinātajām lielajām Nefija plāksnēm (Mosijas 
grāmata – 4. Nefijs). Mormona vārdi tev palīdzēs 
labāk saprast, kurus pierakstus Mormons saīsināja, 
sastādot Mormona Grāmatu. Tā tevi arī iepazīstinās ar 
ķēniņa Benjamīna ticību un sasniegumiem. 

Kas sarakstīja šo grāmatu?
Šo grāmatu sarakstīja Mormons. Viņš bija pravietis, 
rakstvedis un lielākās Mormona Grāmatas daļas 
saīsinātājs un sastādītājs. Mormona Grāmata ir 
nosaukta viņa vārdā. Viņš bija arī nefijiešu ģenerālis 
un taisnīgs tēvs. Pravietis Moronijs bija viņa dēls.

Kur un kad tā tika sarakstīta?
Mormons šo grāmatu uzrakstīja ap 385. g.m.ē. , esot 
„par liecinieku gandrīz pilnīgai savas tautas, nefijiešu, 
iznīcināšanai” (Mormona vārdi 1:1). Mormons 
neuzrakstīja, kur viņš atradās, kad rakstīja šo grāmatu.

IEVADS  

Mosijas grāmatā
Kādēļ studēt šo grāmatu?
Studējot Mosijas grāmatu, tu atklāsi spēcīgas liecības 
par Jēzus Kristus misiju. Tu mācīsies arī par cilvēkiem, 
kurus Tas Kungs atbrīvoja no grēku gūsta un fiziskas 
apspiešanas. Turklāt tu uzzināsi, kā taisnīgu cilvēku, 
tādu kā ķēniņa Benjamīna, Abinadija un Almas pūles 
nesa lielas svētības citiem cilvēkiem. Pretēji tam, tu 
redzēsi, kā sliktu cilvēku, tādu kā Zenifa un viņa dēla, 
ķēniņa Noa, izvēles negatīvi ietekmēja gan viņus 
pašus, gan viņu ļaudis.

Kas sarakstīja šo grāmatu?
Mormons sastādīja un saīsināja vairāku citu autoru 
pierakstus, lai izveidotu Mosijas grāmatu. Grāmata ir 
nosaukta Mosijas vārdā, kurš bija ķēniņa Benjamīna 
dēls. Mosija bija pravietis, gaišreģis, atklājējs un 
ķēniņš, kurš pārvaldīja Zarahemlu no aptuveni 124. g. 
līdz 91. g. p.m.ē. Viņam tika dots viņa vectēva Mosijas 
vārds, kurš arī bija Zarahemlas ķēniņš (skat. Omnija 
1:12–13, 19).

Lai sastādītu Mosijas grāmatu, Mormons ņēma 
vairākus pierakstus. Viņš saīsināja un citēja Mosijas 
pierakstu uz lielajām Nefija plāksnēm, kas smalki 
aprakstīja nefijiešu vēsturi Zarahemlas zemē (skat. 
Mosijas 1.–7. nodaļu; 25.–29. nodaļu). Viņš arī iekļāva 
Zenifa pierakstu, kas pārstāsta Zenifa ļaužu vēsturi 
no tā laika, kad viņi pameta Zarahemlu, līdz laikam, 
kad viņi atgriezās (skat. Mosijas 7.–22. nodaļu). 
Turklāt Mormons citēja un saīsināja arī daļu no Almas 
pieraksta, kurš glabāja Abinadija vārdus (skat. Mosijas 
17:4), un veica pierakstu par saviem ļaudīm (skat. 
Mosijas 18. nodaļu; 23.–24. nodaļu).

Kur un kad tā tika sarakstīta?
Oriģinālie pieraksti, kas tika izmantoti par Mosijas 
grāmatas avotiem, visticamāk tika uzrakstīti ap 
200. g. p.m.ē. un 91. g. p.m.ē. Mormons šos pierakstus 
saīsināja laika posmā no m.ē. 345. līdz 385. gadam. 
Mormons neuzrakstīja, kur viņš atradās, kad sastādīja 
šo grāmatu.
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11. DAĻA: 1. DIENA

Mormona vārdi – 
Mosijas 2. nodaļa
Ievads
Mormona vārdi ir kā tilts starp mazajām Nefija plāk-
snēm un Mormona saīsinātajām lielajām Nefija 
plāksnēm. Tā tika sarakstīta gandrīz 400 gadus pēc 
Jēzus Kristus dzimšanas un ietver īsu skaidrojumu 
par mazajām Nefija plāksnēm un to, kāpēc Mormons 
uzskatīja, ka tām jātiek iekļautām pie citiem Svētajiem 
Rakstiem. Mormona vārdi arī sniedz vērtīgu ieskatu, 
kāpēc ķēniņam Benjamīnam bija tik liela ietekme uz 
savu tautu.

Mazās Nefija plāksnes galvenokārt tika veltītas garī-
gām lietām un praviešu kalpošanai un mācībām. Lielās 
Nefija plāksnes galvenokārt ietvēra ķēniņu aprakstīto 
ļaužu vēsturi, kuru uzsāka Nefijs. (Skat. 1. Nedija 
9:2–4.) Tomēr, sākot ar Mosiju, lielās plāksnes ietvēra 
arī lietas ar lielu garīgu nozīmi.

Mormona jeb zelta plāksnes, ko saņēma Džozefs 
Smits, ietvēra Mormona lielo Nefija plākšņu saīsinā-
jumu ar daudziem komentāriem. Šīs zelta plāksnes ie-
tvēra arī vēstures turpinājumu, ko pierakstīja Mormons 
un papildināja viņa dēls Moronijs.

Mosijas 1. nodaļa ir pieraksts par ķēniņa Benjamīna 
dotajām mācībām saviem dēliem. Viņš tiem mācīja, ka 
Svētie Raksti mums palīdz atcerēties Dievu un turēt 
Viņa baušļus. Tuvojoties savas dzīves noslēgumam, 
ķēniņš Benjamīns vēlējās runāt ar saviem ļaudīm par 
viņa, kā ķēniņa, kalpošanu un mudināt viņus paklausīt 
Dievam. Ķēniņa Benjamīna runa ir pierakstīta Mosijas 
2.–5. nodaļā un apraksta Kristus ciešanas un Izpirk-
šanu, taisnīguma un žēlastības lomu, un nepiecieša-
mību uzņemties Kristus vārdu, slēdzot derību. Savas 
runas sākumā, kas pierakstīta Mosijas 2. nodaļā, ķēniņš 
Benjamīns uzsvēra kalpošanu Dievam, kalpojot citiem, 
un to cilvēku laimīgo stāvokli, kuri tur baušļus.

1 Nefija gr. — 
Omnija gr.

Mazās plāksnes

Mormona vārdi

Mosijas gr. — 
4. Nefijs

Lielās plāksnes

Mormona vārdi 1:1–11
Mormons māca, ka Dievs ir saglabājis vairākus pierakstus 
gudram nodomam
Padomā, kad esi sajutis Gara pamudinājumu kaut ko 
darīt. Vai tu zināji, kā viss atrisināsies, ja tu sekosi šim 
pamudinājumam? Kas tev deva apņēmību un pārlie-
cību rīkoties saskaņā ar šo pamudinājumu?

Dievs pavēlēja pravietim Mormonam saīsināt savu 
ļaužu pierakstus, kas atradās uz Nefija plāksnēm. Ap-
mēram m.ē. 385. gadā, kad Mormons jau vēlējās nodot 
saīsinātos pierakstus savam dēlam Moronijam, viņš 
sekoja pamudinājumam, lai gan nezināja, kāds tam būs 
iznākums.

Pētot pierakstus, Mormons tajos kaut ko atrada. Izlasi 
Mormona vārdus 1:3 un uzzini, kas tas bija. („Šīs plāk-
snes” attiecas uz mazajām Nefija plāksnēm, kas ietvēra 
1. Nefija gr. līdz Omnija grāmatai.) Izlasi Mormona 
vārdus 1:4–6. Tu vari atzīmēt savos Svētajos Rakstos, 
kāpēc Mormons priecājās, atklājot, kas bija rakstīts uz 
mazajām plāksnēm. 

Izlasi Mormona vārdus 1:7 un noskaidro, kāpēc 
Mormons šīs mazās plāksnes iekļāva pie saīsinātajām 
Nefija plāksnēm. Savos Svētajos Rakstos tu vari atzī-
mēt principu: „Tas Kungs zina visas lietas”. Saprotot 
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un ticot šai patiesībai, tu attīstīsi ticību, lai paklausītu 
saņemtajiem Svētā Gara pamudinājumiem.

Tas Kungs pavēlēja Nefijam izveidot mazās plāksnes 
un uz tām rakstīt svētas lietas par viņa ļaudīm (skat. 
1. Nefija 9:3). Tajā laikā Nefijs teica: „Tas Kungs ir 
pavēlējis man taisīt šīs plāksnes Viņa gudram nolūkam, 
kuru es nezinu.” (1. Nefija 9:5.)

Šis nodoms kļuva skaidrs gadsimtus vēlāk, 1828. gadā, 
kad pravietis Džozefs Smits sāka tulkot zelta plāksnes. 
Vispirms viņš pārtulkoja 116 lapaspuses no Mormona 
saīsinātajām lielajām Nefija plāksnēm, kuras tika pa-
zaudētas jeb nozagtas, kad Džozefs atļāva tās paņemt 
Martinam Herisam. Tas Kungs teica Džozefam nepār-
tulkot pazudušo daļu, jo ļaunie vīri plānoja pārveidot 
vārdus nozaudētajā tulkojumā, tādējādi radot šaubas 
par Mormona Grāmatas patiesumu. Tas Kungs viņam 
lika tulkot vēsturi no mazajām plāksnēm, kas ietvēra 
to pašu laika periodu. Šī vēsture bija vairāk vērsta uz 
garīgām lietām. (Skat. M&D 10:10, 41–43; skat. arī 
1. Nefija 9:3–4.)

Šī pieredze ir nozīmīgs pierādījums, ka Tas Kungs zina 
visas lietas, kas notiks. Viņš zināja, ka vēsture uz maza-
jām plāksnēm būs nepieciešama, un Viņš pamudināja 
Mormonu iekļaut šīs plāksnes savā saīsinājumā. 

Kā zināšanas par šo patiesību tev var palīdzēt, saņemot 
Gara pamudinājumus?

 1. Apraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, 
kad tu vai kāds, kuru pazīsti, rīkojās saskaņā ar Svētā 

Gara pamudinājumu, lai gan tu vai viņš sākumā to nevarēja sa-
prast. Uzraksti kā, pēc tavām domām, tu vari labāk sagatavoties, 
lai atpazītu un atbildētu uz Tā Kunga pamudinājumiem. Atceries, 
ka, esot uzticīgs Tā Kunga Gara pamudinājumiem, Viņš „vadīs 
[tevi], lai tu darītu pēc Viņa gribas” (Mormona vārdi 1:7).

Mormona vārdi 1:12–18
Ķēniņš Benjamīns uzvar lamaniešus un valda taisnībā
Benjamīns bija taisnīgs ķēniņš, kurš savas valdīšanās 
laikā saskārās ar daudzām grūtībām, tai skaitā, karu ar 
lamaniešiem un strīdiem par evaņģēlija mācību savu 
ļaužu vidū. Ķēniņš Benjamīns vadīja nefijiešu kara-
pulkus pret viņu ienaidniekiem „Tā Kunga spēkā” un 
galu galā nodibināja savā zemē mieru (skat. Mormona 
vārdi 1:13–14). Ar „daudzu svētu vīru” palīdzību viņš 
turpināja strādāt, sodot viltus praviešus un skolotājus, 
kuri izraisīja domstarpības ļaužu vidū, un tādējādi 
nodibināja mieru, kas izriet no ļaužu taisnīguma (skat. 
Mormona vārdi 1:15–18).

Izlasi Mormona vārdus 1:12–18 un trūkstošajās vietās 
ieraksti pantu numurus, kas vislabāk māca dotās patie-
sības:

• Tas Kungs aicina praviešus, kuri, par spīti grūtībām, 
spēj vadīt cilvēkus mierā. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                   
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• Mēs varam rast mieru, sekojot iedvesmotai praviešu 
vadībai. - - - - - - - - - -                                                 - - - - - - - - - - 

• Tā Kunga spēkā mēs varam pārvarēt grūtības. 
- - - - -                                                               - - - - - - - - - - - - - - - 

Mosijas 1:1–18
Ķēniņš Benjamīns saviem dēliem māca, cik svarīgi ir Svētie 
Raksti
Iedomājies, kāda būtu tava dzīve, ja tu nekad nebūtu 
lasījis, studējis vai ticis mācīts no Svētajiem Rakstiem. 

Ķēniņš Benjamīns saviem dēliem mācīja, kā atšķirtos 
viņu dzīves, ja tiem nebūtu Svēto Rakstu. Kā rakstīts 
Mosijas 1:3–5, viņš trīs reizes dažādos veidos lietoja 
frāzi — „ja nebūtu šīs lietas [Svētie Raksti]”, lai palī-
dzētu saviem dēliem saprast, cik svarīgi ir Svētie Raksti.

 2. Lasot Mosijas 1:1–8, uzzini, kādas svētības nefijieši 
būtu zaudējuši, ja viņiem nebūtu Svēto Rakstu. Salīdzini 

to, ko tu esi iemācījies Omnija 1:17–18. Savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā uzraksti trīs vai četrus teikumus, pabeidzot frāzi: 
Ja man nebūtu Svēto Rakstu . . .

Savos Svētajos Rakstos, blakus Mosijas 1:1–8, tu vari 
uzrakstīt principu: Svēto Rakstu pētīšana mums 
palīdz zināt un turēt baušļus.

Ķēniņš Benjamīns saviem ļaudīm mācīja, cik svarīgi 
ir būt uzticīgiem baušļiem, un paskaidroja, kas notiek 
ar tiem, kuri kļūst ļauni, kad „Tas Kungs tos ir bagā-
tīgi svētījis” (Mosijas 1:13). Izlasi Mosijas 1:13–17 un 
salīdzini Mosijas 1:13 ar Almas 24:30. Tad uzzini, kādas, 
vismaz piecas, sekas nāk pār tiem, kuri novēršas no Tā 
Kunga. Tu tās vari atzīmēt vai sanumurēt savos Svētajos 
Rakstos.

Mosijas 2:1–41
Nefijieši sapulcējas, lai klausītos ķēniņa Benjamīna vārdos
Izlasi Mosijas 2:1–9 un uzraksti atbildes uz dotajiem 
jautājumiem:

• Kas sapulcējās kopā?   
 

• Kur viņi sapulcējās?   
 

• Kas tika darīts, lai lielais pūlis varētu dzirdēt ķēniņa 
Benjamīna vārdus?   
 

Lai labāk saprastu, kāds bija ķēniņa Benjamīna rak-
sturs, izlasi Mosijas 2:11–15, pievēršot uzmanību 
frāzēm, kas parāda, ka ķēniņš Benjamīns pievērsās 
taisnīgumam un kalpošanai, nevis apkārtējo atzinības 
vai augsta stāvokļa iegūšanai sabiedrībā.

Pēc tam padomā par prezidenta Ho-
varda V. Hantera izteikumu: „Nepiešķiriet 
pārāk lielu nozīmi augstam stāvoklim 
sabiedrībā. Vai jūs atceraties padomu, ko 
Glābēja deva tiem, kuri tiecās pēc „goda 
vietas” vai „augstiem krēsliem”? „Bet 

lielākais jūsu starpā lai ir jūsu kalps.” (Mateja ev. 
23:6, 11.) Ir svarīgi tikt novērtētam. Taču mums vaja-
dzētu tiekties būt taisnīgiem, nevis pievērsties atzinības 
vai augsta stāvokļa gūšanai sabiedrībā” („To the 
Women of the Church”, Ensign, 1992. g. nov., 96. lpp.).

Studē Mosijas 2:16–17 un pasvītro principu, ko mēs 
varam mācīties no ķēniņa Benjamīna kalpošanas: Kad 
mēs kalpojam saviem tuvākajiem, mēs kalpojam 
Dievam. (Mosijas 2:17 ir prasmīgi pārzināmā rakst-
vieta. Tu to vari atzīmēt atšķirīgā veidā, lai turpmāk 
varētu vieglāk atrast.)

Padomā, kad kāds ir svētījis tavu dzīvi, tev kalpojot. Kā 
tu parādīji (vai varēji parādīt) savu pateicību Dievam 
par cilvēku, kurš taisnīgi kalpoja gan tev, gan Dievam? 
Kā tu šim cilvēkam izrādīji savu pateicību?

Kad ķēniņš Benjamīns bija mācījis saviem ļaudīm par 
nepieciešamību kalpot citiem, viņš mācīja arī par dau-
dzajiem veidiem, kādos Dievs mūs svēta, un ka mums 
Viņam jābūt pateicīgiem.

 3. Studējot Mosijas 2:19–24, 34, apdomā, cik daudzos 
veidos Dievs tevi svēta. Padomā, kā tu Viņam vari izrādīt 

savu pateicību. Pēc tam atbildi uz dotajiem jautājumiem savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā: 
a) Kāpēc ķēniņš Benjamīns sevi, savus ļaudis un visus cilvēkus 
sauca par „neizdevīgiem kalpiem”?
b) Kāpēc mums ir svarīgi atcerēties, ka esam Dievam parādā?
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Ķēniņa Benjamīna vārdi mums māca, ka, jūtoties pa-
rādā Dievam, mēs vēlamies kalpot citiem un mūsu 
pateicība pieaug. 

Mosijas 2:34 ķēniņš Benjamīns mācīja, ka mums vajag 
„dot” Dievam visu, kas mums ir un kas mēs esam. Dot 
nozīmē „dāvāt vai sniegt”. Tu vari uzrakstīt definīciju 
blakus šim vārdam — savos Svētajos Rakstos. Padomā, 
kā tu varētu dot Dievam visu, kas tev ir un kas tu esi. 
Atceries: ja tu turi Dieva baušļus un centies patiesi 
kalpot, Viņš tevi par to svēta.

Mosijas 2. nodaļas pēdējie panti ietver svarīgu ķēniņa 
Benjamīna brīdinājumu viņa ļaudīm. Vai tu kādreiz esi 
redzējis zīmi ar uzrakstu „Uzmanību”? (Piemēram, 
zīmi, kas tevi brīdina par augstsprieguma vadiem, 
krītošiem akmeņiem, savvaļas dzīvniekiem vai spē-
cīgu elektrisko strāvu.) Izlasi Mosijas 2:32–33, 36–38 
un uzzini, no kā ķēniņš Benjamīns lika saviem ļaudīm 
uzmanīties. (Vārdi ak vai 33. pantā nozīmē „bēdas un 
ciešanas”. Uzraksti teikumu, aprakstot, kas notiks ar 
tiem, kuri „atklāti saceļas pret Dievu” (37. pants), jeb 
tiem, kuri apzināti pārkāps Dieva pavēles.   
 

Izlasi doto apgalvojumu: „Daži cilvēki apzināti pār-
kāpj Dieva baušļus, domājot, ka varēs nožēlot vēlāk, 
piemēram, pirms došanās uz templi vai pirms kal-
pošanas misijā. Šādi tīši grēki izsmej Glābēja veikto 
Izpirkšanu” (Jaunatnes morāles stiprināšanai [brošūra, 
2011. g.], 28. lpp.).

Elders Deivids A. Bednārs, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, izteica domas par to, cik svarīgi ir apzināties, 
kad mēs attālināmies no Gara:

„Mums vajadzētu . . . censties saskatīt, 
kad mēs „attālināmies no Tā Kunga 
Gara . . .” (Mosijas 2:36). . . .

Doktrīna ir skaidra. Ja kaut kas, par ko 
mēs domājam, ko redzam, dzirdam vai 

darām, attālina mūs no Svētā Gara, mums jāpārtrauc 
par to domāt, uz to skatīties, tajā klausīties vai to darīt. 
Ja kāds izklaides veids mūs atsvešina no Svētā Gara, 
tad tas noteikti nav domāts mums. Jo Gars nevar 
paciest to, kas ir vulgārs, rupjš vai nepiedienīgs, tātad 
tādas lietas nav domātas mums. Ja mēs atsvešināmies 
no Tā Kunga Gara, iesaistoties pasākumos, no kuriem 
mums vajadzētu izvairīties, tad tie noteikti nav domāti 
mums.” („That We May Always Have His Spirit to Be 
with Us”, Ensign vai Liahona, 2006. g. maijs, 30. lpp.)

Apdomā, ko cilvēki zaudē, dažreiz to pat neapzinoties, 
kad viņi attālinās no Gara. Izlasi Mosijas 2:40–41 un 
noskaidro, ko ķēniņš Benjamīns vēlējās, lai mēs apdo-
mājam un atceramies.

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā:
a)  Uzraksti, kāda pieredze tev ir mācījusi, ka, paklausot 

Tam Kungam, tu tiksi svētīts gan laicīgi, gan garīgi.
b) Izvēlies vienu savas dzīves jomu, kurā tu vēlētos būt paklau-
sīgāks Dieva baušļiem. Uzraksti mērķi, lai tu varētu tajā pilnvei-
doties. 

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — 
Mosijas 2:17
Izlasi Mateja ev. 22:36–40; 25:40 un Mosijas 2:17. 
Izveido Svēto Rakstu sarakstu vai virknējumu, pie-
vienojot mijnorādes. Šāda Rakstu studēšanas metode 
palīdzēs tev izprast to jēgu un izvērst savas zināšanas.

Izskaidro, kāda saikne pamanāma starp pantiem, kurus 
esi savienojis ar mijnorādēm.   
 

Apdomā dotos jautājumus:

• Kad esi jutis, ka, kalpojot citam cilvēkam, tu kalpo 
Dievam?

• Kādas konkrētas lietas tu vari darīt kāda cita cilvēka 
labā — līdzīgi, kā to būtu darījis Glābējs, ja Viņš būtu 
šeit? 

 5. Kad esi iegaumējis Mosijas 2:17, uzraksti to pēc atmi-
ņas savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mormona vārdus – Mosijas 2. nodaļu un to pabeidzu 
(datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

11. DAĻA: 2. DIENA

Mosijas 3. nodaļa
Ievads
Turpinot uzrunāt savu tautu, ķēniņš Benjamīns teica, ka 
eņģelis bija runājis ar viņu par Jēzus Kristus kalpošanu. 
Ķēniņš Benjamīns liecināja, ka, ticot Jēzum Kristum 
un nožēlojot grēkus, cilvēki, kuri ir grēkojuši, var tikt 
glābti. Viņš arī liecināja, ka, pateicoties Jēzus Kristus Iz-
pirkšanai, cilvēks var pārvarēt miesīgo cilvēku, pakļau-
joties Svētā Gara mudinājumiem.
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Mosijas 3:1–10
Ķēniņš Benjamīns atstāsta eņģeļa vārdus par Izpirkšanu

Studējot Mosijas 3. nodaļu, sameklē, kas ir „lielas 
prieka vēsts” avots (Mosijas 3:3).

Izlasi Mosijas 3:1–5 un uzzini, ko eņģelis teica ķēniņam 
Benjamīnam. Eņģelis apgalvoja, ka ķēniņa Benjamīna 
ļaudīm ir iemesls priecāties un tikt piepildītiem ar 
prieku.

Kas eņģeļa vēstī bija tāds, kas varēja piepildīt nefijiešus 
ar prieku?  

Izlasi Mosijas 3:5–10 un pasvītro vārdus vai frāzes par 
Glābēju un Viņa kalpošanu, kas tev palīdzēs vairāk 
novērtēt Glābēja laicīgo kalpošanu.

1. Izvēlies divas frāzes no tām, kuras tu pasvītroji, un uz-
raksti skaidrojumu savā Svēto Rakstu studiju dienasgrā-

matā par to, ko tās tev māca, lai palīdzētu labāk saprast un 
novērtēt Glābēja kalpošanu.

Mosijas 3:5–10 tiek mācītas vairākas mācības un prin-
cipi. Viens no vissvarīgākajiem ir: Jēzus Kristus cieta, 
lai mēs varētu tikt izglābti no mūsu grēkiem. Tu 
vari šo mācību uzrakstīt savos Svētajos Rakstos, blakus 
Mosijas 3:7–9.

Kad esi izlasījis Mosijas 3:7–9, izlasi Lūkas ev. 22:44 un 
Mācības un Derību 19:16–18. Ko vēl atklāj Mosijas 3. 
nodaļa? Kā Mosijas 3. nodaļa tev palīdz novērtēt to, 
kas notika ar Glābēju?

Izlasi eldera Džeimsa E. Talmidža, no Divpadsmit 
apustuļu kvoruma, izteikumu par Glābēja ciešanām 
Ģetzemanes dārzā:

Uzzīmē, cik daudz ūdens tu ielietu glāzē,  
ja to vēlētos tikai pagaršot.

Uzzīmē, cik daudz ūdens tu ielietu glāzē,  
ja vēlētos remdēt slāpes.

Uzzīmē, cik daudz ūdens tu ielietu glāzē,  
ja zinātu, ka ūdens attēlo laimi.

„Laicīgajam prātam nav iespējams izprast 
Kristus ciešanas Ģetzemanes dārzā — ne 
to dziļumu, ne cēloni. . . . Viņš cīnījās un 
vaidēja zem šī smagā sloga tādā mērā, kā 
to nespētu aptvert neviens cits, kas dzīvojis 
uz šīs zemes. Tās bija ne vien fiziskas un 

mentālas ciešanas, kas lika izciest mokas, kuras lika 
asinīm izspiesties no katras poras, bet arī dvēseles 
garīgās ciešanas, ko spēj pieredzēt vienīgi Dievs. . . . Tajā 
ciešanu pilnajā stundā Kristus sastapās ar visām tām 
šausmām, ko spēj izraisīt Sātans, „šīs pasaules vald-
nieks”, un pārvarēja tās. [Jāņa ev. 14:30] . . .

Patiesā un ļoti īstenā, taču cilvēka prātam neizprotamā 
veidā, Glābējs uzņēmās visu cilvēces grēku slogu no 
Ādama līdz pat pasaules galam.” (Jesus the Christ, 
3. izd. [1916. g.], 613. lpp.)

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti 
kādu gadījumu, kas tev ir palīdzējis saprast, ka Jēzus 

 Kristus ir Glābējs. Kā, atceroties šo gadījumu, tu savā dzīvē gūsti 
prieku?

Mosijas 3:11–27 
Ķēniņš Benjamīns apraksta, 
kā pārvarēt miesīgo cilvēku
Turpinot mācīt savus ļau-
dis, ķēniņš Benjamīns vi-
ņiem stāstīja, kā Izpirkšana 
svēta Dieva bērnus. Viņš 
arī mācīja, kā mēs varam 
pārvarēt miesīgo cilvēku 
un kļūt par svētajiem caur 
Glābēja Izpirkšanu. 

Lai labāk saprastu, kā 
Izpirkšana svēta Dieva 
bērnus, izlasi dotos Svēto 
Rakstu pantus un apraksti, kuri cilvēki, saskaņā ar 
pantā norādīto, tiks svētīti caur Jēzus Kristus veikto 
Izpirkšanu:

• Mosijas 3:11  

• Mosijas 3:16  

Ir svarīgi saprast: lai gan Jēzus Kristus izpirka grēkus 
par tiem, kuri nezina evaņģēliju — par tiem, kuri mirst 
neziņā, — viņiem tāpat ir jānožēlo grēki un jāizrāda ti-
cība Jēzum Kristum garu pasaulē, lai varētu tikt izglābti 
(skat. M&D 131:6; 138:31–34). Tāpat Tas Kungs ir atklā-
jis, ka bērni Dieva acīs ir dzimuši nevainīgi un Sātanam 
nav varas viņus kārdināt. Līdz viņi astoņu gadu vecumā 
sasniedz atbildības vecumu, mazi bērni ir glābti caur 
Jēzus Kristus Izpirkšanu, bez nepieciešamības nožēlot 

Kad tu atsauc atmiņā garīgas 
pieredzes, Svētais Gars tev 
vēlreiz liecina par patiesībām, 
kuras esi iemācījies. Kad tu 
pieraksti šīs pieredzes savā 
dienasgrāmatā, tu parādi Tam 
Kungam, ka vēlies atcerēties 
Viņa palīdzību savā dzīvē, un 
dienasgrāmatas pieraksti to 
palīdz izdarīt. 

Atceries pieredzēto
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grēkus vai tikt kristītiem (skat. Moronija 8:8–15; M&D 
29:46–47; 137:10).

Mums jārīkojas saskaņā ar mūsu rīcībā esošajām Jēzus 
Kristus evaņģēlija zināšanām. Izlasi Mosijas 3:12–13 un 
pasvītro vārdus un frāzes, kas māca, ka mēs varam tikt 
glābti no mūsu grēkiem un iegūt prieku, izrādot 
ticību Jēzum Kristum un nožēlojot grēkus.

Atsauc atmiņā attēlu ar glāzi, kas bija piepildīta ar 
„laimi”. Atceries eņģeļa vārdus, ka prieks rodas, sapro-
tot Glābēja misiju un Izpirkšanu (skat. Mosijas 3:4–5). 
Lai saprastu, kas ir attēla pretstats, izlasi Mosijas 
3:24–27. Pasvītro, ko tiesas dienā dzers tie, kuri neno-
žēlos grēkus. 

Kas notiks ar tiem, kuri neizrādīs ticību Jēzum Kristum 
un nenožēlos grēkus?   
 

Kad ķēniņš Benjamīns bija mācījis saviem ļaudīm par 
Glābēja Izpirkšanu, nepieciešamību nožēlot grēkus un 
ticēt Glābējam, viņš tiem mācīja, kā atmest savu grē-
cīgo dabu un kļūt par svētajiem caur Izpirkšanu. 

Izlasi Mosijas 3:19 un atrodi vārdus un frāzes, ko 
nesaproti. Tu vari savos Svētajos Rakstos pie šī panta 
uzrakstīt trīs definīcijas. „Miesīgais cilvēks” ir cilvēks, 

kurš labāk izvēlas pakļauties miesas kaislībām, vēlmēm 
un tieksmēm, nevis Svētā Gara pamudinājumiem. 
„Ļauties” nozīmē pakļauties kādam vai kaut kam. 
„Mudinājums” ir pārliecinošs vai patīkams aicinājums. 
Mosijas 3:19 ir prasmīgi pārzināmā rakstvieta. Tu to 
vari atzīmēt atšķirīgā veidā, lai turpmāk varētu vieglāk 
atrast.

 3. Uzraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā 
virsrakstu „Miesīgā cilvēka atmešana”. Zem šī virsraksta 

sastādi sarakstu ar to, ko Mosijas 3:19 mums māca darīt, lai pār-
varētu „miesīgo cilvēku”. Apvelc vienu lietu, pie kuras, pēc tavām 
domām, tev šobrīd visvairāk būtu jāpiestrādā. Sastādi plānu, lai 
pilnveidotos.

Viens no principiem, kas tiek mācīts Mosijas 3:19, ir: 
ļaujoties Svētā Gara mudinājumiem, mēs varam pārva-
rēt miesīgo cilvēku caur Jēzus Kristus Izpirkšanu.

Saviem vārdiem pasaki, ko nozīmē ļauties „Svētā Gara 
mudinājumiem”?   
 

Izlasi eldera Nīla A. Maksvela, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, izteikumu par miesīgā cilvēka atmešanu: 
„Personīgajam taisnīgumam, pielūgsmei, lūgšanai un 
Svēto Rakstu studēšanai ir izšķiroša loma, lai „[at-
mestu] miesīgo cilvēku” (Mosijas 3:19)” („The Tugs 
and Pulls of the World”, Ensign, 2000. g. nov., 36. lpp.).

 4. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumu: Kā tu centies atsaukties uz Svētā Gara mudi-

nājumiem savā dzīvē?

 5. Ko tu vari darīt, lai vēl vairāk ļautos „Svētā Gara mu-
dinājumiem” savā dzīvē? Uzraksti mērķi savā Svēto Rak-

stu studiju dienasgrāmatā, kas tev šonedēļ šajā ziņā palīdzēs 
pilnveidoties. Tu vari strādāt pie kādas no īpašībām, kas aprakstī-
tas Mosijas 3:19 un mums palīdz kļūt kā bērniem, piemēram, kļūt 
pakļāvīgākam, lēnprātīgākam, pazemīgākam, pacietīgākam, mī-
lestības pilnākam, vēloties pakļauties visam, ko Tas Kungs uzska-
tīs par vajadzīgu tev „uzlikt”.

 6. Uzraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā to, 
kas tavā dzīvē ir tevi atturējis no ļaušanās Gara mudinā-

jumiem.

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — 
Mosijas 3:19

 7. Lai tu labāk varētu atcerēties vai iegaumēt Mosijas 
3:19, izlasi to trīs reizes. Atkārtošana tev palīdzēs iepazīt 

panta saturu. Tad pamēģini uzrakstīt pēc iespējas vairāk no panta 
vai tajā izteiktajām domām savā Svēto Rakstu studiju dienasgrā-
matā, neieskatoties Svētajos Rakstos. Atkārto pantu skaļi vairā-
kas reizes, piemēram, pastaigājoties, vingrojot vai gatavojoties 
naktsmieram. Darot to vairākas reizes pēc kārtas, tu to labāk va-
rēsi iegaumēt un atcerēties pantā ietvertos svarīgos principus.
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 8. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mosijas 3. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

11. DAĻA: 3. DIENA

Mosijas 4. nodaļa
Ievads
Ķēniņa Benjamīna mācības atstāja lielu iespaidu uz 
ļaudīm, kuri tās dzirdēja. Šie cilvēki ticēja Izpirkša-
nai, nožēloja grēkus un saņēma grēku piedošanu. Pēc 
tam ķēniņš Benjamīns mācīja, kas viņiem jādara, lai 
saglabātu savu grēku piedošanu. Viņš mūs salīdzināja 
ar nabagiem, jo mūsu pestīšana ir pilnībā atkarīga no 
Dieva. Ķēniņš Benjamīns brīdināja, ka mums vajadzētu 
allaž uzmanīt savas domas, darbus un rīcību.

Mosijas 4:1–8
Pār ļaužu pulku nāk Gars, un ļaudis saņem savu grēku 
piedošanu
Iedomājies, ka draugs tev jautā: „Kā es varu zināt, ka 
mans grēks ir piedots?” Kā tu atbildētu?

Studē Mosijas 4:1–3, pievēršot uzmanību idejām, kas 
varētu palīdzēt atbildēt uz drauga jautājumu. Uzraksti, 
kā tu varētu viņam atbildēt:   
 

Viens no principiem, kas ir mācīts šajos pantos, ir: 
Izrādot ticību Jēzum Kristum un patiesi nožēlojot 
grēkus, mēs saņemam mūsu grēku piedošanu. 
Šāda grēku nožēlošana ir svarīgs nosacījums, lai iegūtu 
prieku un sirdsapziņas mieru.

Parasti, ja kāds mums uzdod jautājumu, mēs vēlamies 
atbildēt. Šoreiz, domājot par to, kā atbildēt uz drauga 
jautājumu, padomā, kā tu varētu uz to atbildēt ar pre-
tjautājumu. Pārlasi Mosijas 4:1–3 un eldera F. Bartona 
Hovarda, goda Septiņdesmito locekļa, izteikumu: „Ja 
jūs esat pilnībā nožēlojuši grēkus, jūs sajūtat mieru. Jūs 
zināt, ka jums kaut kādā veidā ticis piedots, jo pēkšņi 
vairs nejūtat slogu, ko tik ilgi nesāt. Tas ir zudis, un jūs 
zināt, ka tā vairs nav.” („Repentance”, Ensign, 1983. g. 
maijs, 59. lpp.)

Padomā, kādu jautājumu tu varētu uzdot draugam, lai 
palīdzētu viņam saprast, kā mēs varam zināt, vai mums 
ir ticis piedots. 

Domājot, kādu jautājumu uzdot, ir noderīgi saprast 
divus terminus Mosijas 4:1–3. Ieraudzīt sevi savā 
„miesīgajā stāvoklī” nozīmē atzīt mūsu kritušo jeb 
laicīgo stāvokli. Ieraudzīt sevi „pat niecīgāku par zemes 
pīšļiem” nozīmē, ka zemes pīšļi ir paklausīgi Dieva 
pavēlēm (skat. Helamana 12:7–8), bet Dieva bērni ne 
vienmēr ir paklausīgi Viņa baušļiem.

Piemērs tam, kā tu varētu atbildēt uz drauga jautājumu 
ar pretjautājumu, varētu būt: Vai tu jūti sirdsapziņas 
mieru, kad tu domā, vai esi nožēlojis savus grēkus? Vai 
tu esi priecīgs?

 1. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumiem: 

a) Ķēniņa Benjamīna ļaudīm tika piedots „ārkārtīgi lielās ticības 
dēļ, kas viņiem bija uz Jēzu Kristu” ( Mosijas 4:3). Kāda rīcība, 
saskaņā ar Mosijas 4:1–2, parādīja viņu ticību? Kādai būtu jābūt 
tavai attieksmei un sajūtām, lai  līdzinātos Mosijas ļaudīm?
b) Kā tu vari izrādīt ticību Jēzum Kristum, cenšoties saņemt savu 
grēku piedošanu?

Kad ķēniņš Benjamīns pieredzēja savu ļaužu nožēlas 
pilno attieksmi, viņš tiem mācīja dažas lietas, ko viņiem 
vajadzēja darīt, lai iegūtu glābšanu. Lasot Mosijas 
4:4–8, uzzini, kas mums jādara, lai saņemtu glābšanu.

Paskaidro vai sniedz piemēru tam, kā tu centies darīt 
to, ko ķēniņš Benjamīns aprakstīja:

„Paļaujies uz To Kungu”:   
 

„Esi uzcītīgs, turot Viņa baušļus”:   
 

„Turpini ticībā līdz pat savas dzīves galam”:   
 

Mosijas 4:9–30
Ķēniņš Benjamīns māca, kā saglabāt savu grēku piedošanu
Kad nefijieši saņēma savu grēku piedošanu, ķēniņš 
Benjamīns viņiem mācīja, kā saglabāt (vai paturēt) šo 
tīro un šķīsto stāvokli. Rūpīgi izlasi Mosijas 4:9–11, 26, 
28, 30, meklējot, kam mums vajag ticēt un ko mums 
vajag darīt, lai saglabātu savu grēku piedošanu. Ieraksti 
dotajā tabulā, ko tu atradi:



109

Lai saglabātu savu grēku piedošanu,

Tici Dari

Ķēniņš Benjamīns saviem ļaudīm mācīja vairākas lietas, 
kuras pierakstītas Mosijas 4:9–30, bet viens no vissvarī-
gākajiem principiem ir: esot pazemīgi Dieva priekšā 
un cenšoties attīstīt Kristum līdzīgas īpašības mēs 
varam saglabā savu grēku piedošanu.

2. Ķēniņš Benjamīns mācīja, ka mums ir „jātic Dievam” 
(Mosijas 4:9) un vienmēr jāatceras „Dieva godība” (Mosi-

jas 4:11). Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti kādu 
tavas paziņas vai personīgu pieredzi, kas ir palīdzēju tev saprast, 
ka Dievs ir īsts, varens un tevi mīl. Kāpēc, tavuprāt, ir svarīgi sa-
prast un atcerēties Dieva varu, godību un mīlestību? Kā šīs lietas, 
kad tu tās atceries, ietekmē tavu dzīvi?

Ķēniņš Benjamīns aprakstīja, kā rīkojās cilvēki, kuri 
centās saglabāt savu grēku piedošanu. Studē Mosi-
jas 4:12–16 un uzzini, kādu rīcību aprakstīja ķēniņš 
Benjamīns. (Vārds palīdzība Mosijas 4:16 nozīmē sniegt 
palīdzību vai atbalstu, kad tas nepieciešams.)

3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti, kā 
ķēniņa Benjamīna aprakstītā rīcība parāda kāda cilvēka 

centienus saglabāt savu grēku piedošanu. Vai tu vari uzrakstīt vēl 
dažus piemērus, kas parādītu kāda centienus saglabāt savu grēku 
piedošanu? Uzraksti vienu vai vairākus veidus, kā tu esi sniedzis 
palīdzību tiem, kuriem tā bija nepieciešama.

Ķēniņš Benjamīns salīdzināja mūs visus ar ubagiem, 
jo mēs visi esam atkarīgi no Dieva attiecībā uz visu, 
kas mums pieder. Šī līdzība var mums palīdzēt novēr-
tēt svētības, kuras esam saņēmuši no Tā Kunga. Izlasi 
Mosijas 4:19–21, pievēršot uzmanību tam, kā katrs no 
mums Dieva priekšā līdzinās ubagam.

Padomā par savu atkarību no Dieva labvēlības. Par kādu 
svētību tu šobrīd varētu pateikties Debesu Tēvam?

Kad ķēniņš Benjamīns bija mācījis, ka mums pastā-
vīgi ir nepieciešama Dieva palīdzība, viņš mums lika 
padomāt, kā mums būtu jāizturas pret tiem, kuri mums 
lūdz palīdzību. Studē Mosijas 4:26–27 un uzzini, kā 
mums būtu jāizturas pret tiem, kuriem nepieciešama 
palīdzība.

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti at-
bildi uz jautājumu: Kā, atceroties ķēniņa Benjamīna mācī-

bas Mosijas 4. nodaļā, tev palīdz būt līdzcietīgākam pret tiem, 
kuriem ir nepieciešama garīga vai laicīga palīdzība?

5. Brīdi apdomā Svētos Rakstus, kurus šodien esi studē-
jis. Vai tu sajuti ietekmi no Svētā Gara par to, kas tev būtu 

jādara, pamatojoties uz šodien apgūtajām ķēniņa Benjamīna mā-
cībām? Uzraksti saņemto pamudinājumu savā Svēto Rakstu stu-
diju dienasgrāmatā.
Atceries, ka Tas Kungs pret tevi jūt pilnīgu mīlestību. 
Nožēlojot jebkādu nepareizu rīcību un cenšoties darīt 
visu, ko vari, lai sekotu Glābēja piemēram, tu vari sa-
glabāt savu grēku piedošanu.

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — 
Mosijas 4:30
Izlasi skaļi Mosijas 4:30. Kāda ir saistība tavām domām 
ar vārdiem un rīcību?

Prezidents Ezra Tafts Ben-
sons aprakstīja šo saistību: 
„Domājiet tīri. Tie, kuri 
domā labas domas, nedara 
sliktus darbus. Jūs esat 
atbildīgi Dieva priekšā ne 
tikai par savu rīcību, bet 
arī par to, ko domājat. . . . 
Sena paruna vēsta patie-
sību — ko sēsi to pļausi; 
sējot domas, tās izvērtīsies 
rīcībā, rīcība izvērtīsies 
raksturā, savukārt raksturs 
nosaka mūsu mūžīgo 
likteni. Par ko cilvēks savos 
sirds dziļumos domā, par 
to viņš kļūst (skat. Sala-
mana pamācības 23:7).” 
(Conference Report, 
1964. g. okt., 60. lpp.)

6. Mācoties kontrolēt 
savas domas, tu pļausi 

svētības, kļūstot līdzīgāks Kris-
tum savos vārdos un darbībās. 

Elders Ričards G. Skots, 
no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, mudināja mūs 
pierakstīt saņemtos Gara 
pamudinājumus: „Drošā vietā 
pierakstiet svarīgās lietas, 
kuras mācāties no Gara. Jūs 
pamanīsiet, ka, pierakstot vēr-
tīgos pamudinājumus, tie kļūs 
arvien biežāki un šīs iegūtās 
zināšanas jums būs pieejamas 
visa mūža garumā. Vienmēr, 
dienu vai nakti, vienalga, kur 
jūs atrodaties vai ko darāt, 
centieties atpazīt un atbildēt 
uz Gara vadību” („To Acquire 
Knowledge and the Strength 
to Use It Wisely”, Ensign, 
2002. g. jūn., 32. lpp.).

Pieraksti saņemtos 
pamudinājumus

Domas

Vārdi

Rīcība
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Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti vienu vai vai-
rākus veidus, kā tu vari kontrolēt savas domas, lai tās būtu līdzī-
gākas Kristus domām.

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mosijas 4. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

11. DAĻA: 4. DIENA

Mosijas 5.–6. nodaļa
Ievads
Mosijas 5. nodaļa ietver ķēniņa Benjamīna uzrunu 
saviem ļaudīm, kas iesākās Mosijas 2. nodaļā. Ļaudis 
piedzīvoja varenu sirds pārmaiņu, jo ticēja ķēniņa Ben-
jamīna vārdiem. Viņi slēdza derību ar Dievu un uzņē-
mās uz sevis Jēzus Kristus vārdu. Kā rakstīts Mosijas 6. 
nodaļā, ķēniņš Benjamīns nodeva varu pār ķēniņvalsti 
savam dēlam Mosijam, un Mosija valdīja taisnīgumā, 
sekojot sava tēva piemēram.

Mosijas 5:1–4
Ķēniņa Benjamīna ļaudis piedzīvo varenu pārmaiņu
Padomā par jautājumiem: Vai tu kādreiz esi vēlējies sevī 
kaut ko mainīt? Ko tu darīji, lai tas notiktu?

Elders Deivids A. Bednārs, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, rakstīja par to, ka ikvienam no mums savā 
dzīvē vajag piedzīvot varenu pārmaiņu: „Jēzus Kris-
tus evaņģēlija būtība ietver pamatīgas un pastāvīgas 
pārmaiņas mūsos, kas iespējamas caur „Svētā Mesijas 
nopelniem un žēlastību un labvēlību” (2. Nefija 2:8). 
Izvēloties sekot Skolotājam, mēs izvēlamies mainīties 
— garīgi atdzimt.” („Ye Must Be Born Again”, Ensign 
vai Liahona, 2007. g. maijs, 20. lpp.)

Tu vari pierakstīt savos Svētajos Rakstos, līdzās Mosijas 
5:2: „Sekojot Skolotājam, mēs izvēlamies mainīties.”

Kādās lietās mēs, tavuprāt, izvēlamies mainīties, kad 
izvēlamies sekot Jēzum Kristum?   
 

Pārlasi Mosijas 3. nodaļas un Mosijas 4. nodaļas 
kopsavilkumus, lai atsauktu atmiņā, uz ko ķēniņš 
Benjamīns savā runā vērsa galveno uzmanību. Spre-
diķa noslēgumā viņš vaicāja ļaudīm, vai tie tic viņa 
mācītajiem vārdiem par Jēzus Kristus Izpirkšanu (skat. 

Mosijas 5:1). Izlasi Mosijas 5:2–4 un uzzini, kas mainī-
jās ļaužu sirdīs, kad viņi bija ieklausījušies sava ķēniņa 
vārdos. Lasot ir noderīgi zināt, ka vārds „tieksme” 
(Mosijas 5:2) attiecas uz cilvēka attieksmi, vēlmēm vai 
temperamentu.

Izlasi doto eldera Deivida A. Bednāra 
izteikumu: „Jēzus Kristus evaņģēlijs ietver 
daudz vairāk nekā tikai to, lai mēs savās 
dzīvēs izvairītos, pārvarētu un attīrītos no 
grēka un sliktas ietekmes; tas būtībā prasa 
darīt labu, būt labam un kļūt labākam. . . . 

Ļaut Svētajam Garam izmainīt mūsu sirdis tā, ka 
„mums vairs nav tieksmes darīt ļaunu, bet nepārtraukti 
darīt labu” (Mosijas 5:2), gluži kā to ļāva ķēniņa 
Benjamīna ļaudis. Tā ir mūsu derības atbildība, kam 
esam piekrituši. Šī varenā pārmaiņa nav vienkārši 
smagāka darba vai lielākas personīgās disciplīnas 
rezultāts. Drīzāk tās ir sekas pamatīgām mūsu vēlmju, 
motīvu un rakstura pārmaiņām, kas ir iespējamas caur 
Tā Kunga Kristus Izpirkšanu. Mūsu garīgais mērķis ir 
pārvarēt gan grēku, gan vēlmi grēkot.” („Clean Hands 
and a Pure Heart”, Ensign, 2007. g. nov., 81.–82. lpp.)

 1. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumiem: 

a) Ko, tavuprāt, nozīmē pieredzēt „varenu pārmaiņu” savā sirdī? 
(Mosijas 5:2.)
b) Kāpēc mums vajag mainīt ne tikai savu uzvedību, bet arī rak-
sturu, izvēloties sekot Jēzum Kristum?
c) Kāpēc, tavuprāt, ir vajadzīga Jēzus Kristus Izpirkšana, lai mū-
sos notiktu pārmaiņas?

Studē Mosijas 5:2, 4 un uzzini, ko ļaudis darīja, lai viņu 
sirdīs notiktu varena pārmaiņa. Tu vari atzīmēt šīs lietas 
savos Svētajos Rakstos. Atceries, ka ķēniņš Benjamīns 
runāja par Jēzus Kristus Izpirkšanas spēku un ļaudīm 
bija liela ticība šiem vārdiem.

Viens no principiem, ko mēs apgūstam šajos pantos, 
ir: Izrādot ticību Jēzum Kristum un saņemot Svēto 
Garu, mēs pieredzam varenu sirds pārmaiņu.

 2. Pamatojoties uz savām studijām par Mosijas 5:1–4 un 
iepriekšminēto principu, uzraksti savā Svēto Rakstu stu-

diju dienasgrāmatā, ko tu vari darīt, lai izrādītu vēl lielāku ticību 
Glābējam. Kādas konkrētas lietas tu, sākot no šodienas, vari darīt, 
lai izrādītu lielāku ticību un tādējādi veicinātu, un saglabātu va-
reno sirds pārmaiņu savā dzīvē?

Mosijas 5:5–15
Ķēniņa Benjamīna ļaudis stājas derībā ar Dievu, un viņiem 
tiek dots jauns vārds
Kad ķēniņa Benjamīna ļaudis pieredzēja vareno sirds 
pārmaiņu, viņi vēlējās slēgt derību ar To Kungu. Pievērs 
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uzmanību Mosijas 5:5 minētajiem vārdiem un frāzēm, 
kas parāda, ar cik lielu apņemšanos ķēniņa Benjamīna 
ļaudis attiecās pret šīs derības slēgšanu un turēšanu.

Kad mēs slēdzam derību ar Dievu, Viņš izvirza derī-
bas nosacījumus un mēs tiem piekrītam. Dievs mums 
apsola noteiktas svētības par mūsu paklausību (skat. 
M&D 82:10). Derības slēgšana ir veids, kā mēs Tam 
Kungam parādām, ka mūsu vēlme Viņam kalpot ir 
patiesa.

 3. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumiem: 

a) Kuras frāzes Mosijas 5:5 tev atgādina par solījumiem, kurus 
mēs atjaunojam katru reizi, kad pieņemam Svēto Vakarēdienu?
b) Kā, tavuprāt, derības slēgšana un turēšana tev palīdz sagla-
bāt vareno „sirds pārmaiņu”?

Pārlasi Mosijas 1:11–12. Viens no ķēniņa Benjamīna 
mērķiem, sapulcinot savus ļaudis, bija dot viņiem 
vārdu. Izlasi Mosijas 5:6–7 un pasvītro, kādu vārdu 
ķēniņs Benjamīns deva saviem ļaudīm, kad viņi bija 
noslēguši derību ar To Kungu.

Šie panti māca principu: Mēs uzņemamies Jēzus 
Kristus Vārdu, slēdzot svētās derības. Izlasi Mosijas 
5:8–14 un noskaidro, kāpēc mums vajag uzņemties 
Jēzus Kristus Vārdu.

Kādas svētības gūstam, ja Jēzus Kristus Vārds ir ierak-
stīts mūsu sirdīs?   
 

Kas var izraisīt Vārda „izdzēšanu” no tavas vai kāda 
cita cilvēka sirds?   
 

Izlasi Mosijas 5:15 un uzzini, kādus solījumus Tas 
Kungs dod tiem, kuri tur savas derības.

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti, kā 
tu jūties, domājot par to, ka tavā sirdī ir ierakstīts Jēzus 

Kristus Vārds. Uzraksti vienu vai vairākus iemeslus, kāpēc tu vē-
lies paturēt šo Vārdu un nekad to nepazaudēt.

Mosijas 6:1–7
Mosija sāk valdīt kā ķēniņš
Izlasi Mosijas 6:3 un noskaidro, ko ķēniņš Benjamīns 
izdarīja, pirms atlaida ļaužu pulku mājās. 

Ko ķēniņš Benjamīns darīja, lai palīdzētu saviem ļau-
dīm atcerēties viņu noslēgtās derības?   
 

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti, 
kā priesterības vadītāji un skolotāji tev palīdz turēt tavas 

 derības.

Ķēniņš Benjamīns nomira trīs gadus pēc savas uzrunas. 
Izlasi Mosijas 6:6–7 un uzzini, kā ķēniņš Mosija sekoja 
sava tēva piemēram, būdams taisnīgs vadītājs.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mosijas 5.–6. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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12. DAĻA: 1. DIENA

Mosijas 7.–8. nodaļa
Ievads
Ķēniņš Mosija bija ķēniņa Benjamīna dēls, kurš savu-
kārt bija pirmā Mosijas dēls, kas pieminēts Mormona 
Grāmatā. Apmēram 80 gadus, pirms Mosija kļuva par 
ķēniņu, vīrs, vārdā Zenifs, izveda nefijiešu grupu no 
Zarahemlas, lai atgrieztos dzīvot Nefija zemē (skat. 
Omnija 1:27–30). Mosijas 7. nodaļā tiek skaidrots, ka 
ķēniņš Mosija atļāva „stipram un varenam vīram”, 
vārdā Amons, (Mosijas 7:3) un nelielai ļaužu grupai 
ceļot uz Nefija zemi (dažkārt tā tiek saukta par Lehija–
Nefija zemi) , lai uzzinātu, kāds liktenis piemeklējis 
 Zenifa ļaudis. Amons atrada Zenifa ļaužu pēctečus, 
kurus tagad vadīja Zenifa mazdēls Limhijs. Amona 
atnākšana deva Limhijam un viņa ļaudīm cerību, 
jo Limhija ļaužu nekrietnības bija viņus novedušas 
lamaniešu jūgā. Agrāk, mēģinot atrast Zarahemlu un 
lūgt palīdzību, Limhija ļaudis atrada 24 zelta plāksnes 
ar gravējumiem. Kad Limhijs vaicāja Amonam, vai 
viņš var pārtulkot gravējumus, Amons paskaidroja, ka 
gaišreģis, tāds kā ķēniņš Mosija, varētu pārtulkot senos 
pierakstus.

Mosijas 7.–24. nodaļaspārskats
Vai tu kādreiz esi vēlējies atbrīvoties no sliktām 
sajūtām, sāpīgām situācijām, grūtībām, nomācošiem 
apstākļiem vai vainas sajūtas, ko radījis grēks? Cilvēku 
pieredzes, par kuriem tu studēsi Mosijas 7.–24. nodaļā, 
tev mācīs par atbrīvošanu — kur to meklēt, kā aicināt 
un gaidīt. Uzlūko veidus, kā tu vari Zenifa ļaužu un 
viņu pēcteču stāstus attiecināt uz savu dzīvi, tai skaitā, 
vēlmi pēc atbrīvošanos no tā, kas tevi nomāc.

Pirms studē Mosijas 7. nodaļu, tev būs noderīgi ie-
pazīties ar dažādiem ceļojumiem, par kuriem rakstīts 
Mosijas 7.–24. nodaļā. Nākamais uzdevums tev dos 
pārskatu par šiem ceļojumiem, kas ilga aptuveni 80 
gadus (no 200. g. p.m.ē. līdz 120. g. p.m.ē.). Informācija 
tabulas iekrāsotajās ailēs paskaidros, kas notika starp 
ceļojumiem. 

Ceļo-
jums

Kurš un uz kurieni ceļoja

1 Zenifs un citi nefijieši no Zarahemlas ceļoja 
uz Nefija zemi, ko bija ieņēmuši lamanieši. Šie 
nefijieši cīnījās savā starpā, un izdzīvojušie 
atgriezās Zarahemlā (skat. Omnija 1:27–28; 
Mosijas 9:1–2).

2 Zenifs un citi ļaudis pameta Zarahemlu un 
apmetās Nefija zemē (skat. Omnija 1:29–30; 
Mosijas 9:3–7).

Kad Zenifs nomira, viņa dēls Noa valdīja ļaunumā. Tas Kungs 
sūtīja pravieti Abinadiju, lai brīdinātu ļaudis nožēlot grēkus. 
Alma, viens no ķēniņa Noas priesteriem, paklausīja Abinadija 
vēstījumam un mācīja to citiem (skat. Mosijas 11.–18. nodaļa).

3 Alma aizbēga uz Mormonas ūdeņiem un vēlāk 
veda ticīgos ļaudis uz Helama zemi (skat. Mosijas 
18:4–5, 32–35; 23:1–5, 19–20).

Nefija zemē lamanieši uzbruka Noas ļaudīm. Vēlāk Noa tika 
nogalināts un tad valdīja viņa dēls Limhijs. Limhija ļaudis bija 
lamaniešu jūgā (skat. Mosijas 19.–20. nodaļu).

4 Limhijs sūtīja nefijiešu grupu atrast Zarahemlu. 
Kad viņi bija pazuduši mežonīgā apvidū, tie 
atklāja izpostītas tautas drupas un pierakstu, 
kas rakstīts uz 24 zelta plāksnēm (skat. Mosijas 
8:7–9; 21:25–27).

5 Amons un 15 citi ļaudis devās ceļā no 
Zarahemlas, lai atrastu tos, kuri bija atgriezušies 
Nefija zemē (skat. Mosijas 7:1–6; 21:22–24).

6 Limhijs un viņa ļaudis aizbēga no lamaniešiem, 
un Amons ar saviem brāļiem viņus aizveda uz 
Zarahemlu. (Skat. Mosijas 22:10–13.)

Kad Limhija ļaudis bija aizbēguši, lamanieši viņiem pakaļ sūtīja 
karapulku. Kad karapulks apmaldījās mežonīgā apvidū, viņi 
atrada Almu un viņa ļaudis Helama zemē. Lamanieši viņus 
paverdzināja. Almas ļaudis lūdza pēc palīdzības, lai izbēgtu 
(skat. Mosijas 22.–24. nodaļa).

7 Tas Kungs atbrīvoja Almu un viņa ļaudis un vadīja 
tos uz Zarahemlu (skat. Mosijas 24:20–25).
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Ieraksti kartē katra ceļojuma numuru attiecīgajā aplītī:

Zarahemlas zeme

Nefija zeme  
(Lehija–Nefija zeme)

Divdesmit četras  
zelta plāksnes  

(Etera grāmata)

Helama zeme

Mormonas ūdeņi

Jarediešu tautas drupas 
(nav zināms, cik tālu uz Ziemeļiem no 

 Zarahemlas atradās jaredieši)

Mosijas 7:1–8:4
Amons atrod Nefija zemi (Lehija–Nefija) un ķēniņš Limhijs 
apraksta, kā viņa ļaudis nonāca jūgā
Mosijas 7. nodaļā Amons un 15 citi spēcīgi vīri devās 
prom no Zarahemlas, lai uzzinātu, kas notika ar cilvē-
kiem, kurus Zenifs bija vedis uz Nefija zemi pirms 80 
gadiem (skat. Mosijas 7:2; skat. arī 5. ceļojumu kartē). 
Pēc ierašanās Nefija zemē Amons un trīs no viņa brāļi 
tika sagūstīti un ielikti cietumā (skat. Mosijas 7:6–11). 
Pēc divām dienām viņi tika izlaisti no cietuma, un ķē-
niņš Limhijs, kurš bija Zenifa mazdēls, viņus iztaujāja. 
Izlasi Mosijas 7:12–15 un uzzini, kā Amons paskaid-
roja, kāpēc atradās Nefija zemē un kā Limhijs viņam 
atbildēja. 

Lai gūtu dziļāku izpratni par Mosijas 7:14, izlasi Mo-
sijas 21:25–26. Tad tu sapratīsi, kādēļ Limhijs tik ļoti 
priecājās, uzzinot, no kurienes nācis Amons. 

Izmantojot to, ko iemā-
cījies Mosijas 21:25–26, 
īsumā paskaidro, kāpēc 
Limhijs bija tik priecīgs, 
uzzinot, ka Amons bija no 
Zarahemlas:  

Limhija ļaužu grupa, kas 
bija sūtīta meklēt palī-
dzību, atrada jarediešu 
tautas drupas. Viņi kļū-
daini uzskatīja, ka tā bija 
Zarahemla un ka nefijieši 
tur bija iznīcināti (skat. 
4. ceļojumu kartē). Par 
jarediešu tautu tu uzzināsi 
Etera grāmatā.

Atsauces satur noderīgas no-
rādes uz citām rakstvietām un 
saistīto tēmu izklāstu Svēto 
Rakstu ceļvedī. Izmantojot 
atsauces, tu varēsi gūt dziļāku 
izpratni par mācībām un 
principiem, stāstu sižetiem 
un grūtiem vārdiem vai jē-
dzieniem. Lasot uzdevumus, 
mēģini studēt vairāku pantu 
vai veselas nodaļas atsauces. 
Tu vari atzīmēt tās atsauces, 
kas šķiet īpaši noderīgas.

Izmanto atsauces
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Ķēniņš Limhijs sapulcināja savus ļaudis, lai ar tiem 
iepazīstinātu Amonu. Limhijs runāja uz saviem ļaudīm 
par to, ka viņi bija lamaniešu paverdzināti, un izteica 
cerību, ka Dievs viņus drīz atbrīvos (skat. Mosijas 
7:17–19). Izlasi Mosijas 7:20, 24–26 un atzīmē, kā-
dēļ Limhija ļaudis tika novesti jūgā. (Pravietis, kurš 
minēts Mosijas 7:26, ir Abinadijs, kuru ļaudis līdz nāvei 
sadedzināja ļaunā ķēniņa Noas valdīšanas laikā, pirms 
Amona ierašanās šajā zemē.)

Tu vari atzīmēt frāzi „mums ir lieli iemesli sērot” 
Mosijas 7:24, lai sev palīdzētu atcerēties, ka nekrietnī-
bai jeb grēkam ir sekas. Šajā gadījumā grēka sekas bija 
lamaniešu uzbrukums, nogalinot daudzus ļaudis un 
novedot tos jūgā. Sērot nozīmē izjust skumjas vai 
nožēlu. Brīdi padomā, vai kādreiz esi sērojis „nekrietnī-
bas dēļ”.

Kaut arī labāk būtu negrēkot, taču, mācoties no savām 
kļūdām, vēršoties pēc palīdzības pie Dieva un nožēlo-
jot grēkus, tu tuvināsies Dievam. Izlasi Mosijas 7:29–32 
un sameklē pierādījumus tam, ka Limhijs saprata, kāda 
saikne pastāv starp viņa ļaužu nekrietnībām un cieša-
nām, kas tos piemeklēja. („[Pļaut] pelavas” 30. pantā 
nozīmē ievākt kaut ko nevērtīgu; „[pļaut] austrumu 
vēju” 31. pantā nozīmē tikt iznīcinātiem.)

 1. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
dotajiem jautājumiem: 

a) Kā grēka sekas var būt noderīgas mūsu dzīvē? Kā mēs varam 
pielietot mūsu zināšanas un neatkārtot grēku?
b) Kādēļ ir tik svarīgi apzināties un atzīt, cik nopietni ir mūsu 
grēki? Kāpēc ir svarīgi par tiem sajust dievišķas skumjas? (Skat. 
2. korintiešiem 7:10; dievišķas skumjas ir dziļa izpratne, ka mūsu 
rīcība ir aizvainojusi mūsu Debesu Tēvu). Kāpēc ir svarīgi neatlikt 
grēku atzīšanu un sajust par tiem skumjas?

Kad Limhijs bija saviem ļaudīm paskaidrojis, cik 
nopietni ir viņu grēki, viņš tos mudināja darīt noteik-
tas lietas. Atzīmē Mosijas 7:33, ko Limhijs mudināja 
saviem ļaudīm darīt.

No Limhija ļaužu pieredzes mēs varam mācīties, ka 
savu nekrietnību atzīšana un dievišķu skumju 
izjušana var vedināt mūs vērsties pie Tā Kunga pēc 
atpestīšanas.

Iedomājies, ka tev ir draugs vai ģimenes loceklis, kurš 
izjūt nožēlu par saviem grēkiem un kuram ir patiesa 
vēlme tos nožēlot un pievērsties Tam Kungam, bet viņš 
īsti nezina, kā to izdarīt. Rūpīgi izlasi Mosijas 7:33 un 
pievērs uzmanību frāzēm, kas māca, kā patiesi „pievēr-
sties Tam Kungam”.

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti 
vēstuli šim draugam vai ģimenes loceklim, mācot viņam 

vai viņai, kā pievērsties Tam Kungam. Dalies ar tām trīs frāzēm, 
par kurām mācījies Mosijas 7:33 un paskaidro katras frāzes no-
zīmi: vai nu (1) to pastāstot saviem vārdiem, vai (2) daloties pie-
mērā ar kādu rīcību vai attieksmi, kuru mēs varam saredzēt 
cilvēka dzīvē, cenšoties šo frāzi pielietot.

Apdomā, vai tev ir grēki, kurus tu neesi nožēlojis un 
kuri varētu radīt skumjas vai nožēlu tev vai taviem mī-
ļajiem cilvēkiem. Elders Ričards G. Skots, no Divpad-
smit apustuļu kvoruma, deva padomu par nožēlošanas 
procesa uzsākšanu: „Studē un gremdējies pārdomās, 
lai noteiktu, cik nopietns ir tavs pārkāpums Tā Kunga 
acīs. Tas nesīs dziedinošas skumjas un nožēlu un arī 
dos patiesu vēlmi mainīties un izpildīt katru prasību, lai 
saņemtu piedošanu” („Finding Forgiveness”, Ensign, 
1995. g. maijs, 76. lpp.).

Mosijas 8:5–21
Amons uzzina par 24 jarediešu plāksnēm un pastāsta 
Limhijam par gaišreģi, kurš tās var pārtulkot
Atsauc atmiņā 4. ceļojumu kartē šīs mācību stun-
das sākumā, kurā ļaudis, kuri mēģināja atrast ceļu 
uz Zarahemlu, atrada veselas tautas drupas, kas bija 
tikusi iznīcināta. Viņi atrada arī 24 zelta plāksnes, kuras 
atveda Limhijam (skat. Mosijas 8:5–9). Limhijs vaicāja 
Amonam, vai viņš pazīst kādu, kurš varētu tās pārtul-
kot (skat. Mosijas 8:12). Amons paskaidroja, ka dažiem 
cilvēkiem ir Dieva dota spēja to izdarīt. Izlasi Mosijas 
8:13 un atzīmē, kā Amons sauca tos, kuriem bija dota 
šī spēja.

Amons paskaidroja, ka Mosija, nefijiešu ķēniņš Za-
rahemlā, bija gaišreģis. Rūpīgi izlasi Mosijas 8:16–18 
un atzīmē, kādas spējas, papildus spēkam tulkot, bija 
dotas gaišreģim.

Šie panti māca, ka Tas Kungs dod praviešus, gaiš-
reģus un atklājējus cilvēces labumam. Mūsdienās 
katrs Augstākā prezidija un Divpadsmit apustuļu kvo-
ruma loceklis ir pravietis, gaišreģis un atklājējs.
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Elders Nīls L. Andersens, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, mācīja: „Šiem 15 vīriem, kurus mēs atbal-
stām par praviešiem, gaišreģiem un atklājējiem, ir dots 
dievišķs spēks redzēt to, ko citi daudzkārt neredz” 
(„Beware of the Evil behind the Smiling Eyes”, Ensign 
vai Liahona, 2005. g. maijs, 47. lpp.).

3. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
dotajiem jautājumiem: 

a) Kāpēc, tavuprāt, ir prātīgi klausīties tajos, kuri redz lietas, 
ko tu neredzi?
b) Kādu labumu tu gūsti, klausoties mūsdienu praviešos, gaišre-
ģos un atklājējos?
c) Kā tu vari mācīties no mūsdienu praviešiem, gaišreģiem un 
atklājējiem?

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mosijas 7.–8. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

12. DAĻA: 2. DIENA

Mosijas 9.–10. 
nodaļa
Ievads
Ķēniņa Benjamīna valdīšanas laikā Zenifs izveda 
nefijiešu grupu no Zarahemlas, lai apmestos Nefija 
zemē — starp lamaniešiem. Tā kā lamaniešu ķēniņš 
plānoja pakļaut Zenifa ļaudis, viņš tiem atļāva palikt. 
Lamaniešu viltus tradīcijas un naids pret nefijiešiem 
galu galā noveda pie kara. Kad lamanieši centās viņus 
pakļaut, Zenifa ļaudis vērsās pie Tā Kunga, kurš tos 
stiprināja un palīdzēja piespiest lamaniešus aiziet prom 
no viņu zemes.

Mosijas 9:1–13
Zenifs vada nefijiešu grupu, lai atgrieztos Nefija zemē
Vai tu kādreiz esi kaut ko ļoti stipri vēlējies? Šodien tu 
mācīsies par vīru, kurš kaut ko ļoti stipri vēlējās, un par 
sekām, kādas radās, rīkojoties saskaņā ar šīm vēlmēm.

Ieskaties iepriekšējās mācību stundas ceļojumu kartē. 
Vai tu atceries Amona ceļojumu, kura noslēgumā viņš 
atrada Limhiju un viņa ļaudis? Atver Mosijas 7.–8. 
nodaļu un paskaties, kad tieši norisinājās šie notikumi 
(gads norādīts nodaļas kopsavilkumā). Salīdzini to ar 
laiku, kas norādīts Mosijas 9:1. Cik ilgs laika periods 
šķir Mosijas 8. nodaļu un Mosijas 9. nodaļu?

Izlasi Mormona ievadvār-
dus Zenifa pierakstam tieši 
pirms Mosijas 9. nodaļas.

Zenifs, Limhija vectēvs, 
vadīja nefijiešu grupu, lai 
atgrieztos Nefija zemē. 
Viņš kaut ko vēlējās tik 
spēcīgi, ka, iespējams, 
neņēma vērā, pie kā viņa 
vēlmes novedīs. Izlasi 
Mosijas 9:1–4 un uzzini, 
ko Zenifs darīja, lai iegūtu 
to, ko vēlējās. („Pārmērīgi 
aizrauties” nozīmē kaut ko 
dedzīgi vēlēties vai būt ļoti ieinteresētam kādā lietā.)

Zenifa pārāk lielā aizraušanās kļuva par iemeslu tam, 
ka viņš tika lamaniešu ķēniņa pievilts. Izlasi Mosijas 
9:5–7, 10, lai saprastu, kādas sekas radīja Zenifa pārmē-
rīgā aizraušanās.

Izmanto iespēju pievērst uz-
manību Mormona Grāmatā 
norādītajiem gadskaitļiem. 
Ievērojot gadskaitļus (kas 
doti atsaucēs vai nodaļu kop-
savilkumos), tu gūsi labāku 
izpratni par apgūstamo noti-
kumu secību.

Gadskaitļi Svētajos 
Rakstos
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 1. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
dotajiem jautājumiem: 

a) Ko Zenifs nespēja saredzēt savas pārmērīgās vēlmes dēļ — 
iegūt Nefija zemi?
b) Pēc kā pārliekus tiecas mūsdienu jaunieši? Mini piemērus!
c) Kādas briesmas, tavuprāt, draud, ja esam kūtri atcerēties To 
Kungu, izdarot izvēles savā dzīvē?

Pēc 12 gadiem Zenifa ļaudis bija kļuvuši ļoti pārtikuši. 
Lamaniešu ķēniņš sāka kļūt nemierīgs, domājot, ka 
viņam neizdosies tos pakļaut, saskaņā ar savu sākot-
nējo plānu, tāpēc viņš sagatavoja savus ļaudis iet pret 
viņiem cīnīties (skat. Mosijas 9:11–13).

Mosijas 9:14–10:22
Lamanieši uzbrūk, lai pakļautu Zenifa tautu
Apvelc tās savas dzīves jomas, kurās vēlētos gūt lielāku 
atbalstu un spēku: mājasdarbi, pretošanās kārdinā-
jumiem, attiecības ar draugiem, vadītāja loma, darbs, 
attiecības ar ģimenes locekļiem, prasmju, talantu un 
spēju attīstīšana.

Studējot Mosijas 9.–10. nodaļu, sameklē principu, 
kas tev palīdzēs saprast, kas tev ir jādara, lai saņemtu 
vairāk spēka šajās savas dzīves jomās. Mosijas 9.–10. 
nodaļa ir divu dažādu laiku pieraksti, kad lamanieši 
 uzsāka cīņu pret Zenifu un viņa ļaudīm.

 2. Pārraksti doto tabulu savā Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā, atstājot pietiekami daudz vietas zem katras 

Svēto Rakstu atsauces, lai uzrakstītu atbildi. Studē norādītos pan-
tus un uzzini, ko Zenifa ļaudis un lamanieši darīja, lai iegūtu 
spēku. Aizpildi tabulu ar atrasto informāciju.

Ko ļaudis 
darīja, lai 
sagatavo-
tos?

Ko viņi 
darīja, lai 
paļautos 
uz To 
Kungu?

Kāds bija 
iznākums?

Zenifs un viņa 
ļaudis

Mosijas 
9:14–16

Mosijas 
9:17

Mosijas 
9:18

Lamanieši Mosijas 
10:6–8

Mosijas 
10:11

Mosijas 
10:19–20 

• Kādas līdzības tu saskati starp to, kā cīņu uzsāka 
Zenifa ļaudis un lamanieši?   
 

• Kādas atšķirības tu saskati starp to, kā cīņu uzsāka 
Zenifa ļaudis un lamanieši?   
 

Viena no mācībām, ko gūstam Mosijas 9:17–18, ir: Tas 
Kungs mūs stiprinās, ja darīsim visu, ko varam, un 
Viņam uzticēsimies.

 3. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumu: Kādās savas dzīves jomās es vēl vairāk varētu 

paļauties uz To Kungu un lūgt, lai Viņš mani stiprina?
 4. Atzīmē pirmās trīs rindiņas Mosijas 9:18. Tad pavaicā 
kādam uzticamam pieaugušajam (vecākiem, baznīcas va-

dītājam vai skolotājam) dalīties ar tevi pieredzē, kad viņš tika lū-
dzis Tā Kunga palīdzību un sajutis, ka ir Viņa stiprināts. Uzklausi, 
ko šis cilvēks darīja, lai saņemtu Tā Kunga spēku. Uzraksti savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, ko esi apguvis.
Vai tu kādreiz esi bijis uz kādu dusmīgs un turējis ļaunu 
prātu — jutis, ka nevari piedot vai aizmirst to, ko šis 
cilvēks ir izdarījis? Vai tu jebkad esi pazinis kādu, kurš, 
šķiet, ir tevi ienīdis? Pirms Zenifs ar saviem ļaudīm otro 
reizi devās cīņā, viņš mācīja viņiem, kāpēc lamaniešiem 
bija naids pret nefijiešiem. Studējot Zenifa vārdus Mo-
sijas 10:11–18, ir noderīgi zināt, ka vārdi „nodarīts pāri” 
nozīmē justies aizvainotam vai saskarties ar negodīgu 
vai netaisnīgu attieksmi un vārds „apskaisties” nozīmē 
būt ļoti dusmīgam. Studē Mosijas 10:11–18 un uzzini, 
kāpēc Lamana un Lemuēla pēcnācēji turpināja ienīst 
Nefija pēcnācējus. Lasot atzīmē vārdus nodarīts pāri un 
apskaitušies.

Apdomā dotos jautājumus:

• Kāpēc lamanieši tik ļoti ienīda nefijiešus?

• Kuram sāp, kad tu esi dusmīgs vai atsakies piedot?

• Kā dusmas un aizvainojuma turēšana ietekmē tavu 
ģimeni vai bērnus, kuri tev būs nākotnē?

Izlasi, ko pieredzējis elders Donalds L. Halstroms, no 
Septiņdesmito prezidija, pievēršot uzmanību tam, ko 
viņš iesaka darīt, kad jūtam aizvainojumu vai dusmas:

„Pirms vairākiem gadiem es kļuvu par 
liecinieku lielām sirdssāpēm, kas izvērtās 
traģēdijā. Kāds jauns pāris gaidīja sava 
pirmā bērniņa piedzimšanu. Viņi bija 
priecīga satraukuma pārņemti, gaidot šo 
neaizmirstamo pieredzi. Taču dzemdībās 

sākās sarežģījumi, un bērniņš nomira. Sirdssāpes 
pārvērtās sērās, sēras — dusmās, dusmas — vainīgā 
meklēšanā, un vainīgā meklēšana — atriebībā ārstam, 
no kura viņi pieprasīja pilnu atbildību. Abi jaunieši 
kopā ar citiem ģimenes locekļiem izvērsa aktīvu 
darbību, cenšoties sagraut ārsta reputāciju un karjeru. 
Nedēļām un mēnešiem ritot, naidīgums [asā, dzēlīgā 
valoda] pieņēmās spēkā, līdz ģimene savā rūgtumā 
pavērsās arī pret To Kungu. „Kā Viņš varēja pieļaut, ka 
ar mums atgadās kaut kas tik briesmīgs?” Viņi norai-
dīja vairākkārtējos baznīcas vadītāju un locekļu 
centienus sniegt garīgu un emocionālu atbalstu un pēc 
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kāda laika no baznīcas aizgāja. Tas ietekmējis jau četras 
šīs ģimenes paaudzes. Reiz viņu starpā valdīja ticība un 
nodošanās Tam Kungam, bet tagad jau gadu desmitiem 
neviens no šiem ģimenes locekļiem nav izrādījis garīgu 
aktivitāti. . . .

Maniem vecvecākiem no tēva puses bija divi bērni — 
dēls (mans tēvs) un meita. Viņu meita apprecējās 1946. 
gadā un pēc četriem gadiem bija bērniņa gaidībās. . . . 
Neviens nezināja, ka viņa iznēsāja dvīņus. Diemžēl 
viņa un dvīņi dzemdību laikā gāja bojā.

Mani vecvecāki bija dziļi satriekti. Tomēr sēras viņus 
tūlīt pat pievērsa Tam Kungam un Viņa Izpirkšanai. Ne-
kavējoties pie tā, kāpēc tas varēja notikt un kuru varētu 
vainot, viņi koncentrējās uz to, lai dzīvotu taisnīgi. . . .

Vecvecāku uzticība, īpaši saskaroties ar grūtībām, ir 
ietekmējusi četras paaudzes, kas ir sekojušas šim pie-
mēram. Tas patiesi spēcīgi ietekmēja viņu dēlu (manu 
tēvu) un manu māti, kad manu vecāku meita, viņu 
jaunākais bērns, nomira no sarežģījumiem dzemdību 
laikā. . . . Piemēra dēļ, ko viņi bija redzējuši iepriekšējās 
paaudzēs, mani vecāki — bez vilcināšanās — vērsās 
pie Tā Kunga pēc mierinājuma. . . .

Ja jūtat, ka kāds jums nodarījis pāri (ģimenes loceklis, 
draugs, baznīcas loceklis, baznīcas vadītājs, biznesa 
partneris) vai kaut kas jūs sāpinājis (mīļota cilvēka 
nāve, veselības problēmas, finansiālas grūtības, vardar-
bība, atkarības), nekavējoties tieciet tam pāri, pūloties 
no visas sirds. . . . Un nevilcinoties vērsieties pie Tā 
Kunga. Pielietojiet visu jums piemītošo ticību. Ļaujiet 
Viņam uzņemties jūsu nastu. Ļaujiet Viņa labvēlībai 
atvieglot jūsu slogu. . . . Nekad neļaujiet laicīgiem ap-
stākļiem sagraut jūsu garīgumu.” („Turn to the Lord”, 
Ensign vai Liahona, 2010. g. maijs, 78.–80. lpp.)

Pievērs uzmanību, ka abos gadījumos — gan lama-
niešu, gan jaunā pāra ģimenes, kas zaudēja savu pirmo 
bērnu, gadījumā — dusmas un aizvainojums ietekmēja 
cilvēkus vairākās paaudzēs.

 5. Padomā par kādu gadījumu, kad tev ir licies, ka tev ir 
nodarīts pāri vai esi sajutis dusmas pret kādu. Vai tev šo-

brīd ir tādas sajūtas? Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrā-
matā uz jautājumiem: 
a) Kā es varu saņemt palīdzību, cenšoties piedot?
b) Kā es varu sekot eldera Halstroma vecvecāku piemēram un 
ņemt vērā viņa padomu, kas dots citāta pēdējā rindkopā, savā 
dzīvē jau šodien?

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mosijas 9.–10. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

12. DAĻA: 3. DIENA

Mosijas 11.–14. 
nodaļa
Ievads
Ķēniņam Noa ļoti patika izlaidīgs dzīvesveids un 
viņš daudzus no saviem ļaudīm vadīja ļaunprātībā. 
Tas Kungs sūtīja pravieti Abinadiju, lai aicinātu Noas 
ļaudis nožēlot grēkus un brīdinātu viņus par gaidāmo 
paverdzināšanu. Cilvēki brīdinājumiem nepievērsa uz-
manību, un Abinadijs par saviem pravietojumiem tika 
ieslodzīts cietumā. Kad ķēniņa Noas priesteri iztaujāja 
Abinadiju, pravietis viņiem pārmeta, ka viņi nemāca 
baušļus un nedzīvo saskaņā ar tiem. Dievs pasargāja 
Abinadiju un deva viņam spēku pabeigt savu vēstījumu 
ķēniņam Noam un viņa priesteriem. Citējot Jesaju, 
Abinadijs liecināja, ka visiem cilvēkiem vajag paļauties 
uz Jēzu Kristu un Viņa Izpirkšanu.

Mosijas 11:1–19
Ķēniņš Noa vada savus ļaudis ļaunprātībā
Apdomā dotos jautājumus:

• Ko tu darītu, ja kāds no taviem vecākiem, aizbildnis 
vai vadītājs teiktu, ka daži no taviem draugiem uz 
tevi atstāj sliktu ietekmi?

• Ko tu darītu, ja viens no taviem vecākiem vai baznī-
cas vadītājs tev lūgtu piemērotāk ģērbties uz svētdie-
nas dievkalpojumu un citiem baznīcas pasākumiem?

• Ko tu darītu, ja pravietis tev teiktu, ka tev ir jāmaina 
savi izklaižu standarti?

Uz augstākminētajiem jautājumiem cilvēki var rea-
ģēt dažādi. Studējot šo mācību stundu, uzzini, kā Tas 
Kungs vēlas, lai tu atbildētu cilvēkiem, kurus Viņš ir 
sūtījis, lai tev palīdzētu dzīvot taisnīgi.

Gatavojoties studēt Mosijas 11. nodaļu, ir noderīgi 
zināt, ka pēc tam, kad Zenifs nomira, viņa dēls Noa 
valdīja pār nefijiešiem, kuri dzīvoja Nefija zemē. Izlasi 
Mosijas 11:1–2, 5–7, 14–19 un atzīmē vārdus un frāzes, 
kas apraksta Noas rīcību un to, pēc kā viņš tiecās, kļūs-
tot par ķēniņu. Tad izlasi Mosijas 11:2, 6–7, 15, 19 un 
atzīmē ar citu krāsu (ja tu to vari), kādu ietekmi Noas 
rīcība atstāja uz viņa ķēniņvalsts ļaudīm.

Šie panti parāda, kā cilvēki, ar kuriem mēs esam sais-
tīti, var ietekmēt mūsu rīcību. Apdomā, kā tavi vie-
naudži ietekmē tevis veiktās izvēles. Brīdi padomā, ko 
cilvēki mūsdienu pasaulē dažkārt dara, pielīdzinot to 
darbam, „lai atbalstītu nekrietnību” (Mosijas 11:6).
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Mosijas 11:20–12:17
Abinadijs mudina cilvēkus nožēlot grēkus un brīdina par 
paverdzināšanu
Lai gan ķēniņš Noa un viņa ļaudis izvēlējās ļaunumu, 
Tas Kungs joprojām viņus mīlēja un vēlējās palīdzēt. 
Rūpīgi izlasi pirmās četras rindiņas Mosijas 11:20 un 
uzzini, ko Tas Kungs darīja, lai palīdzētu Noas ļaudīm.

Uzraksti doto patiesību savos Svētajos Rakstos, blakus 
Mosijas 11:20: Dievs sūta praviešus, lai palīdzētu 
mums nožēlot grēkus un izvairīties no ciešanām.

Tas Kungs pavēlēja Abinadijam brīdināt cilvēkus divos 
dažādos laikos.

 1. Pārraksti doto tabulu savā Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā, atstājot pietiekami daudz vietas zem katras 

Svēto Rakstu atsauces, lai uzrakstītu kopsavilkumu. Studē norādī-
tos pantus un uzraksti kopsavilkumu Abinadija brīdinājumiem un 
cilvēku reakcijai. 

Abinadija 
vēstījums

Cilvēku reakcija

Pirmais 
brīdinājums

Mosijas 11:20–25 Mosijas 11:26–29 

Otrais 
brīdinājums

Mosijas 12:1–8 Mosijas 12:9–10, 
13–17

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem par to, kā cilvēki atbildēja uz Abinadija brīdi-

nājumiem:
a) Kāpēc, tavuprāt, ļaudis bija dusmīgi uz Abinadiju, kurš mēģi-
nāja viņiem palīdzēt? Kāpēc, tavuprāt, viņi aizstāvēja ķēniņu 
Nou, kurš viņus vadīja pretī iznīcībai?
b) Pievērs uzmanību frāzei „tautas acis bija aptumšotas” Mosi-
jas 11:29. Kā tu domā, pie kādas uzvedības un ietekmes veidiem 
Sātans uzcītīgi piestrādā mūsdienu pasaulē, lai aptumšotu 
krietnu cilvēku acis? Mini piemērus!
c) Ko tu vari darīt, lai izrādītu pazemību, kad ģimenes locekļi, 
baznīcas vadītāji un pravieši tevi mudina sekot Dieva vārdam?

Mosijas 12:18–13:26
Dievs pasargā Abinadiju, kad viņš pārmet ķēniņam Noam 
un viņa priesteriem baušļu neievērošanu un nemācīšanu
Pirms turpini studēt Mosijas 12. nodaļu, novērtē sevi 1 
līdz 10 ballu skalā (10 — pilnīgi piekrītu) attiecībā uz 
to, cik labi dotie apgalvojumi tevi šobrīd apraksta:

- - - - - - -  Es zinu, kas man ir jādara, lai dzīvotu saskaņā ar 
Jēzus Kristus evaņģēliju.

- - - - - - -  Es dzīvoju saskaņā ar Jēzus Kristus evaņģēliju.

Mācoties par ķēniņu Nou un viņa priesteriem, apdomā, 
cik labi viņi zināja baušļus un cik lielā mērā viņi dzīvoja 
saskaņā ar tiem. Kad Noa izlaida Abinadiju no cietuma, 
priesteri sāka viņu iztaujāt par Svētajiem Rakstiem. 
Izlasi Mosijas 12:26–30 un atzīmē, ko Abinadijs teica, 
lai norātu Nou un viņa priesterus.

Cik labi, tavuprāt, Nou un viņa priesterus var novērtēt 
10 ballu skalā, attiecībā uz to, cik labi viņi zināja bauš-
ļus un dzīvoja saskaņā ar tiem? Ko, pēc tavām domām, 
nozīmē censties savās „sirdīs saprast”? (Skat. Mosijas 
12:27.) Ieskaties Mosijas 12:33 un pasvītro principu, kas 
norāda, kāpēc ir svarīgi dzīvot pēc baušļiem.

Abinadijs paziņoja patiesību: Ja mēs turēsim Dieva 
baušļus, mēs tiksim izglābti. Kāpēc nepietiek tikai ar 
zināšanām par to, kā jādzīvo, lai mēs iegūtu pestīšanu?  
 
 

Abinadijs teica ķēniņam Noa un viņa priesteriem, ka 
viņi nemācīja baušļus un nedzīvoja pēc tiem, un sāka 
uzskaitīt Desmit baušļus. Tas sadusmoja ķēniņu un viņš 
pavēlēja Abinadiju nogalināt. Dievs pasargāja Abina-
diju un deva viņam spēku turpināt mācīt Desmit bauš-
ļus. Tu vari tos atzīmēt un sanumurēt Mosijas 12:35–36 
un Mosijas 13:12–24. Dotā tabula tev palīdzēs noteikt 
katru no baušļiem:

Abinadijs mācīja Desmit baušļus

 1. Mosijas 12:35

 2. Mosijas 12:36; 13:12–13

 3. Mosijas 13:15

 4. Mosijas 13:16–19 

 5. Mosijas 13:20

 6. Mosijas 13:21

 7. Mosijas 13:22

 8. Mosijas 13:22

 9. Mosijas 13:23

 10. Mosijas 13:24

Abinadijs drosmīgi pārmeta Noam un viņa priesteriem, 
ka viņi netur Desmit baušļus, sakot: „Es manu, ka tie 
nav rakstīti jūsu sirdīs” (Mosijas 13:11). Lai palīdzētu 
tev apdomāt, cik labi tu dzīvo saskaņā ar Desmit bauš-
ļiem, aizpildi doto pašnovērtējuma tabulu:
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Zemāk redzamie apgalvojumi var 
norādīt uz to, cik labi Desmit baušļi 
ir ierakstīti tavā sirdī. Atzīmē, cik 
bieži šie apgalvojumi tavā gadī-
jumā ir patiesi. 

Ga
nd

rīz
 n

ek
ad

Da
žr

ei
z

Lie
lā

ko
tie

s

Ga
nd

rīz
 v

ie
nm

ēr

Es mīlu savu Debesu Tēvu.

Es lieku Dievu pirmajā vietā savā dzīvē 
(augstāk par draugiem, hobijiem, savu 
īpašumu, savām vēlmēm un citām 
lietām).

Es godbijīgi izrunāju Tā Kunga vārdu.

Es turu sabata dienu svētu, darot 
to, kas mani tuvina Tam Kungam; es 
apzinos, ka tā ir Viņa diena, nevis 
manējā.

Es godāju savus vecākus, esot 
paklausīgs un izjūtot pret viņiem cieņu.

Zemāk redzamie apgalvojumi var 
norādīt uz to, cik labi Desmit baušļi 
ir ierakstīti tavā sirdī. Atzīmē, cik 
bieži šie apgalvojumi tavā gadī-
jumā ir patiesi. 

Ga
nd

rīz
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Es kontrolēju savas dusmas un 
neizturos cietsirdīgi pret citiem.

Es esmu seksuāli šķīsts. Es izvairos no 
nepiedienīgiem attēliem, valodas un 
rīcības.

Es atturos no zagšanas un krāpšanas.

Es runāju patiesību.

Es cenšos neiekārot (iekārot nozīmē 
izjust nesamērīgu vēlēšanos iegūt to, 
kas pieder kādam citam). 

 3. Paskaties uz savām atbildēm un izvirzi mērķi — 
 dzīvot labāk pēc viena no Desmit baušļiem. Uzraksti 

šo mērķi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā. 
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Mosijas 13:27–14:12
Abinadijs māca par Jēzus Kristus atnākšanu
Izlasi Mosijas 13:28, 32–35 un atzīmē vārdus un frāzes, 
ko varētu izmantot, lai pabeigtu to, ko teicis elders 
Dalins H. Oukss, no Divpadsmit apustuļu kvoruma: 
„Par spīti mūsu paklausībai un labajiem darbiem, mēs 
nevaram tikt glābti no nāves un savu personīgo grēku 
sekām bez   
                                                                                           .”

Eldera Ouksa teiktais skan šādi: „Par spīti mūsu pa-
klausībai un labajiem darbiem, mēs nevaram tikt glābti 
no nāves un savu personīgo grēku sekām bez žēlastī-
bas, ko dod Jēzus Kristus Izpirkšana.” („Another Testa-
ment of Jesus Christ”, Ensign, 1994. g. marts, 67. lpp.)

Tu vari pierakstīt šo patieso principu līdzās Mosijas 
13:28: Cilvēki var tikt izglābti vienīgi caur Jēzus 
Kristus veikto Izpirkšanu.

Pāris minūtes pastudē Mosijas 14:1–12 un atzīmē tos 
vārdus un frāzes, kas apraksta, ko Jēzus Kristus izdarīja 
laicīgās dzīves laikā, lai palīdzētu tev atgriezties pie 
mūsu Debesu Tēva. Padomā par skumjām, bēdām un 
grēkiem, ko Jēzus Kristus ir izcietis tevis dēļ. Šie panti 
atbilst Jesajas 53:1–12. Abinadijs citēja to, ko bija rakstī-
jis Jesaja (skat. Mosijas 14:1).

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti, 
kā tu draugam paskaidrotu, ko Mosijas 14:4–5 māca par 

Jēzu Kristu. 

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mosijas 11.–14. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

12. DAĻA: 4. DIENA

Mosijas 15.–17. 
nodaļa
Ievads
Pieraksts par pravieša Abinadija sludināšanu ķēniņam 
Noam un viņa priesteriem turpinās Mosijas 15.–17. no-
daļā. Viņš liecināja par Jēzus Kristus — Pestītāja — lomu. 
Viens no Noas priesteriem, Alma, noticēja Abinadijam. 

Ķēniņš Noa padzina Almu un lika Abinadiju sadedzināt. 
Abinadijs palika uzticīgs Dievam līdz pat nāvei.

Mosijas 15.–16. nodaļa
Abinadijs māca par Jēzus Kristus, Pestītāja, lomu
Velti pāris minūtes, lai atrastu un apvilktu vārdus atpes-
tīt, atpestījis un pestīšana Mosijas 15.–16. nodaļā. Kāda 
vārda vairākkārtēja atkārtošanās rakstvietā vai nodaļā 
bieži liecina par svarīgu atziņu rakstītāja vēstījumā. 
Šodien studējot, pievērs uzmanību Abinadija mācībai 
par to, ko nozīmē tikt pestītam.

Lai labāk saprastu Jēzus Kristus, Pestītāja, lomu, pievērs 
uzmanību dotajam attēlam:

Iedomājies, ka tu esi pārkāpis likumu un esi notiesāts 
ar smagāko sodu, kādu vien paredz likums. Iespējams, 
spriedums paredz lielu naudas sodu, ieslodzījumu vai 
pat nāvi. Kā tu justos, saskaroties ar šādiem sodiem? 
Vai tu vari iedomāties kādu likumīgu vai godīgu veidu, 
kā varētu izvairīties no šiem sodiem?

Pie dotā attēla uzraksti vārdu Es zem vārda noziedz-
nieks un vārdu taisnības prasības zem vārda sods. Mēs 
visi kādreiz esam pārkāpuši Dieva likumus, un mums 
ir jāapmierina taisnības prasības. Taisnības prasības 
pieprasa katram grēciniekam saņemt sodu par izdarīto 
grēku.

Izlasi, ko teicis elders Ričards G. Skots, 
no Divpadsmit apustuļu kvoruma, un 
pasvītro, kādas sekas gaida tos, kas 
pārkāpj Dieva likumus: „Taisnības 
prasības . . . pieprasa, lai par katru 
pārkāpto likumu tiktu samaksāts. Ja jūs 

paklausāt Dieva likumiem, jūs tiekat svētīti, taču nav 
iespējams saņemt un sakrāt nekādus papildpunktus, 
ar ko apmierināt taisnības prasības par pārkāptajiem 
likumiem. Ja par pārkāptajiem likumiem netiek 
samaksāts, jūsu dzīve var kļūt nožēlojama un jūs 
nespēsit atgriezties pie Dieva.” („The Atonement Can 
Secure Your Peace and Happiness”, Ensign vai Liahona, 
2006. g. nov., 42. lpp.)

Dieva likumu pārkāpšanas sekas ietver ciešanas un 
liedz iespēju dzīvot kopā ar Dievu. Izlasi Mosijas 15:1, 
7–9 un atzīmē frāzes, kas norāda, kā Glābēja Izpirk-
šana apmierina taisnības prasības.

Noziedznieks

Soda 
nauda? 

Cietums? 
Nāve?

Sods
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Izmanto vārdnīcu, lai atrastu doto vārdu skaidrojumus:

Pestīt (Mosijas 15:1)   
 

Aizlūgt (Mosijas 15:8)   
 

Nostāties starp (Mosijas 15:9)  

Tu vari uzrakstīt daļu no šiem skaidrojumiem blakus 
pantiem.

Dažkārt cilvēkus mulsina tas, kā Abinadijs raksturo-
jis Jēzu Kristu Mosijas 15:2–5, nosaucot Viņu gan par 
(1) Dieva Dēlu, gan par (2) Tēvu. Tas, ko teicis elders 
Džefrijs R. Holands, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, 
palīdz izprast Jēzus Kristus dievišķo dabu: „Kā mā-
cīja Abinadijs, Kristus „tika ieņemts ar Dieva spēku” 
(Mosijas 15:3), līdz ar to Viņam piemīt Tēva spēks. 
Papildus šai dievišķajai pēctecībai, Kristus darbojas kā 
Tēvs Debesu un Zemes radīšanā [skat. Mosijas 15:4], 
Viņš ir mūsu garīgās atdzimšanas un glābšanas Tēvs, 
kas uzticīgi godina Sava Tēva gribu, liekot to augstāk 
par Savējo un tādējādi iegūstot Tēva spēku.” (Christ and 
the New Covenant [1997. g.], 83.–84. lpp.)

Studē Mosijas 15:5–7, domājot par to, kādu cenu Jēzus 
Kristus samaksāja, lai tevi pestītu vai nostātos starp tevi 
un taisnības prasībām. Iepriekšējā attēlā starp vārdiem 
noziedznieks un sods uzraksti Jēzus Kristus.

Ir svarīgi saprast, ka Glābējs neizdzēš taisnības prasī-
bas, bet nostājas starp taisnības prasībām un mums. 
Ja mēs nožēlojam grēkus, Viņš apmierina taisnības 
prasības, uzņemoties sodu mūsu vietā.

 1. Izpildi dotos uzdevumus savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā:

a) Uzraksti Cilvēki, kuri izvēlas tikt pestīti (Mosijas 15:11–12; 
16:13). Tad izlasi Mosijas 15:11–12; 16:13 un uzzini, kuri cilvēki 
tiks pestīti. Apraksti, ko tu uzzināji.
b) Uzraksti Cilvēki, kuri atsakās tikt pestīti (Mosijas 15:26–27; 
16:2–5, 12). Tad izlasi Mosijas 15:26–27; 16:2–5, 12 un uzzini, 
kāpēc daži cilvēki netiks pestīti. Apraksti, ko tu uzzināji.

 2. Izmantojot to, ko iemācījies iepriekšējā uzdevumā, 
 atbildi uz jautājumiem savā Svēto Rakstu studiju die-

nasgrāmatā:
a) Kas noteiks to, vai cilvēks var tikt pestīts no saviem grēkiem?
b) Ko tu vari mācīties, salīdzinot to, kā Jēzus Kristus „griba” 
Mosijas 15:7 atšķiras no to cilvēku „gribas”, kuri dara ļaunu 
Mosijas 16:12?

Jēzus Kristus apmierinās taisnības prasības visiem, 
kuri nožēlos grēkus. Cena, ko Glābējs par mums sa-
maksāja, ir ļoti personīga dāvana ikvienam, kurš izvēlas 
nožēlot grēkus un rīkoties saskaņā ar Tēva gribu. Izlasi 

Mosijas 15:10 un pasvītro frāzi — „Viņš redzēs Savus 
pēcnācējus”.

Izlasi Mosijas 15:10–12 un eldera Me-
rila Dž. Beitmena, goda Septiņdesmito 
locekļa, izteikumu:

„Pravietis Abinadijs . . . teica: „Kad Viņa 
dvēsele tiks ziedota par grēku, Viņš redzēs 
Savus pēcnācējus.” (Mosijas 15:10.) Tad 

Abinadijs paskaidroja, ka Glābēja pēcnācēji ir pravieši 
un tie, kuri viņiem seko. Daudzus gadus es domāju par 
Glābēja pieredzēto dārzā un pie krusta kā par vietām, 
kur uz Viņu tika uzlikta liela „grēku masa”. Tomēr, 
pateicoties Almas, Abinadija, Jesajas un citu praviešu 
vārdiem, mans viedoklis mainījās. Bezpersoniskas 
„grēku masas” vietā bija gara cilvēku rinda, un Jēzus 
izjuta „mūsu [vājības]” (Ebrejiem 4:15), „nesa mūsu 
sērgas un ciešanas, . . . un bija ievainots mūsu pārkā-
pumu dēļ” (Jesajas 53:4–5).
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Izpirkšana bija intīma, personiska pieredze, kurā Jēzus 
uzzināja, kā palīdzēt katram no mums” („A Pattern for 
All”, Ensign vai Liahona, 2005. g. nov., 75.–76. lpp.).

 3. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
dotajiem jautājumiem: 

a) Ko, tavuprāt, nozīmē kļūt par Jēzus Kristus pēcnācēju? (Skat. 
Mosijas 15:12.)
b) Ko tu dari, lai pārliecinātos, ka tiksi ieskaitīts starp Jēzus Kris-
tus pēcnācējiem?

Tu vari padarīt Mosijas 15:10 personīgāku, ierakstot 
savu vārdu „Viņa pēcnācēji” frāzes vietā tajā panta 
daļā, kuru esi pasvītrojis. Brīdi apdomā, ko nozīmē, ka 
tev ir Pestītājs, kurš tevi ir redzējis un personīgi pazīst.

Kādas sekas nāk pār tiem, kuri atsakās no pestīšanas? 
Vēlreiz pārlasi Mosijas 16:5. Kas notiek ar mācību 
stundas sākumā attēloto noziedznieku, ja viņš turpina 
grēkot un atsakās nožēlot grēkus? Izlasi Mācību un 
Derības 19:16–17 un atklāj, kas notiks ar tiem, kuri 
atteiksies pieņemt Glābēja pestīšanu, nožēlojot grēkus.

Abinadijs mācīja, ka Jēzus Kristus pestīšana ietver ne 
tikai glābšanu no grēkiem, bet arī glābšanu no nāves. 
Visi tiks augšāmcelti, tomēr daži tiks augšāmcelti ātrāk 
par citiem. Abinadijs izmantoja terminu „pirmā aug-
šāmcelšanās”, paskaidrojot, ka taisnīgie un nevainīgie 
tiks augšāmcelti pirms nekrietnajiem (skat. Mosijas 
15:21–22). Taisnīgie tiks pestīti no nāves pirmajā 
augšāmcelšanās reizē, un ļaunajiem būs jāgaida, lai 
viņi tiktu augšāmcelti tikai pēc Tūkstošgades (skat. 
M&D 76:85, 106).

 4. Padomā par pantiem, kurus studēji Mosijas 15. no-
daļā. Iedomājies, ka tev ir iespēja nodot ziņu Glābējam 

caur vēstnesi. Pieraksti, ko tu šajā ziņā rakstītu, balstoties uz to, 
ko Viņš ir paveicis tevis dēļ.

Glābējs vēlas aizvest mūs atpakaļ pie Debesu Tēva. Viņš 
aizlūdz par mums, darbojoties kā mūsu starpnieks un 
aizstāvis. Glābējs ir apmierinājis taisnības prasības at-
tiecībā uz mums, ja vien mēs nožēlojam savus grēkus.
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Mosijas 17. nodaļa
Alma notic Abinadijam un tiek izraidīts; Abinadijs tiek 
nogalināts
Vai tu kādreiz esi pieredzējis, ka kāds iestājas par 
taisnību, kad viņam to ir bijis grūti izdarīt? Kāds bija 
iznākums?

Abinadija vēstījuma nobeigumā viens no priesteriem, 
vārdā Alma, mēģināja pārliecināt ķēniņu, ka Abinadijs 
ir runājis patiesību un viņš ir jāatbrīvo. Ķēniņš Almu 
izraidīja un sūtīja kalpus viņu nogalināt. Alma noslēpās 
un pierakstīja Abinadija vārdus.

Almas pievēršanās evaņģēlijam bija īpaši nozīmīga. 
Daudzas paaudzes un cilvēki ir tikuši svētīti, jo viņš bija 
pierakstījis Abinadija vārdus. Almas pievēršanās augļi 
kļūs vēl pamanāmāki, kad tu studēsi nākamās nodaļas. 
Ķēniņš un viņa priesteri trīs dienas apspriedās, pirms 
uz nāvi notiesāja Abinadiju (skat. Mosijas 17:1–6, 13).

 5. Mosijas 17:7–10 un Mosijas 17:11–12 salīdzini izvē-
les, kuras veica Abinadijs un ķēniņs Noa. Pēc tam, kad 

būsi studējis šos pantus, īsi atbildi uz dotajiem jautājumiem savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā:
a) Kuri no Abinadija pēdējiem vārdiem tevi iedvesmoja visvai-
rāk?
b) Kāpēc, tavuprāt, Abinadija vārdi tā iespaidoja ķēniņu Nou?
c) Kāda ietekme priesteriem bija uz ķēniņu Nou?
d) Kā Abinadija piemērs tevi iedvesmo būt patiesam pret 
Dievu jebkuros apstākļos?

Prezidents Gordons B. Hinklijs paziņoja: „ Esiet stipri, 
aizstāvot patiesību. Mēs dzīvojam kompromisu un pie-
kāpšanās laikmetā. Situācijās, ar kurām mēs saskara-
mies ik dienu, mēs zinām, kas ir pareizi, taču spiediena 
ietekmē, kas nāk no mūsu vienaudžiem, un to cilvēku 
maldinošo domu iespaidā, kuri grib mūs pārliecināt, 
mēs padodamies. Mēs piekrītam. Mēs piekāpja-
mies. Mēs padodamies, un mums par sevi ir kauns. 
. . . Mums jāattīsta spēks, lai rīkotos saskaņā ar savu 
pārliecību” („Building Your Tabernacle”, Ensign, 1992. g. 
nov., 52. lpp.).

Uzraksti Es varu būt patiess pret Dievu jebkuros apstākļos 
savos Svētajos Rakstos, blakus Mosijas 17:9–12.

 6. Lai Abinadija morālo drosmi un personīgo pārliecību 
padarītu personīgāku, izlasi Mosijas 17:20 un pabeidz 

doto teikumu savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā: Man 
 vajag būt patiesam pret Dievu, kad . . .

Šodienas stundas nobeigumā padomā par kādu ģime-
nes locekli vai draugu, kurš varētu gūt labumu, dzirdot, 
ko tu šodien esi iemācījies un sajutis. Ja vari, dalies ar 
viņu tajā, ko esi iemācījies, un parādi savu vēlmi būt 
patiesam pret To Kungu grūtos brīžos.

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mosijas 15.–17. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

13. DAĻA: 1. DIENA

Mosijas 18. nodaļa
Ievads
Alma, kurš bija ļaunā ķēniņa Noas priesteris, noticēja 
pravieša Abinadija vārdiem un nožēloja savus grēkus. 
Pēc Abinadija nāves Alma personīgi mācīja citiem par 
Jēzu Kristu. Tie, kuri ticēja Almam, vēlējās nākt Dieva 
pulkā. Viņi noslēdza kristību derību vietā, ko sauca 
par Mormonas ūdeņiem. Studējot Mosijas 18. nodaļu, 
uzzini, ko Alma mācīja attiecībā uz solījumiem, kurus 
tu dod kristoties, un ko Tas Kungs darīs, ja tu turēsi šos 
solījumus.

Mosijas 18:1–16
Alma māca un kristī cilvēkus
Padomā par savām kristībām. Kādus īpašus brīžus tu 
no tām atceries? Kā tu tiki sagatavots savām kristībām? 
Kādas sajūtas tu atceries? Apdomā, ko tu vēl vairāk va-
rētu novērtēt attiecībā uz savām kristībām tagad nekā 
tad, kad tiki kristīts.

Mosijas 18. nodaļa mums palīdz saprast derību, ko mēs 
slēdzam ar Dievu kristoties. Derība ir „vienošanās starp 
Dievu un cilvēku, bet tie nav vienlīdzīgi šajā vienoša-
nās. Dievs dod derības nosacījumus, un cilvēki piekrīt 
darīt to, ko Viņš no tiem prasa. Dievs apsola cilvēkiem 
noteiktas svētības par viņu paklausību” (Svēto Rakstu 
ceļvedis, „Derība”).

Lai redzētu, kā Mosijas 18. nodaļa mums palīdz saprast 
kristību derību, pievērs uzmanību dotajam nodaļas 
aprakstam: Mosijas 18:1–7, sagatavošanās derībai; 
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Mosijas 18:8–16, derības slēgšana; un Mosijas 18:17–
30, dzīvošana saskaņā ar derību. Tu vari uzrakstīt katru 
tēmas nosaukumu (piemēram, sagatavošanās derībai ) 
blakus attiecīgajiem pantiem savos Svētajos Rakstos.

Izlasi Mosijas 18:1–2, 6–7 un sameklē mācības un 
principus, ko Alma mācīja cilvēkiem, lai palīdzētu 
viņiem sagatavoties kristībām. Brīvajā vietā uzraksti, kā 
zināšanas par to, ko Alma mācīja saviem ļaudīm, var 
kādam palīdzēt sagatavoties kristībām mūsdienās:   
  
 

Mosijas 18:8–11 ir rakstīts, kā Alma palīdzēja saviem 
ļaudīm saprast solījumus, ko viņi varētu dot un saņemt 
caur kristību derību.

 1. Uzzīmē doto tabulu savā Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā. Rūpīgi izlasi Mosijas 18:8–11, ko Alma mā-

cīja par solījumiem, ko dodam Dievam (ko mēs „vēlamies” darīt), 
un par solījumiem, ko Dievs dod mums, kad mēs tiekam kristīti. 
Uzraksti to, ko tu atklāj, attiecīgajās tabulas ailēs.

Es apsolu Dievs apsola

Viens no evaņģēlija principiem, kas parādās Mosijas 
18:8–11, ir šāds: Mēs saņemam Tā Kunga Garu un 
mūžīgās dzīves apsolījumu, noslēdzot un ievērojot 
kristību derību. 

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem tabu-
las, uzraksti apkopojumu tam, ko esi iemācījies par kris-

tību derības slēgšanas un turēšanas nozīmīgumu.

Izlasi, ko teicis elders Džozefs B. Virtlins, no Divpad-
smit apustuļu kvoruma, un pasvītro svētības, ko varam 
saņemt, ja izprotam solījumus, ko esam devuši un 
saņēmuši kristoties: „Gadiem ejot, esmu ievērojis: ja 
cilvēki izprot to, kāds spēks piemīt viņu kristību derībai 
un kādas svētības tā nes, neatkarīgi no tā, vai viņi ir 
jaunpievērstie vai ilggadēji baznīcas locekļi, viņu dzīvē 
ienāk liels prieks, un viņi veic savus valstības pienāku-
mus ar tādu aizrautību, kas iedvesmo arī citus.” („Alma 
the Elder: A Role Model for Today”, Heroes from the 
Book of Mormon [1995. g.], 84. lpp.)

 3. Uzraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, kā 
tava kristību derība var ietekmēt to, kā tu dzīvo ik dienu. 

(Piemēram, apdomā savu solījumu „stāvēt kā Dieva [lieciniekam] 
visos laikos”, saistībā ar to, kā tu sadarbojies ar citiem, ieskaitot, 
kā tu izturies pret ģimenes locekļiem, ko tu pārrunā ar draugiem 

un paziņām, kādu valodu tu lieto, kāda veida filmas vai televīzijas 
pārraides skaties, kādu mūziku klausies, kādas ir tavas attiecības 
ar cilvēkiem sabiedrībā un randiņu laikā, un kā tu atbildi tiem, 
kuri kritizē tavu ticību.)

Rūpīgi izpēti Mosijas 18:12–16 un atrodi piemērus, kā 
Tas Kungs piepildīja Savu derības daļu ar Almu un viņa 
ļaudīm pēc viņu kristībām. Tu vari atzīmēt to, ko atrodi.

 4. Uzraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, 
kad tu esi sajutis, ka Tas Kungs tevi svēta ar Savu Garu, 

jo tu esi turējis kristībās doto solījumu Viņam kalpot.

Mosijas 18:17–30 
Alma starp ļaudīm dibina Jēzus Kristus baznīcu 
Cik bieži tu domā par derībām, ko noslēdzi kristoties 
un tās atjaunojot, kad pieņem Vakarēdienu? Cik bieži 
tev par tām būtu jādomā? Kad tu parasti velti laiku 
pārdomām par šīm derībām?

Prezidents Henrijs B. Airings, no Augstākā 
prezidija, mācīja, cik svarīgi ir turēt mūsu 
derības ar To Kungu: „Pēdējo dienu svētie 
ir derības ļaudis. Sākot ar kristību dienu 
un caur garīgiem pavērsieniem dzīvē, mēs 
dodam solījumus Dievam un Viņš dod 

solījumus mums. Viņš vienmēr tur Savus solījumus, kas 
tiek doti caur Viņa pilnvarotajiem kalpiem, bet mūsu 
dzīves izšķirošs pārbaudījums ir redzēt, vai mēs 
noslēgsim un turēsim mūsu derības ar Viņu” („Witnes-
ses for God,” Ensign, 1996. g. nov., 30. lpp.).

Izlasi Mosijas 18:17–18, 20–23, 27–29 un noskaidro, 
kā baznīcas locekļi turēja savas kristību derības Almas 
laikā. Tu vari atzīmēt raksturīgos vārdus un frāzes Mo-
sijas 18:22, 26, 30, kas norāda, ka lielas svētības nāk 
pār tiem, kuri tur savas kristību derības. 

 5. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumu: Ko tu darīsi, lai labāk turētu derības, kuras no-

slēdzi kristoties? Kā tu ievērosi šo apņemšanos?

Mosijas 18:31–35 
Tie, kuri pieder baznīcai, bēg no ķēniņa Noas vajāšanas
Studē Mosijas 18:31–33, lai uzzinātu, ko ķēniņš Noa 
darīja Lehija–Nefija zemē, kamēr Alma un viņa ļaudis 
baudīja lielas svētības netālu no Mormonas ūdeņiem. 
Izlasi Mosijas 18:34 un tad Mosijas 23:1–2, lai uzzinātu, 
kā Almam tika pavēstīts par briesmām, ar ko viņa 
ļaudis saskārās.

Blakus Mosijas 18:34 tu vari uzrakstīt patiesību: Tas 
Kungs var brīdināt taisnīgos cilvēkus, kad viņiem 
draud briesmas.
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Izlasi eldera Nīla L. Andersena, no Divpadsmit apus-
tuļu kvoruma, pieredzi, kas atklāj šo patiesību:

„Strādājot par īpašo FIB aģentu, mans 
draugs izmeklēja organizētus noziedzīgos 
grupējumus, kas pārveda nelikumīgas 
narkotikas uz Amerikas Savienotajām 
Valstīm.

Vienā reizē, viņš un vēl cits aģents tuvojās kādam 
dzīvoklim, kurā, pēc viņu domām, pazīstams narko-
tiku tirgotājs izplatīja kokaīnu. Mans draugs aprakstīja 
notikušo:

„Mēs pieklauvējām pie narkotiku tirgotāja durvīm. Aiz-
domās turamais atvēra durvis un, ieraugot mūs, centās 
ar savu augumu aizsegt skatu uz istabu. Bet bija jau par 
vēlu; mēs uz viņa galda redzējām kokaīnu.

Vīrietis un sieviete, kuri bija pie galda, tūlīt pat to sāka 
vākt nost. Mums viņus vajadzēja aizkavēt, lai viņi 
neiznīcina pierādījumus, tāpēc es ātri pagrūdu malā 
aizdomās turamo, kurš aizšķērsoja durvis. Kad es viņu 
pagrūdu, mūsu acis sastapās. Dīvaini, bet viņš neizska-
tījās dusmīgs vai nobijies. Viņš smaidīja.

Viņa acis un atbruņojošais smaids radīja iespaidu, ka 
viņš ir nevainīgs, tāpēc es ātri viņam pagāju garām un 
sāku iet galda virzienā. Aizdomās turamais atradās 
man aiz muguras. Tajā pašā mirklī manā prātā nāca 
skaidra, spēcīga apjausma: „Sargies no ļaunuma, kas 
slēpjas aiz smaidošām acīm.”

Es tūlīt pat pavērsos pret aizdomās turamo. Viņa roka 
bija ielikta viņa lielajā priekškabatā. Es instinktīvi 
satvēru viņa roku un izrāvu to no kabatas. Tikai tad 
ieraudzīju, ka viņš ir satvēris pusautomātisko pistoli, 
gatavībā šaut. Sekoja satraucošs brīdis, un es šo vīrieti 
atbruņoju.” . . .

. . . Svētais Gars brīdināja manu draugu par fiziskām 
briesmām; Svētais Gars jūs brīdinās arī par garīgām 
briesmām” („Beware of the Evil behind the Smiling 
Eyes”, Ensign vai Liahona, 2005. g. maijs, 46.–47. lpp.).

 6. Pieraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, 
kādas sajūtas tev ir paudis Svētais Gars, vai pieredzi, kurā 

tu tiki brīdināts vai pasargāts no fiziskām vai garīgām briesmām. 
Tu vari arī uzrakstīt, kādu pieredzi ir guvis kāds tavs paziņa, vai 
par pieredzi, ko esi izlasījis vai dzirdējis.

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mosijas 18. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

13. DAĻA: 2. DIENA

Mosijas 19.–20. 
nodaļa
Ievads
Kad Alma un viņa ļaudis aizbēga no ķēniņa Noas 
karapulka, ļaudis, kuri palika ar Nou, sāka ciest to seku 
dēļ, par kurām pravietoja Abinadijs. Nefijiešu pieraksts 
Lehija–Nefija zemē mums atgādina, ka tad, kad mēs 
noraidām Tā Kunga kalpu padomu, mēs saskaramies ar 
nopietnām sekām. No otras puses, kad mēs paklausām 
praviešiem, mēs baudām mieru un drošību pat pār-
baudījumos. Studējot šo mācību stundu, padomā, kā 
tu vari saņemt miera un drošības sajūtu, uzklausot Tā 
Kunga mūsdienu praviešu padomus.

Mosijas 19.–20. nodaļa
Nefijieši piedzīvo Abinadija pravietojumu piepildīšanos 
Lehija–Nefija zemē
Izlasi doto eldera Deivida R. Stouna pieredzi, kurš to-
laik kalpoja par Septiņdesmito, un padomā, cik svarīgi 
ir garīgie brīdinājumi, kurus saņemam no praviešiem:

„Kādu svētdienas rītu . . . mēs pamodāmies skaistas 
dienas sākumā Santodomingo, Dominikānas Repub-
likā. Karību saule spīdēja, un debesis bija skaidras. Pūta 
viegla brīze, kas tik tikko sakustināja koku lapas, bija 
silti, mierīgi un klusi. Bet tālu jūrā, tālāk, nekā spējām 
saskatīt, uz mūsu pusi virzījās nāvējošs, nepielūdzams 
un nenovēršams postītājs. Viesuļvētru centrs, kam bija 
jāizseko un jāsniedz prognozes par viesuļvētru „Džor-
džs”, pastāvīgi atjaunoja informāciju, kas bija pieejama 
internetā. Šajā mierpilnajā, klusajā rītā, pateicoties 
viņu „visuredzošajām acīm”, es skatīju prognozēto 
vētras virzienu, kas kā bulta pavērsās uz Santodomingo 
centru.

Četrdesmit astoņu stundu laikā vētra skāra salu, ar . . . 
nevaldāmu niknumu sējot savā ceļā iznīcību, postu un 
nāvi. . . .

Lai arī cik lielus postījumus, iznīcību un nāvi var izraisīt 
šī plosošā vētra, vēl lielāku postu cilvēku dzīvēs izraisa 
garīgās vētras. Šis graujošais spēks bieži vien izraisa 
daudz postošāku kaitējumu nekā cikloni, jo iznīcina 
mūsu dvēseles un laupa mūžīgo perspektīvu un apso-
lījumu. . . .
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Mēs nonākam šādu garīgo vētru ceļā, ļaujot vaļu 
dusmām, dzeršanai un vardarbībai, iekārei un netiklī-
bai, gadījuma sakariem un pornogrāfijai, narkotikām, 
lepnībai, alkatībai, skaudībai un meliem, — šis saraksts 
ir garš. . . .

Taču mums ir sargi, kas sargā mūs arī no šīm garīgajām 
vētrām, — tie, kuru aicinājums ir novērot un brīdināt, 
palīdzot mums izvairīties no garīgiem postījumiem, 
iznīcības un pat nāves. Šie mūsu sargi, kuri stāv sargu 
tornī, mums zināmi kā apustuļi un pravieši. Viņi ir 
mūsu garīgās „debesu acis”, kas, pateicoties iedvesmai, 
atziņas spēkam un intelektam, zina, kur šīs vētras vir-
zīsies. Viņi turpina mūs brīdināt, vēstot, kādas traģiskas 
sekas izraisa apzināta un vieglprātīga Tā Kunga baušļu 
pārkāpšana. Apzināti ignorējot viņu brīdinājumus, 
mēs izsaucam pār sevi ciešanas, bēdas un postu. Sekot 
apustuļiem un praviešiem nozīmē sekot Tā Kunga iz-
redzētiem kalpiem, dodoties garīgās miera un pārpilnī-
bas ganībās.” („Spiritual Hurricanes”, Ensign, 1999. g. 
nov., 31.–32. lpp.)

Brīdi padomā, par kādām tevis dzirdētām briesmām 
mūs ir brīdinājuši pravieši un apustuļi. Kā viņu vārdi 
var mūs pasargāt no „garīgajām vētrām”?

Dievs sūtīja Abinadiju brīdināt Lehija–Nefija ļaudis par 
iznīcību, kas nāks, ja viņi nenožēlos grēkus.

 1. Pārraksti doto tabulu savā Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā, zem katras atsauces atstājot vietu, lai kaut 

ko varētu pierakstīt:

Pravietojums par ķēniņa 
Noas ļaudīm (Mosijas 
12:1–2)

Pravietojuma piepildīšanās 
(Mosijas 19:10, 14–15; 
20:20–21; 21:3–4, 8, 10–13)

Pravietojums par ķēniņu Nou 
(Mosijas 12:3)

Pravietojuma piepildīšanās 
(Mosijas 19:18–20)

A. B.

Apskati Abinadija pravietojumus nefijiešiem Lehija–Nefija zemē, 
izlasot Svēto Rakstu atsauces kreisajā tabulas ailē. Zem atbil-
stošās Svēto Rakstu atsauces uzraksti, ar kādām sekām, pēc 
Abinadija vārdiem, saskarsies ķēniņš Noa un viņa ļaudis, ja viņi 
nenožēlos grēkus. Kreisās kolonnas apakšā uzraksti (A), ko, ta-
vuprāt, tu būtu varējis sajust un darīt, ja būtu dzirdējis Abinadija 
brīdinājumus.
Pirms tu sāc aizpildīt tabulas kolonnu labajā pusē, 
pabeidz zemāk doto uzdevumu. Tas tev palīdzēs vairāk 
uzzināt par notikumiem Mosijas 19.–20. nodaļā, kā arī 
atpazīt Abinadija pravietojumu piepildījumu, par ko 
rakstīts šajās nodaļās.

Studējot Mosijas 19.–20. nodaļu, sanumurē dotos 11 
notikumus tādā secībā, kādā tie norisinās Svētajos 
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Rakstos. Katras nodaļas sākumā dotie nodaļu kopsavil-
kumi tev sniegs noderīgus pavedienus.

- - - - - - -  Gideons tiecas nogalināt ķēniņu Nou.

- - - - - - -  Nefijiešu sievietes un bērni lūdz lamaniešiem viņus nenogalināt.

- - - - - - -  Ķēniņš Noa mirst ugunī.

- - - - - - -  Lamaniešu karapulks ienāk Šemlonas zemes robežās.

- - - - - - -  Ķēniņa Noas priesteri aizved (nolaupa) 24 lamaniešu meitas.

- - - - - - -  Lamaniešu ķēniņš lūdz savam karapulkam saudzēt Limhija ļaudis.

- - - - - - -  Vairāki Noas vīri bēg no lamaniešiem, pametot sievas un bērnus.

- - - - - - -  Limhijs pavēl saviem ļaudīm nenogalināt lamaniešu ķēniņu.

- - - - - - -  Starp nefijiešiem un lamaniešiem ir divu gadu miers.

- - - - - - -   Limhijs apsola, ka viņa ļaudis lamaniešiem maksās pusi no visas 
savas mantas.

- - - - - - -  Nefijieši atvaira lamaniešu uzbrukumu un notver viņu ķēniņu.

(Uzdevuma atbildes atradīsi šīs mācību stundas 
 beigās.)

 2. Veiksmīgi sanumurējot 11 notikumus, atgriezies pie 
tabulas savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā. Rūpīgi 

izpēti Svēto Rakstu informāciju labajā kolonnā, uzzinot, kā tika 
piepildīti Abinadija pravietojumi. Ieraksti šo informāciju tabulas 
labajā kolonnā. Labās kolonnas apakšā paskaidro (B), kādas ir 
 sekas, ja tiek noraidīti pravieša brīdinājuma vārdi.

Izlasi Mosijas 20:21 un atzīmē Gideona atziņu, kas 
parāda viņa sapratni par to, ka Tā Kunga kalpu vārdu 
noraidīšana nes ciešanas un bēdas.

Izlasi Mācības un Derību 133:63, 70–72, lai redzētu, kā 
šis princips attiecas uz tiem, kuri dzīvo pēdējās  dienās 
un neklausās Tajā Kungā vai Viņa kalpos. Tu vari uzrak-
stīt šo atsauci savos Svētajos Rakstos pie Mosijas 20:21 
kā norādi uz citu rakstvietu. Sameklē pēdējās vispārējās 
konferences uzrunas Ensign vai Liahona žurnālos (maija 
un novembra izdevumos) vai LDS.org mājaslapā, lai 
atrastu praviešu vēstījumus par šiem jautājumiem.

Apdomā jautājumu: Ko nesen pravieši ir vēstījuši, lai 
varētu palīdzēt cilvēkiem, ģimenēm un tautām izvairī-
ties no ciešanām un bēdām?

Lai apjaustu, kādas bēdas un ciešanas var rasties, no-
raidot Tā Kunga praviešus, izlasi par sekām, ko izraisa 
nodošanās pornogrāfijai. Elders Dalins H. Oukss, no 
Divpadsmit apustuļu kvoruma:

„Pornogrāfija pasliktina cilvēka spēju 
baudīt normālas emocionālas, romantis-
kas un garīgas attiecības ar pretējo 
dzimumu. Tā pakāpeniski iznīcina 
morālos šķēršļus, kas iestājas pret nepie-
mērotu, nenormālu vai nelikumīgu 

uzvedību. Kad cilvēka sirdsapziņa tiek apklusināta, tie, 
kuri skatās pornogrāfiju, tiek rosināti rīkoties saskaņā 
ar to, ko ir redzējuši, nedomājot par to, kādu ietekmi 
tas atstās uz viņu vai citu cilvēku dzīvi. 

Pornogrāfija izraisa atkarību. Tā vājina spēju pieņemt 
lēmumus un saņem važās tās vērotājus, pārņemot 
savā varā un piesaistot atkal un atkal” („Pornography”, 
Ensign vai Liahona, 2005. g. maijs, 89. lpp.).

Padomā, kādas ciešanas un bēdas izraisa praviešu 
padomu neievērošana attiecībā uz azartspēlēm, por-
nogrāfiju, Gudrības vārdu, krāpšanos, tetovējumiem, 
pīrsingiem, nepiedienīgu ģērbšanos vai iešanu uz 
randiņiem pirms 16 gadu vecuma. 

 3. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumu: Kā tas, ka sekojam Tā Kunga kalpu padomiem 

ģimeņu stiprināšanā, Šķīstības likuma ievērošanā vai paklausībā 
Gudrības vārdam, palīdz cilvēkiem un ģimenēm izvairīties no cie-
šanām un bēdām, ar ko viņi saskaras?

Elders Roberts D. Heilzs, no Divpadsmit apustuļu kvo-
ruma, liecināja, ka mēs varam iegūt mieru un atgriez-
ties pie Dieva, sekojot praviešiem:

„Es liecinu, ka mūsdienu praviešiem piemīt tādi paši 
tikumi kā sendienu praviešiem un citiem šī evaņģēlija 
atklāšanas laikmeta praviešiem. . . .

. . . Mūsu garīgā drošība ir atkarīga no pievēršanās 
mūsdienu pravieša skaidrajai balsij. Ja mēs klausāmies 
viņa vārdos un paklausām viņa padomam, mēs spēsim 
dzīvot tā, kā Kristus vēlas, lai mēs dzīvojam, un pastā-
vēt līdz galam, lai kādu dienu kopā ar mūsu ģimenēm 
atgrieztos atpakaļ pie mūsu Debesu Tēva un Glābēja 
Jēzus Kristus” („Hear the Prophet’s Voice and Obey”, 
Ensign, 1995. g. maijs, 17. lpp.).

 4. Uzraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, kā 
tu gribētu, lai tas, ko iemācies Mosijas 19.–20. nodaļā, 

 ietekmētu to, kā tu ieklausies Tā Kunga praviešu padomos. Pa-
domā, kad, sekojot Tā Kunga kalpu padomam, tu saņēmi mieru 
un garīgas drošības sajūtu. Uzraksti par to savā Svēto Rakstu stu-
diju dienasgrāmatā.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mosijas 19.–20. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
Atbildes uzdevumam, kurā jānorāda pareizā secība: 1, 
4, 5, 2, 8, 11, 3, 10, 7, 6, 9.
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13. DAĻA: 3. DIENA

Mosijas 21.–24. 
nodaļa
Ievads
Limhija ļaudis nokļuva lamaniešu pakļautībā savu ne-
krietnību dēļ (skat. Mosijas 20:21); viņi kļuva pazemīgi 
un atgriezās pie Dieva, jo bija nokļuvuši jūgā. Almas 
ļaužu novešana pakļautībā bija viņu ticības pārbau-
dījums (skat. Mosijas 23:21). Abos gadījumos ļaudis 
ļoti lūdza, lai tiktu atbrīvoti no jūga. Kamēr abas ļaužu 
grupas galu galā tika atbrīvotas no jūga un ieradās 
Zarahemlā, Tas Kungs katrai no tām dažādos veidos 
palīdzēja. Studējot par Limhija ļaužu pārbaudījumiem 
un atbrīvošanu, tu vari redzēt, ka Tas Kungs atbild uz 
mūsu lūgšanām Savā veidā un laikā, ja esam pazemīgi. 
Savukārt studējot par Almas ļaužu pārbaudījumiem un 
atbrīvošanu, tu vari mācīties, kā paļauties uz To Kungu, 
lai gūtu spēku savu izaicinājumu un pārbaudījumu 
laikā.

Mosijas 21.–24. nodaļa
Nefijieši pieredz Abinadija pravietojuma piepildījumu 
Lehija–Nefija zemē
Iztēlojies, ka tu dzīvo Lehija–Nefija zemē ķēniņa Noas 
valdīšanas laikā un esi noraidījis Abinadija mācības. 
Tagad tu un tavi līdzcilvēki ir lamaniešu pakļautībā 
— tieši tā, kā Abinadijs pravietoja. Kā tev liekas, ko tu 
darītu?

Tagad padomā par jebkuriem pārbaudījumiem vai 
bēdām, ko pašlaik piedzīvo. Izlasi dotos pantus savos 
Svētajos Rakstos un atzīmē, ko tie māca par atbrīvo-
šanas meklēšanu un saņemšanu: Mosijas 21:5, 14; 
22:1–2; 23:23 un 24:21. „Tikt atbrīvotam” parasti 

nozīmē atsvabināt, sniegt palīdzību vai izvest drošībā 
no kaut kurienes.

Izlasi, ko teicis elders Ričards G. Skots, no 
Divpadsmit apustuļu kvoruma, un 
pasvītro, kas, pēc viņa teiktā, ir mūsu 
dzīves pārbaudījumu un ciešanu cēloņi: 
„Neviens nevēlas ciest. Pārbaudījumiem, 
vilšanās brīžiem, skumjām un sirdssāpēm 

ir divi, pašos pamatos atšķirīgi cēloņi. Tiem, kuri 
pārkāpj Dieva likumus, vienmēr būs grūtības. Otrs 
ciešanu iemesls ir Tā Kunga nolūku piepildīšanās, lai 
caur pārbaudījumiem mēs varētu tikt dzidrināti. 
Katram no mums ir ļoti svarīgi saprast, kurš no šiem 
diviem cēloņiem izraisa mūsu pārdzīvojumus un 
pārbaudījumus, jo pretlīdzekļi tiem ir ļoti atšķirīgi.” 
(„Trust in the Lord”, Ensign, 1995. g. nov., 16. lpp.)

Limhija ļaudis tika novesti pakļautībā viņu nepaklausī-
bas dēļ, bet Almas taisnīgie ļaudis pieredzēja ciešanas, 
kas viņus pilnveidoja. Limhija ļaudis pazemojās un 
vērsās pie Dieva savas verdzības dēļ. Abu stāstījumu 
studēšana par dievišķo atbrīvošanu var palīdzēt tavai 
ticībai pieaugt, lai piesauktu To Kungu un Viņš tevi 
atbrīvotu no jebkurām ciešanām, ko tu piedzīvo.

 1. Zemāk dotajā tabulā uz pirmo jautājumu — Kā viņi 
nokļuva verdzībā? — jau ir dota atbilde. Atbildi savā 

Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz otro jautājumu: Kā viņi 
tika atbrīvoti?

Limhija ļaudis Almas ļaudis

Kā viņi nokļuva 
verdzībā?

(Mosijas 20:21–
22; 21:1–4)
Tas Kungs deva 
lamaniešiem 
spēku pakļaut 
ļaudis, jo viņi 
nenožēloja grēkus.

(Mosijas 23:1–4, 
19–20, 25–38; 
24:8–9)
Ļaudis turēja 
savas derības, bet 
tika ļaunu cilvēku 
nodoti, sagūstīti 
un vajāti.

Kā viņi tika 
atbrīvoti?

(Mosijas 22:1–9, 
13–14)

(Mosijas 
24:17–25)

Apdomā atbildes uz jautājumiem par Limhija ļaudīm:
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• Saskaņā ar Mosijas 21:6, kādi pierādījumi ir tam, ka 
Limhija ļaudis vēl nebija pazemojušies un atgriezu-
šies pie Tā Kunga? Kā tas atšķiras no tā, kā Almas 
ļaudis attiecās pret savu gūstu? Domājot par Limhija 
ļaužu pieredzi, ko tu no tās vari mācīties, lai spētu 
atbilstoši attiekties pret saviem pārbaudījumiem?

• Lai gan Limhija ļaudis uzreiz netika atbrīvoti no 
viņu ciešanām, kā Tas Kungs viņus svētīja? (Tu vari 
atzīmēt frāzi „maz pamazām sāka veikties” Mosijas 
21:16.) Vai tu kādreiz esi sajutis, ka Tas Kungs maz 
pamazām tev ir palīdzējis tikt cauri pārbaudījumam?

• Kā, tavuprāt, ļaužu attieksme, kas aprakstīta Mosijas 
21:30–33, veicināja viņu atbrīvošanu?

 2. Izvēlies kādu no patiesībām, ko iemācījies par Lehija 
ļaužu pārbaudījumiem un atbrīvošanu. Savā Svēto Rakstu 

studiju dienasgrāmatā uzraksti rindkopu, paskaidrojot, kā tu vari 
pielietot šo patiesību savā dzīvē.
a) Ja mēs zemosimies, piesauksim To Kungu un nožēlosim 
mūsu grēkus, Viņš dzirdēs mūsu lūgšanas un atvieglos 
mūsu grēku nastas Savā laikā.
b) Ja mēs apņemsimies kalpot Dievam un turēt Viņa bauš-
ļus, Tas Kungs nodrošinās veidu, lai mēs tiktu izglābti.

Lasot eldera Ričarda G. Skota izteikumu, padomā par 
Almas ļaužu ciešanām un atbrīvošanu: „Tieši tad, kad 
mums liekas, ka viss ir labi, vienlaicīgi uzbrūk vairāki 
pārbaudījumi. Kad šie pārbaudījumi nav jūsu nepa-
klausības sekas, tie apliecina, ka Tas Kungs zina, ka 
esat gatavi saņemt mācību (skat. Salamana pamācības 
3:11–12). Tādēļ Viņš dod pieredzes, kas veicina jūsu 
izaugsmi, sapratni un līdzjūtību, kas jūs sagatavo jūsu 
mūžīgajam labumam. Lai panāktu, ka no vietas, kur 
atrodaties, jūs nonāktu vietā, kur Viņš vēlas, lai esat, ir 
daudz jāpiepūlas un tas parasti rada diskomfortu un 
sāpes.” („Trust in the Lord”, 16.–17. lpp.)

Atzīmē vārdus un frāzes Mosijas 23:21–22, kas parāda, 
ka Tas Kungs pārbaudīs mūsu pacietību un ticību, 
lai mūsu paļāvība uz Viņu pieaugtu (skat. arī M&D 
122:5–7).

Uzraksti īsas atbildes uz dotajiem jautājumiem:

• Ko, tavuprāt, būtu visgrūtāk pārciest, ja tu būtu 
Almas ļaužu vidū to notikumu laikā, kas aprakstīti 
Mosijas 23.–24. nodaļā? Kāpēc?   
 

• Ko tu vari mācīties no tā, kā Alma un viņa ļaudis pār-
cieta savus pārbaudījumus? (Skat. Mosijas 24:1–12, 
15–16.)   
 

• Lai gan Tas Kungs uzreiz neatbrīvoja Almas ļaudis, 
kā Viņš tiem sākumā palīdzēja? (Skat. Mosijas  
24:15.)   
 

Princips, ko varam mācīties no Almas ļaudīm, — pa-
cietīgi paļaujoties uz Tā Kunga gribu, Viņš mūs 
stiprinās un atbrīvos no pārbaudījumiem Sevis 
izvēlētā laikā.

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā paskaidro, 
ko, tavuprāt, nozīmē pacietīgi paļauties uz Tā Kunga gribu 

pārbaudījumu laikā un kā tas var tevi sagatavot saņemt spēku un 
svētības, ar ko Viņš tevi nodrošinās, lai palīdzētu tikt pāri šim grū-
tajam laikam.

Šīs mācību stundas sākumā tev tika uzdots jautā-
jums, lai tu padomātu, ar kādiem pārbaudījumiem vai 
likstām tu šobrīd saskaries. Tos atceroties, apdomā un 
uzraksti atbildes uz dotajiem jautājumiem savā perso-
nīgajā dienasgrāmatā vai uz atsevišķas papīra lapas:

• Ar kādiem pārbaudījumiem es šobrīd dzīvē saskaros?

• Ko man vajag darīt, lai sagatavotos saņemt Tā Kunga 
atbrīvojošo spēku savā dzīvē?

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mosijas 21.–24. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

13. DAĻA: 4. DIENA

Mosijas 25. nodaļa
Ievads
Kā rakstīts Mosijas 25. nodaļā, Limhija ļaudis un Almas 
sekotāji ceļoja uz Zarahemlu, lai nokļūtu drošībā un 
tiktu apvienoti saskaņā ar ķēniņa Mosijas likumiem. 
Kad abas nefijiešu tautas sanāca kopā, tās atzina Dieva 
labvēlību un Viņa spēku viņus atbrīvot. Viņi arī nodibi-
nāja vienotu Baznīcu. Studējot šo mācību stundu, būs 
noderīgi padomāt, kā tu vari saskatīt Dieva labvēlību 
savā dzīvē un svētības, piederot patiesajai Jēzus Kristus 
baznīcai.

Mosijas 25:1–13
Tie, kuri sapulcējās Zarahemlā, apvienojās un kļuva par 
nefijiešiem
Izlasi stāstu par jaunieti, kura tika pasargāta, uzklausot 
Garu, kamēr devās pārgājienā ar savu Jauno sieviešu 
grupiņu:
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„Kad devāmies atpakaļ mājās, es gāju kopā ar piecām 
meitenēm un mūsu vadītāju. Laika ziņā mēs bijām 
atpalikušas no pārējiem. Meitenes bija aizņemtas ar 
fotografēšanu, tādēļ es nolēmu doties ātrāk uz priekšu. 
Ejot lejā pa kalnu, es sadzirdēju govi [izklausījās, ka tā 
mirst]. Brīdinoša, tomēr noteikta un klusa balss manā 
galvā teica: „Dodies atpakaļ.” Es gandrīz tai nepievērsu 
uzmanību, taču tā atkal atskanēja. Šoreiz es ieklausījos 
un devos atpakaļ pie meitenēm. Kad sākām iet lejup pa 
kalnu, mēs ieraudzījām divus milzīgus, melnus buļļus, 
kuri ātri un dusmīgi nāca mums pretī augšup pa kalnu. 
Lielākais, raugoties uz mums, sāka ar kāju kārpīt zemi. 
. . . Mēs bijām ļoti nobijušās, bet mūsu priesterības 
vadītājs novērsa tā uzmanību, un mums bija iespēja 
pārrāpties pāri sētai, lai nokļūtu drošībā.

Kad mēs pārradāmies nometnē, es sapratu:, ja es 
nebūtu ieklausījusies Gara brīdinājumā, es varēju tikt 
stipri ievainota vai pat nogalināta. Es zināju, ka Debesu 
Tēvs personīgi parūpējās par mani un manu drošību. 
Esmu tik pateicīga Tam Kungam par šo brīdinājumu. 
Šī pieredze stiprināja manu liecību, un mana mīlestība 
pret To Kungu vēl vairāk pieauga.” (Marissa W., „Turn 
Back”, New Era, 2010. g. nov., 47. lpp.)

Kā tevi stiprina tas, ka vari dzirdēt un lasīt par citu cil-
vēku pieredzēm, kas parāda Dieva labvēlību un spēku 
viņu dzīvēs?

Kad Limhija un Almas ļaudis apvienojās ar Zarahemlas 
ļaudīm, ķēniņš Mosija lasīja priekšā viņu pierakstus 
visiem cilvēkiem (skat. Mosijas 25:1–6). Rūpīgi iz-
lasi Mosijas 25:7 un uzzini, kā ķēniņa Mosijas ļaudis 
atsaucās, klausoties pierakstos par Dieva darbu ar šiem 
ļaudīm.

 1. Par katru no četriem pantiem Mosijas 25:8–11 uzrak-
sti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, kā ļaudis 

 atsaucās uz dzirdēto pierakstu lasījumu par saviem brāļiem. 

Zarahemlas 
zeme

Limhija ļaužu 
 aizbēgšana

Nefija zeme 
(Lehija–Nefija)

Mormonas 
ūdeņi

Alma un viņa 
ļaudis aiziet

Helama zeme

Almas un viņa 
ļaužu aizbēgšana

Piemēram, Mosijas 25:8 rakstīts, ka, ieraugot tos, kuri bija atbrī-
voti no lamaniešu jūga, ļaudis „tika piepildīti ar ārkārtīgi lielu 
prieku”.
a) Mosijas 25:8
b) Mosijas 25:9
c) Mosijas 25:10
d) Mosijas 25:11

Uz savu Svēto Rakstu lappuses malas, blakus Mosijas 
25:8–11, tu vari uzrakstīt principu: Studējot pierak-
stus par Dieva darbu ar citiem cilvēkiem, mēs 
varam sajust prieku un pateicību par Dieva labvē-
lību.

Padomā, no kādiem avotiem tu varētu mācīties par 
Dieva labvēlību, ko piedzīvojuši citi cilvēki. Tie var 
būt Svētie Raksti, Baznīcas vēsture, Baznīcas žurnāli, 
vispārējās konferences materiāli, tavas ģimenes vēstu-
res pieraksti, liecību dievkalpojumi, Svētdienas skola, 
priesterības un Jauno sieviešu nodarbības. Padomā, kad 
esi mācījies par Dieva labvēlību no šiem avotiem. Tad 
apdomā atbildes uz dotajiem jautājumiem:

• Vai es esmu sajutis prieku un pateicību, uzzinot par 
Dieva labvēlību pret citiem?

• Kādu rezultātu es varētu gūt ilgtermiņā, ja es regulāri 
studētu par Dieva labvēlību Viņa darbā ar citiem 
cilvēkiem — gan Svētajos Rakstos, gan citos avotos?

Nākamās nedēļas laikā tu vari izstudēt vienu no tevis 
izvēlētiem avotiem par Dieva labvēlību, kas tev liek brī-
nīties, tevi pārsteidz, piepilda ar prieku vai pateicību. Tu 
vari savā personīgajā dienasgrāmatā pierakstīt, ko esi 
mācījies un kā tas tevi ir ietekmējis. Tu vari arī izmantot 
šo stāstu ģimenes mājvakarā, lai mācītu savu ģimeni 
par Dieva labvēlību, vai arī tu vari dalīties šajā stāstā ar 
savu semināra klasi vai draugu.

Mosijas 25:14–24
Alma nodibina Dieva draudzes visā nefijiešu zemē
Kad Mosija bija pabeidzis stāstīt un lasīt ļaužu pierak-
stus, Alma runāja ar tautu. Izlasi Mosijas 25:14–16 un 
uzzini, ko Alma mācīja. Ieraksti rokasgrāmatā atbildes 
uz dotajiem jautājumiem:

• Kā tas, ko mācīja Alma, atbilst kopsavilkumam par 
Limhija ļaužu un Almas sekotāju pieredzēm?   
 

• Kāpēc, tavuprāt, ļaudīm bija svarīgi dzirdēt Almas 
teikto pēc tam, kad viņi bija dzirdējuši stāstu par 
Zenifa ļaudīm?   
 

Pirms turpini lasīt tālāk Mosijas 25. nodaļu, padomā 
par kādu gadījumu, kad apmeklēji nevis savu, bet citu 
pēdējo dienu svēto bīskapiju vai draudzi. Padomā par 
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līdzībām, kuras pamanīji starp savu bīskapiju vai drau-
dzi un to, kuru apmeklēji.

Izlasi Mosijas 25:17–22 un uzzini, kā baznīca tika 
vadīta starp nefijiešiem laikā, kad dzīvoja Alma. Vārds 
„draudzes” Mosijas 25:21 nozīmē to pašu, ko draudzes 
mūsdienu baznīcā. Tāpat kā Almas laikā, Dievs aicina 
vadītājus pārvaldīt Viņa baznīcu mūsdienās.

Mosijas 23:16 tu uzzināji, ka Alma bija „viņu augstais 
priesteris” un „viņu baznīcas dibinātājs” (Mosijas 
23:16). Prezidents Džozefs Fīldings Smits paskaidroja: 
„Galvenā nefijiešu grupa otrā ķēniņa, Mosijas, valdī-
šanas laikā Zarahemlas zemē joprojām bija neskarta. 
Tas, ka Alma bija viņu baznīcas dibinātājs, nozīmē, ka 
viņš bija vadītājs bēgļiem, kuri bēga no pirmās nefijiešu 
mantojuma zemes. Laika gaitā viņi atrada ceļu atpakaļ 
pie baznīcas galvenās daļas, un Alma tika iesvētīts par 
baznīcas augsto priesteri visās nefijiešu apdzīvotajās 
zemēs.” (Answers to Gospel Questions, sast. Joseph 
 Fielding Smith Jr., 5. sēj. [1957.–1966. g.], 3:39- 40).

 2. Uzraksti īsas atbildes uz dotajiem jautājumiem savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā:

a) Kā nefijiešu baznīca līdzinājās baznīcai mūsdienās?
b) Kāpēc, tavuprāt, ir svarīgi, ka vadītājus aicināja Alma, kuram 
bija pilnvaras no Dieva?
c) Kāpēc ir svarīgi, lai vadītāji mācītu tās pašas patiesības 
visiem baznīcas locekļiem visā pasaulē?

Lasot Mosijas 25:23–24, pievērs uzmanību frāzēm, kas 
apraksta cilvēkus, kuri pievienojās Kristus baznīcai, un 
kas apraksta Tā Kunga baznīcas locekļus arī mūsdie-
nās. Princips, ko mācāmies no šiem pantiem, ir: Uz-
ņemoties Jēzus Kristus vārdu un dzīvojot saskaņā 
ar to, Tas Kungs izlies Savu Garu pār mums.

 3. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
dotajiem jautājumiem: 

a) Kā frāzes Mosijas 25:23–24, kas apraksta nefijiešu baznīcas 
locekļus, attiecas arī uz mūsdienu baznīcas locekļiem?
b) Kā tavas domas un ikdienā veiktās izvēles var mainīt tas, 
ja atceries, ka esi uzņēmies Jēzus Kristus vārdu?

Pievērs uzmanību Mosijas 25:24, kur teikts, ka „Tas 
Kungs izlēja Savu Garu pār” Saviem ļaudīm. Elders 
Džozefs B. Virtlins, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, 
uzvēra, cik nozīmīga baznīcas locekļiem ir Svētā Gara 
dāvana:

„Svētā Gara dāvana — tiesības saņemt 
Svēto Garu kā pastāvīgu pavadoni — tiek 
iegūta tikai ar ticību Kristum, grēku 
nožēlošanu, kristīšanu, iegremdējot ūdenī, 
un roku uzlikšanu, ko ir pilnvaroti darīt 
kalpi ar Melhisedeka priesterību. Tā ir pati 

vērtīgākā dāvana, kas ir pieejama tikai cienīgiem Tā 
Kunga baznīcas locekļiem.

. . . Tā ir liecības un garīgo dāvanu avots. Tā apgaismo 
prātus, piepilda dvēseles ar prieku, māca mums visas 



132

lietas un liek mums atcerēties aizmirstās zināšanas. 
Svētais Gars arī „rādīs visu, kas jums jādara” [2. Nefija 
32:5].” („The Unspeakable Gift”, Ensign vai Liahona, 
2003. g. maijs, 26. lpp.)

 4. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumiem: 

a) Kā tava līdzdalība Jēzus Kristus baznīcā tev palīdz sajust 
Garu?
b) Ko tu vari darīt, lai tava uzticība un taisnīgā rīcība būtu vēl 
izteiktāka un tu vēl vairāk spētu sajust Garu?

Centies atrast iespēju — ar kādu padalīties, kā Svētā 
Gara dāvana ir svētījusi tavu dzīvi. Caur Svēto Garu 
pieredzētās svētības pieaugs, ja tu centīsies būt Viņa 
cienīgs sabiedrotais.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mosijas 25. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

14. DAĻA: 1. DIENA

Mosijas 26. nodaļa
Ievads
Kā rakstīts Mosijas 26. nodaļā, daži jaunās paaudzes 
neticīgie nefijieši ar glaimojošiem vārdiem ietekmēja 
baznīcas locekļus un mudināja viņus grēkot. Alma 
lūdza, lai uzzinātu, kā tiesāt šos baznīcas locekļus, 
saskaņā ar Dieva gribu. Tas Kungs atklāja Almam, kā 
baznīcas locekļus saukt pie atbildības par viņu grēkiem. 
Tas Kungs arī deva nosacījumus grēku nožēlošanai. 
Alma uzzināja, ka Dievs vēlas piedot tiem, kuri patiesi 
nožēlo grēkus.

Mosijas 26:1–6
Daudzi jaunās paaudzes ļaudis netic un grēko
Padomā par šādu jautājumu: Kāpēc, tavuprāt, dažiem 
jauniešiem nav liecības vai stipras liecības, lai gan viņi 
ir klausījušies praviešos un tikuši savu vecāku mācīti?

Mosijas 26. nodaļa dod ieskatu šajā jautājumā. Studē 
norādītos pantus un atbildi uz jautājumiem dotajā 
tabulā (ieraksti savas atbildes rokasgrāmatā):

Mosijas 26:1–2 Kurām trīs lietām daudzi jaunās paaudzes 
ļaudis neticēja?   
 

Mosijas 26:3 Kā mūs var ietekmēt Svēto Rakstu 
lasīšana un klausīšanās praviešos ar 
neticīgu attieksmi?   
 

Mosijas 26:4 Kas bija viens no galvenajiem iemesliem, 
kāpēc cilvēki neticēja Glābējam un 
nepievienojās baznīcai?   
 

Uzraksti vienu principu, ko tu esi iemācījies, studējot šos 
pantus:   
 

Frāze „tēvu [paražas]” Mosijas 26:1 nozīmē evaņģēlija 
patiesības, kas tiek nodotas no iepriekšējām paau-
dzēm; dažkārt šī frāze var attiekties arī uz nepatiesiem 
priekšstatiem (skat., piemēram, Almas 9:16). Viens 
no principiem, kas tiek mācīts Mosijas 26:1–4, ir: Lai 
izveidotos liecība, ir nepieciešami personīgi pūliņi 
un vēlme ticēt.

Izlasi prezidenta Henrija B. Airinga, no Augstākā prezi-
dija, izteikumu un pasvītro, kāda rīcība ir nepieciešama, 
lai iegūtu un saglabātu liecību:

„Liecība ir jākopj ar ticības pilnu lūgšanu, 
alkstot pēc Dieva vārda Svētajos Rakstos 
un paklausot patiesībai, ko esam saņē-
muši. Pavirša lūgšana ir bīstama. Mūsu 
liecība ir apdraudēta, ja mēs virspusīgi 
studējam un lasām Svētos Rakstus. Mūsu 

liecībai ir nepieciešamas uzturvielas. . . .

Dieva vārda baudīšanai, sirsnīgai lūgšanai un pa-
klausībai Tā Kunga pavēlēm ir jābūt vienmērīgai un 
nepārtrauktai, lai jūsu liecība varētu augt un plaukt” 
(„A Living Testimony”, Ensign vai Liahona, 2011. g. 
maijs 127. lpp.).

Pievērs uzmanību, ka Almas laikā jaunā paaudze neda-
rīja to, ko minēja prezidents Airings.

 1. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumiem: 

a) Pēc tavas pieredzes, kāpēc ir svarīgi, lai, lūdzot, lasot Svētos 
Rakstus un cenšoties paklausīt baušļiem, būtu ticības pilna at-
tieksme?
b) Uzraksti, kad ticības pilna lūgšana, Svēto Rakstu lasīšana un 
paklausība baušļiem ir stiprinājusi tavu liecību.
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Brīdi apdomā, vai tu kādreiz esi redzējis, ka cilvēki 
bez liecības par evaņģēliju ietekmē baznīcas locekļus. 
Izlasi Mosijas 26:5–6 un pievērs uzmanību, kā neticīgie 
ietekmēja tos, kuri bija piederīgi baznīcai.

Turpinot studēt, būtu noderīgi zināt, ko nozīmē 
apgalvojums Mosijas 26:6: „Lai tie, kas bija piederīgi 
baznīcai un izdarīja grēku, tiktu baznīcas brīdināti.” Tas 
nozīmē, ka dumpīgos baznīcas locekļus vajadzēja tiesāt 
saskaņā ar viņu grēkiem un dot viņiem iespēju nožēlot 
grēkus. 

Mosijas 26:7–39
Alma jautā, kā tiesāt tos, kas grēko
Lai sagatavotos studēt atlikušo Mosijas 26. nodaļu, ie-
domājies, ka esi bīskaps draudzei, kurā daži tās locekļi 
ir pastrādājuši nopietnus grēkus. Kā bīskapam, Tas 
Kungs tev ir pavēlējis saukt šos baznīcas locekļus pie 
atbildības un palīdzēt viņiem nožēlot grēkus. Apdomā, 
kā tu izturētos pret šiem baznīcas locekļiem un kā tu 
vislabāk varētu tiem palīdzēt.

Šī situācija Almam bija smaga. Tāpat kā mūsdienu 
pilnvarotam priesterības vadītājam, arī viņam bija pie-
nākums palīdzēt baznīcas locekļiem, kuri bija pastrā-
dājuši nopietnus grēkus, — nožēlot, saņemt piedošanu 
un atgriezties baznīcā kā aktīviem un cienījamiem 
locekļiem. Izlasi Mosijas 26:7–14 un uzzini, kā Alma 
attiecās pret šo situāciju un ko viņš darīja, lai saņemtu 
atbildi no Tā Kunga.

 2. Pieraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, 
kāpēc mums ir svarīgi zināt, ka priesterības vadītāji meklē 

un saņem Tā Kunga vadību, lai palīdzētu tiem, kuri ir grēkojuši.

Atceries: pirms Alma pievērsās evaņģēlijam, viņš bija 
ļaunā ķēniņa Noas priesteris. Izlasi Mosijas 26:15–18 
un uzzini, ko Alma un viņa ļaudis darīja, lai atgrieztos 
pie Tā Kunga, un kādas svētības Tas Kungs pār viņiem 
izlēja.

 3. Izlasi Mosijas 26:29–30 un atbildi un vienu vai abiem 
jautājumiem:

a) Paskaidro, kāpēc, tavuprāt, ikvienam, ieskaitot tos, kuri ir pa-
strādājuši nopietnu grēku, ir ļoti svarīgi saprast principu: Tas 
Kungs piedod tiem, kuri ar patiesu sirdi nožēlo grēkus.
b) Uzraksti savu liecību par principu: Tas Kungs piedod tiem, 
kuri ar patiesu sirdi nožēlo grēkus.

Kad Alma bija lūdzis vadību par to, kā palīdzēt baznī-
cas locekļiem, kuri bija pastrādājuši nopietnus grēkus, 
Tas Kungs deva viņam norādījumus. Almam bija jādod 
iespēja baznīcas locekļiem nožēlot grēkus. Ja viņi to 
nedarīja, viņi nevarēja tikt pieskaitīti Tā Kunga tautai. 
Šie norādījumi dod svarīgu atklāsmi par grēku no-
žēlošanas principu. Izlasi Mosijas 26:21–31, meklējot 
ieskatus grēku nožēlošanā.

 4. Lai tu labāk saprastu pantos izlasīto, atbildi uz diviem 
vai vairāk uzdevumiem savā Svēto Rakstu studiju die-

nasgrāmatā: 
a) Kā tu apkopotu Glābēja vārdus Mosijas 26:23? Kāpēc, tavu-
prāt, ir svarīgi saprast, ka Glābējs samaksāja par mūsu grēkiem?
b) Kuras frāzes Mosijas 26:21–31 parāda, ka Glābējs paļaujas 
un uzticas Almam kā priesterības vadītājam? Kā priesterības va-
dītāja palīdzība var sniegt atbalstu tiem, kuri cīnās ar smagiem 
grēkiem vai kārdinājumiem?
c) Ko, tavuprāt, nozīmē nožēlot grēkus „ar patiesu sirdi”? 
( Mosijas 26:29.)
d) Kāpēc, tavuprāt, mums ir jāpiedod citiem, lai saņemtu Tā 
Kunga piedošanu? (Skat. Mosijas 26:31.)

Saviem vārdiem uzraksti principu, kuru tu atklāji Mosi-
jas 26:21–31:   
 

Tālāk doti daži principu piemēri, kas ir mācīti Mosijas 
26:21–31. Tu varēji ievērot arī kādu citu principu vai 
pateikt to citiem vārdiem.

• Bīskapi un draudžu prezidenti pārstāv To 
Kungu, palīdzot mums nožēlot grēkus un gūt 
piedošanu.

• Atzīšanās grēkos mūs ved pie piedošanas. (Visi 
grēki ir jāatzīst Dievam, un nopietni grēki ir jāatzīst 
priesterības vadītājam, kurš var palīdzēt grēku nožē-
lošanas procesā.)

• Lai saņemtu Tā Kunga piedošanu, mums ir 
jāpiedod citiem.
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 5. Lai labāk saprastu šos principus, izlasi aprakstītos ga-
dījumus. Izvēlies vienu no tiem un uzraksti savā Svēto 

Rakstu studiju dienasgrāmatā, kā panti un principi, kurus šodien 
esi studējis, var palīdzēt cilvēkiem aprakstītajās situācijās:
a) Jauniete ir izdarījusi nopietnu grēku, bet viņai ir bail runāt ar 
savu bīskapu.
b) Jaunietis vēlas nožēlot grēkus, bet nezina, kā to izdarīt.
c) Jauniete atkārto grēku, ko jau kādreiz ir izdarījusi, un tagad 
uztraucas, ka Tas Kungs viņai vairs nepiedos.
d) Jaunietis nolemj nožēlot grēkus, bet atsakās piedot kādam, 
kurš viņu ir aizvainojis.

 6. Izvēlies vienu no norādītajiem principiem šajā mācību 
stundā un apdomā, kā tu varētu to pielietot, cenšoties no-

žēlot grēkus. Pieraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, 
kā tu pielietosi šo principu.
Izlasi Mosijas 26:37–39 un atklāj, kas notika, kad Alma 
izpildīja Tā Kunga padomu. Almas un viņa ļaužu pie-
redze māca, ka, nožēlojot grēkus un dzīvojot taisnīgi, 
mēs varam iegūt mieru un labklājību.

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mosijas 26. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

14. DAĻA: 2. DIENA

Mosijas 27. nodaļa
Ievads
Mosijas 27. nodaļā tiek stāstīts par Almas, jaunākā, 
( Almas dēla) un ķēniņa Mosijas dēlu pievēršanos evaņ-
ģēlijam. Tā atklāj viņu nekrietnos centienus iznīcināt 
Dieva baznīcu, eņģeļa apciemojumu, Almas, jaunākā, 
brīnumaino pārvērtību un pūles, ko viņi pielika, lai 
vērstu par labu ļaunumu, ko viņi bija izdarījuši. Stāsts 
par Almas, jaunākā, pievēršanos evaņģēlijam uzsver, 
ka visiem cilvēkiem ir jāpiedzimst no jauna un jādzīvo 
taisnīgi. Šajā nodaļā arī tiek atklātas svētības, kas 
gūstamas, lūdzot par tiem, kuri izvēlas nesekot Jēzus 
Kristus evaņģēlijam.

Mosijas 27:1–23
Eņģelis piesauc Almu, jaunāko, un Mosijas dēlus nožēlot 
grēkus
Padomā par tev pazīstamajiem cilvēkiem, kuriem nav 
liecības par evaņģēliju vai kuri ir atkrituši no baznīcas. 

Ko tu darītu, ja kāds no viņiem atteiktos no visām 
tavām pūlēm, lai viņam palīdzētu? Šodien studējot, 
meklē atklāsmi par šiem jautājumiem.

Izlasi Mosijas 27:8–10 un pievērs uzmanību, kā šie 
panti apraksta Almu, jaunāko, un Mosijas dēlus. Ko 
Alma, jaunākais, un Mosijas dēli centās nodarīt baznī-
cai un tās locekļiem?

Kura apraksta daļa par Almu, jaunāko, un Mosijas 
dēliem, tavuprāt, izceļas visvairāk? Kāpēc?   
  
 

Dažreiz mēs varam sajust kārdinājumu domāt, ka daži 
cilvēki nekad nemainīsies un nenāks pie Tā Kunga. 
Padomā par šāda veida attieksmi, turpinot studēt 
 Mosijas 27. nodaļu.

Izlasi Mosijas 27:11–14 un pasvītro, kāpēc eņģelis iera-
dās pie Almas, jaunākā, un Mosijas dēliem.

Mosijas 27:14 māca principu: Tas Kungs atbild uz 
mūsu lūgšanām par citiem cilvēkiem. Tu to vari 
uzrakstīt savos Svētajos Rakstos, blakus Mosijas 27:14. 
Ne visus cilvēkus, kuriem vajag nožēlot grēkus un 
par kuriem mēs lūdzam, apciemos eņģelis. Tas Kungs 
atbild uz mūsu ticības pilnajām lūgšanām par citiem, 
saskaņā ar Savu gudrību.
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 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
vienu vai abiem jautājumiem: 

a) Kad tu esi sajutis, ka tavas lūgšanas atstāj iespaidu uz kāda 
cita cilvēka dzīvi?
b) Kā ticība, ka Tas Kungs atbild uz mūsu uzticīgajām lūgšanām 
par citiem cilvēkiem, ietekmē to, kā tu lūdz?

Apdomā, kā tu varētu pielīdzināt stāstu par Almu, jau-
nāko, un Mosijas dēliem savai dzīvei. Tu vari turpināt 
lūgt par tiem, kurus pazīsti un mīli, bet kuri izvēlas 
rīkoties pretēji Tā Kunga mācībām. Atceries, ka Tas 
Kungs dzird tavas lūgšanas un atbild Savā veidā un 
laikā, taču ļaujot katram cilvēkam brīvi izvēlēties. Rū-
pīgi apdomā arī šādus jautājumus: Kurš varētu lūgt par 
tevi? Kā Tas Kungs vēlētos, lai tu mainies? Ko tev vajag 
darīt, lai šīs pārmaiņas notiktu?

Izlasi atlikušos eņģeļa vārdus Almam, jaunākajam, kuri 
rakstīti Mosijas 27:15–16. Atceries, ka eņģelis runāja 
„pērkona balsī, kas lika trīcēt zemei” (Mosijas 27:11). 
Iztēlojies, kā šī pieredze ietekmētu tevi, ja tu būtu kopā 
ar Almu un Mosijas dēliem.

Kā tu apkopotu eņģeļa vēstījumu?   
 

Pēc eņģeļa vēstījuma Alma, jaunākais, nevarēja paru-
nāt. Viņš kļuva vājš un tika „[aiznests bezpalīdzīgs]” 
pie sava tēva (Mosijas 27:19). Kad Almas tēvs dzirdēja, 

kas bija noticis, viņš „priecājās, jo viņš zināja, ka tas 
bija Dieva spēks” (Mosijas 27:20). Viņš sapulcināja 
ļaudis, „lai viņi varētu būt par lieciniekiem tam, ko Tas 
Kungs bija darījis viņa dēlam” (Mosijas 27:21). Al-
mas tēvs lūdza priesteriem gavēt un lūgt, lai viņa dēls 
varētu saņemt spēku un runāt (skat. Mosijas 27:22). Tas 
Kungs atbildēja uz viņu lūgšanām.

Mosijas 27:24–31
Alma, jaunākais, un Mosijas dēli nožēlo grēkus un 
piedzimst no jauna
Izlasi Mosijas 27:23–24, 28–30 un uzzini, kā Alma, 
jaunākais, izmainījās, satiekot eņģeli. Dotajā tabulā 
no pantiem izraksti tos vārdus vai frāzes, kas apraksta 
Almas garīgo stāvokli, pirms un pēc viņa sirds pārmai-
ņām.

Pirms Pēc
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2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā izraksti 
vienu frāzi, ko ierakstīji Pēc ailē un ceri, ka tā aprakstīs 

tevi tavas dzīves laikā. Paskaidro — kāpēc. 

Pārlasi Mosijas 27:24, 28 un atzīmē, ko darīja Alma un 
Tas Kungs, kas radīja Almas sirds pārmaiņu.

 3. Savā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā 

uzraksti, kāpēc ir svarīgi sa-
prast, kas mums ir jādara, 
cenšoties mainīt savu dzīvi un 
arī to, ko Tas Kungs darīs 
mūsu dēļ.

 4. Savā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā 

atbildi uz vienu vai abiem jau-
tājumiem: 
a) Kā Mosijas 27. nodaļa 
varētu palīdzēt cilvēkiem, kuri 
ir zaudējuši cerību un domā, 
ka nevar nožēlot grēkus un 
nākt pie Tā Kunga?
b) Kā Mosijas 27. nodaļa 
varētu palīdzēt cilvēkiem, kuri 
uzskata, ka kāds no viņiem 
zināmiem cilvēkiem nekad 
nenožēlos grēkus un nenāks 
pie Tā Kunga?

Izlasi Mosijas 27:25–26 un pievērs uzmanību, kam ir 
jāizmainās caur Izpirkšanu vai, citiem vārdiem, kam ir 
jāpiedzimst no Dieva.

Šie panti māca principu: Katram no mums ir jāpie-
dzimst no jauna caur Jēzus Kristus veikto Izpirk-
šanu. Piedzimt no Dieva nozīmē, ka Tā Kunga Gars 
cilvēka sirdī izraisa varenas pārmaiņas, un viņam vairs 
nav tieksmes darīt ļaunu, bet viņš tiecas pēc Dieva 
lietām (skat. Mosijas 5:2). Alma un Mosijas dēli pie-
redzēja ātras un varenas sirds pārmaiņas, bet lielākā 
daļa no mums caur Izpirkšanu mainās pakāpeniski. 
Piedzimšana no Dieva ir drīzāk kā process, nevis viens 
notikums.

5. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumiem: 

a) Kā tu esi mainījies caur Izpirkšanu, nožēlojot grēkus un cen-
šoties katru dienu sekot Glābējam?
b) Ko tu vari darīt, lai vēl vairāk tuvotos Tam Kungam un ļautu 
Izpirkšanai veikt pārmaiņas tavā dzīvē?

Ir noderīgi izmantot dažādus 
atzīmēšanas paņēmienus, lai 
atšķirtu tēmas un patiesības 
Svētajos Rakstos. Piemēram, 
Mosijas 27:24, 28 tu vari 
pasvītrot, kas izraisīja Almas 
sirds pārmaiņu, un apvilkt 
to, ko darīja Tas Kungs. Tad 
tu uzreiz varēsi atšķirt šīs 
abas lietas. Kādā vietā savos 
Svētajos Rakstos tu vari uz-
rakstīt paskaidrojumu, ko tavi 
apzīmējumi nozīmē, lai tu tos 
varētu atcerēties. 

Lieto dažādus 
paņēmienus, atzīmējot 
Svētos Rakstus

Mosijas 27:32–37
Alma, jaunākais, un Mosijas dēli ceļo pa visu zemi, atzīstot 
savus grēkus un stiprinot baznīcu

Nākamie panti, kurus tu studēsi Mosijas 27. nodaļā, 
attaino principu: Lai patiesi nožēlotu grēkus, 
cilvēkam ir jādara viss iespējamais, lai labotu 
postījumus, ko viņš ir izdarījis. Atlīdzināt nozīmē 
darīt visu, ko varam, lai labotu mūsu slikto izvēļu sekas 
un atjaunotu to, ko izbojāja mūsu rīcība. Piemēram, ja 
kāds kaimiņam nozog kādu lietu, atlīdzināt nozīmē 
atdot nozagto lietu. Izlasi Mosijas 27:32–37 un pievērs 
uzmanību, ko Alma un Mosijas dēli darīja, lai atlīdzi-
nātu savus grēkus.

Uzraksti, kādā veidā kāds var atlīdzināt šādus grēkus:

• Melošana vecākiem:  

• Baumu izplatīšana par citu cilvēku:  

• Blēdīšanās ar skolas mājasdarbu:  

Domājot par to, kā tu vari piedzīvot pārmaiņas caur 
Izpirkšanu, apdomā, kā tu vari nožēlot un atlīdzināt 
savus grēkus.

6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mosijas 27. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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14. DAĻA: 3. DIENA

Mosijas 28.–29. 
nodaļa
Ievads
Kad Mosijas dēli bija pievērsušies evaņģēlijam, viņi 
sajuta spēcīgu vēlmi to sludināt lamaniešiem. Ķēniņš 
Mosija atbalstīja dēlu lēmumu, bet tādējādi palika bez 
troņmantinieka un kāda, kas parūpētos par svētajiem 
pierakstiem. Viņš nodeva pierakstus Almas (Almas 
dēla) atbildībā. Tā vietā, lai ieceltu citu ķēniņu, viņš 
izveidoja jaunu valsts pārvaldes formu — soģu sistēmu.

Mosijas 28:1–9
Mosijas dēli vēlas sludināt lamaniešiem
Izvērtē katru no apgalvojumiem, cik stipras ir tavas 
vēlmes dotajās jomās. Izmanto 1 10 ballu sistēmu 
(1 nozīmē „nemaz nevēlos” un 10 nozīmē „ļoti vēlos”).

------- Man ir patiesa vēlme palīdzēt citiem rast mūžīgu laimi.

------- Es esmu gatavs ziedoties, lai palīdzētu citiem.

------- Es vēlos dalīties evaņģēlijā ar citiem.

------- Ja tu esi jauns vīrietis, izvērtē, cik liela ir tava vēlme kalpot pilnlaika 
misijā. (Ja tu esi jauna sieviete, arī tu vari izvērtēt to pašu.)

Pārlasi Mosijas 27:8–10 un padomā, kā Alma un Mo-
sijas dēli būtu novērtējuši augstāk minētos apgalvoju-
mus pirms pievēršanās evaņģēlijam.

Tagad izlasi Mosijas 28:1–3 un pievērs uzmanību tam, 
kā Mosijas dēli izmainījās augstāk minētajās jomās. 
Lasot atceries, ka vārdi iet bojā nozīmē būt garīgi pazu-
dinātam.

Uzraksti atbildi uz dotajiem jautājumiem:

Ar kuriem cilvēkiem Mosijas dēli vēlējās dalīties evaņ-
ģēlijā?  

No tā, ko tu līdz šim esi studējis Mormona Grāmatā, 
ar kādām grūtībām vai briesmām Mosijas dēli varēja 
saskarties, dodoties misijā pie lamaniešiem?  

Izlasi Mosijas 28:4 un apdomā, kā tu šo pantu pateiktu 
saviem vārdiem. Pievērs uzmanību, kā Mosijas dēlu 
pievēršanās ietekmēja viņu vēlmi dalīties evaņģēlijā. 
Mosijas 28:1–4 mēs mācāmies principu: Kad mūsu 
pievēršanās pastiprinās, mūsu vēlme dalīties evaņ-
ģēlijā pieaug.

Izlasi doto eldera Dalina H. Ouksa, no 
Divpadsmit apustuļu kvoruma, izteikumu 
(tu vari to uzrakstīt uz savu Svēto Rakstu 
lappuses malas, blakus Mosijas 28:1–4): 
„Tas, cik ļoti mēs vēlamies dalīties 
evaņģēlijā, ļoti labi parāda to, cik lielā 

mērā mēs personīgi esam tam pievērsušies” („Sharing 
the Gospel”, Ensign, 2001. g. nov., 7. lpp.).

Mosijas 28:4 pirmajā teikumā atzīmē, kā Mosijas dēli 
tika ietekmēti, lai vēlētos dalīties evaņģēlijā. Pievērs uz-
manību, ka Tā Kunga Garam ir nozīmīga loma, lai liktu 
vēlmei — dalīties evaņģēlijā — pieaugt. 

1. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
vienu no jautājumiem: 

a) Kā vēlme — dalīties evaņģēlijā — ir pieaugusi,  tavai liecībai 
kļūstot stiprākai?
b) Kas tevi dzīvē ir vadījis uz to, lai tu vēlētos dalīties evaņģēlijā 
ar citiem?
c) Ja tu jūti, ka tev šobrīd nav lielas vēlmes dalīties evaņģēlijā, 
ko tu vari darīt, lai šī vēlme kļūtu stiprāka? (Izlasi Almas 17:2–3.)

 2. Iedomājies jaunu vī-
rieti, kurš ir baznīcas lo-

ceklis, bet kuram ir niecīga 
vēlme vai vispār nav vēlmes 
kalpot pilnlaika misijā. Savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrā-
matā uzraksti viņam vēstuli, ie-
sakot, ko viņš varētu darīt, lai 
viņa vēlme dalīties evaņģēlijā 
pieaugtu. Tu vari pastāstīt, kas 
ir stiprinājis tavu pievēršanos 
Jēzus Kristus evaņģēlijam, un 
ieteikt viņam darīt tās pašas lie-
tas un saņemt līdzīgu pieredzi. 
Rakstot atceries, ka lielāka pie-
vēršanās evaņģēlijam rosinās 
lielāku vēlmi tajā dalīties ar citiem.

Kad tu pielieto evaņģēlija 
principus ikdienas dzīves situ-
ācijās, tu tos vari daudz labāk 
saprast un atpazīt savā dzīves 
pieredzē. Jo vairāk pūļu tu 
pieliksi, patiesi pielietojot šo 
ieteikumu, jo iedarbīgāks būs 
tavs mācīšanās process.

Pielieto evaņģēlija 
principus dažādās 
dzīves situācijās
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Turpinot studēt Mosijas 28. nodaļu, iedomājies, kā tu 
justos, ja kāds, kuru mīli, vēlētos doties dzīvot starp 
vardarbīgiem cilvēkiem, kuri ienīstu tos, kas nav līdzīgi 
viņiem. Izlasi Mosijas 28:5–9 un pievērs uzmanību, kā-
pēc Mosija atļāva saviem dēliem doties tik bīstamā mi-
sijā. Almas grāmatā tu mācīsies par „daudziem, [kuri] 
ticēs viņu vārdiem” (Mosijas 28:7), — par lamaniešu 
tūkstošiem, kuri tika pievērsti Mosijas dēlu pūļu dēļ.

Mosijas 28:10–20
Mosija pārtulko jarediešu plāksnes un atdot visus 
pierakstus Almam
Atlikušajā Mosijas 28. nodaļā ir rakstīts, ka ķēniņš Mo-
sija kļuva vecs un juta, ka, pirms viņš nomirst, viņam 
vajag izvēlēties nākamo vīru, kuram uzticēt svētos 
pierakstus. Pēdējās divās paaudzēs ķēniņš bija node-
vis plāksnes nākamajam ķēniņam. Bet, tā kā ķēniņa 
Mosijas dēli bija devušies misijā, viņam nebija dēla, kas 
mantotu troni, un tāpēc nebija arī vīra, kuram uzticēt 
pierakstus. Šajos pierakstos bija iekļautas arī jarediešu 
plāksnes, ko Mosija pārtulkoja ar Dieva spēku (skat. 
Mosijas 28:11–19).

Ja tev būtu jāizvēlas kāds, kuram uzticēt svētos pierak-
stus, kādas īpašības tu vēlētos, lai šim cilvēkam pie-
mistu?  

Uzraksti, kā tu justos, ja kāds tev uzticētu plāksnes.  

Izlasi Mosijas 28:20 un uzzini, kā sauc cilvēku, kuram 
Mosija uzticēja plāksnes.

3. Uzraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā,  
ko ķēniņa Mosijas lēmums tev māca par Almas sirds 

 pārvērtību. (Lai atbildētu uz šo jautājumu, tu vari pārlasīt Almas 
iepriekšējo rīcību, kura aprakstīta Mosijas 27. nodaļā.) Paskaidro 
arī to, kā Mosijas uzticība Almam var dot cerību tiem, kuri nožēlo 
grēkus.

Mosijas 29. nodaļa
Mosijas ļaudis izvēlas soģu sistēmu kā jaunu valsts 
pārvaldes formu

Kā rakstīts Mosijas 29. nodaļā, ķēniņš Mosija ierosi-
nāja, ka nefijiešu valdību vairs nepārvaldīs ķēniņš, bet 
soģi. Izlasi un salīdzini Mosijas 23:7–8 un Mosijas 
29:13, 16–18. Saskaņā ar šiem Svētajiem Rakstiem, 
kādu apstākļu ietvaros monarhija (valsti pārvalda 
karalis vai karaliene) ir laba valsts pārvaldes forma? 
Kāpēc Mosija ieteica nefijiešiem neturpināt monarhiju?

Izlasi Mosijas 29:11, 25 un apvelc dotās atbildes, kas 
norāda, ko Mosija teica par to, kā soģiem jātiesā ļaudis: 
(a) ar lielu žēlastību (b) saskaņā ar likumu, (c) saskaņā 
ar Dieva baušļiem, (d) ar stingrību.

Izlasi Mosijas 29:26, 30, 33–34, 37–38 un atklāj, kāda 
bija ļaužu loma jaunajā valsts pārvaldes formā, ko iero-
sināja ķēniņš Mosija.

4. Uzraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, 
kāpēc, tavuprāt, katram pilsonim ir svarīgi „nest savu 

daļu”, kalpojot savai valstij (Mosijas 29:34).

Alma tika iecelts par pirmo augstāko soģi un taisnīgi 
pildīja savu pienākumu (skat. Mosijas 29:41–43).

Ar saviem vārdiem uzraksti vienu principu, kuru tu esi 
iemācījies Mosijas 29. nodaļā:  

Princips, kas tiek mācīts šajā nodaļā, ir: Katram cilvē-
kam ir pienākums atbalstīt taisnīgus likumus un 
vadītājus.

5. Uzraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, kā 
tu vari atbalstīt taisnīgus likumus un vadītājus savā valstī.

6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mosijas 28.–29. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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IEVADS 

Almas  grāmatā 
Kādēļ studēt šo grāmatu?
Studējot Almas grāmatu, tu mācīsies par Jēzu Kristu un 
Viņa Izpirkšanas un Augšāmcelšanās nepieciešamību 
Debesu Tēva laimes iecerē. Tu arī mācīsies par Dieva 
vārda spēku, kas uzveic viltus priesterību, viltus 
mācības, grēku, naidu un atkrišanu un vada cilvēkus 
pieredzēt varenu sirds pārmaiņu un piedzimt no 
jauna. Tevi iedvesmos izlasītais par Mosijas dēlu 
misionāru darba pūliņiem un Amona tautas jeb 
anti- nefij- lehijiešu pievēršanu Tam Kungam un 
uzticību, kas tai sekoja. Turklāt, studējot nodaļas, 
kurās sīki izklāstīta karošana starp nefijiešiem un 
lamaniešiem, tu varēsi apgūt principus, kas tevi vadīs 
ikdienas grūtību brīžos, palīdzot tev gūt panākumus 
tavā personīgajā cīņā ar pretinieku.

Kas sarakstīja Almas grāmatu?
Lai izveidotu Almas grāmatu, Mormons apkopoja un 
saīsināja pierakstus no Nefija lielajām plāksnēm. Šī 
grāmata ir saukta Almas vārdā, kurš bija Almas dēls 
un kuru bieži dēvē arī par Almu jaunāko. Laikā, kad 
ķēniņš Mosija starp nefijiešiem ieviesa soģu valdīšanu, 
Alma kļuva par pirmo augstāko soģi un, nomainot 
tēvu, — par baznīcas augsto priesteri (skat. Mosijas 
29:42). Vēlāk viņš atkāpās no augstākā soģa amata 
un „pilnībā nodevās Augstajai priesterībai”, un visā 
nefijiešu zemē „sāka sniegt tautai Dieva vārdu” (Almas 
4:20; 5:1). Lai izveidotu Almas grāmatu, Mormons 
izmantoja Almas kalpošanas pierakstus (Almas 1.–44. 
nod.) un viņa dēlu — Helamana (Almas 45.–62. nod.) 
un Šiblona (Almas 63. nod.) pierakstus. 

Kad un kur šī grāmata tika sarakstīta?
Pierakstu oriģināli, kas izmantoti par Almas grāmatas 
sastādīšanas avotu, iespējams, tika rakstīti ap 91. g. pr. 
Kr. un 52. g. pr. Kr. Mormons šos pierakstus saīsināja 
laikaposmā no mūsu ēras 345. g. līdz mūsu ēras 385. g. 
Mormons nav norādījis savu atrašanās vietu pierakstu 
saīsināšanas laikā.

14. DAĻA: 4. DIENA

Almas grāmatas 
1.–4. nodaļa
Ievads
Drīz pēc tam, kad Alma kļuva par augstāko soģi, vīrs, 
vārdā Nehors, sāka mācīt viltus mācības un starp nefi-
jiešiem ieviesa viltus priesterību. Viņš nogalināja tais-
nīgu vīrieti un par savu noziegumu tika sodīts ar nāvi. 
Dažus gadus vēlāk, Amlisijs neveiksmīgi mēģināja 
kļūt par nefijiešu ķēniņu. Kad ļaudīm balsojot, viņš kā 
ķēniņš tika noraidīts, Amlisijs sasauca savus atbalstī-
tājus — amlisiešus, lai dotos kaujā pret nefijiešiem. Ne-
fijieši uzvarēja, lai gan desmitiem tūkstošu cilvēku tika 
nogalināti. Karam noslēdzoties, daudzi nefijieši izjuta 
pazemību un, atcerēdamies savu pienākumu, tūksto-
šiem pievienojās Baznīcai. Taču viena gada laikā daudzi 
baznīcas locekļi bija kļuvuši lepni un uzsāka citu 
cilvēku vajāšanu. Alma nolēma atstāt savus augstākā 
soģa pienākumus un nodoties liecības sniegšanai par 
Jēzus Kristus evaņģēliju.

Almas 1. nodaļa
Neskatoties uz viltus priesterības un vajāšanas izplatīšanos, 
baznīcas locekļi baudīja labklājību
Dažkārt cilvēki tiecas pēc popularitātes. Velti brīdi laika 
tam, lai apsvērtu šādas vēlmes iespējamās briesmas. 
Kas notiktu, ja tevi vairāk uztrauktu tavu draugu domas 
par tevi nekā tas, ko Dievs par tevi domā?

Almas 1. nodaļā ir rakstīts, ka Nehors kļuva ļoti popu-
lārs starp dažiem ļaudīm. Izlasi Almas 1:2–6 un uzzini, 
ko Nehors mācīja un kā cilvēki uztvēra viņa mācīto.
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Rūpīgi izlasi Almas 1:12 pirmās rindiņas un atrodi vār-
dus, kurus Alma lietoja, lai raksturotu, ko Nehors bija 
ieviesis starp nefijiešiem. Pēc tam apskati zemteksta 
piezīmi 12a. Izlasi 2. Nefija 26:29, kas ir pirmā kruste-
niskā atsauce zemteksta piezīmēs un uzzini, ko viltus 
priesterības nesēji dara un ko tie nedara.

Viltus priesterība tiek 
īstenota, cilvēkiem slu-
dinot „viltus mācības . . . 
bagātību un slavas dēļ”, 
un tad, kad tie „uzdodas 
par pasaules gaismu” 
(Almas 1:16; 2. Nefija 
26:29). Viņi nesludina 
tāpēc, ka vēlētos celt 
Dieva valstību. Drīzāk 
viņi vēlas gūt labumu 
(piemēram, bagātību, 
sociālās priekšrocības vai 
varu pār citiem), kā arī 
— citu cilvēku atzinību. 
Viņi vēlas visu uzmanību 
vērst uz sevi, nevis uz 
Dievu un Viņa evaņģē-
liju. Viltus priesterības 

īstenošana ir liels grēks Dieva acīs, kā Alma skaidri to 
pateica, uzrunājot Nehoru: „Ja viltus priesterība būtu 
uzspiesta šai tautai, tas novestu pie tās pilnīgas iznīci-
nāšanas” (Almas 1:12).

Nehoram cenšoties „aizvilināt baznīcas ļaudis”, tais-
nīgs vīrietis, vārdā Gideons, „pretojās viņam, pamācot 
to ar Dieva vārdiem” (Almas 1:7). Atbildot uz pretes-
tību, Nehors izvilka zobenu un nogalināja Gideonu. 
Nehors stājās tiesas priekšā par saviem noziegumiem 
un tika sodīts ar nāvi. Izlasi Almas 1:16, lai noskaid-
rotu, vai Nehora nāve izbeidza viltus priesterību starp 
nefijiešiem.

Izlasi Almas 1:26–27 un izvērtē, kā nefijiešu Dieva 
priesteri rīkojās salīdzinājumā ar Nehoru un citiem 
viltus priesterības nesējiem. 

1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā apraksti ne-
fijiešu priesteru rīcību. Ar ko atšķīrās nefijiešu priesteru rī-

cība no viltus priesterības pārstāvjiem?

Viltus priesterībai izplatoties pa visu zemi, daudzi 
cilvēki sāka vajāt uzticīgos baznīcas locekļus. Lai saga-
tavotos studēt pārējo Almas 1. nodaļu, padomā, vai esi 
redzējis, kā citi cilvēki ķircina, izsmej vai vajā tos, kas 
tur Dieva baušļus. 

Izlasi Almas 1:19–20 un centies saskatīt iemeslu, kādēļ 
daži cilvēki vajāja baznīcas locekļus. Almas 1:21–31 

Zemteksta piezīmes, kat-
ras Svēto Rakstu lappuses 
apakšā, iekļauj krusteniskās 
atsauces uz citām Rakstu vie-
tām, kas studēšanas procesā 
var sniegt plašāku ieskatu. 
Izveido ieradumu — bieži 
lasīt krusteniskās atsauces 
Svētajos Rakstos, kurus studē. 
Tu vari atzīmēt krusteniskās 
atsauces zemteksta piezīmēs, 
kas tev palīdz izprast Svētos 
Rakstus labāk.

Izmanto krusteniskās 
atsauces

ir pierakstīts, kā baznīcas locekļi reaģēja uz vajāšanu. 
Izlasi rakstvietas un aizpildi šo tabulu:

Almas 1:21–24 Almas 1:25, 27–31

Kā daži baznīcas locekļi 
reaģēja uz vajāšanu?   
 

Kā citi baznīcas locekļi 
dzīvoja, neskatoties uz 
vajāšanu?   
 

Kādas bija viņu rīcības sekas? 
  
 

Kādas svētības viņi saņēma?   
 

Uzraksti principu, ko esi iemācījies, studējot šo tabulu:  

Viens no principiem, kuru, iespējams, tu pamanīji, ir 
šāds — dzīvojot saskaņā ar evaņģēliju, mēs dzīvē 
varam izjust mieru arī tad, ja mēs tiekam vajāti.

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā izskaidro, 
kā iepriekš minētais princips var tev palīdzēt, kad nākas 

pieredzēt vajāšanu vai spiedienu — nebūt paklausīgam bauš-
ļiem. Pēc tam atbildi uz vienu no šiem jautājumiem:
a) Kad tu esi turējis baušļus, neskatoties uz vajāšanu vai 
spiedienu to nedarīt, un kādas svētības tu saņēmi?
b) Kā tu atbildēsi saviem ienaidniekiem?

Almas 2. nodaļa
Amlisieši un lamanieši apvieno spēkus cīņā pret nefijiešiem 
Almas 2. nodaļā ir aprakstīti nefijiešu nākamākie 
pārbaudījumi. Izlasi nodaļas ievadu, lai noskaidrotu, 
kā vīrietis, vārdā Amlisijs, un viņa sekotāji vērsās pret 
nefijiešiem. Amlisijs vēlējās kļūt par nefijiešu ķēniņu, 
taču nefijieši balsojot viņu noraidīja un izvēlējās atstāt 
iedibināto soģu valdīšanas sistēmu. Tomēr Amlisija se-
kotāji sapulcējās un iesvētīja Amlisiju par savu ķēniņu. 
Amlisijs pavēlēja saviem sekotājiem doties karā pret 
nefijiešiem, un pēc neilga laika lamanieši pievienojās 
amlisiešiem, lai cīnītos pret nefijiešiem.

Nefijieši bija uzticīgi Tam Kungam, tādēļ Tas Kungs 
viņiem palīdzēja viņu kaujās pret amlisiešiem un la-
maniešiem. Izlasi Almas 2:18, 28–31, 36 un katrā pantā 
atzīmē vārdus stiprināja un stiprināts(i). Pievērs uzma-
nību tam, kā Tas Kungs stiprināja nefijiešus.

3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti par 
gadījumu, kad, cenšoties darīt pareizo, tu esi sajutis Tā 

Kunga stiprinājumu.



141

Almas 3. nodaļa
Amlisieši nodala sevi no Dieva
Padomā, ko daži cilvēki vēlas pateikt par sevi, izvēloties 
apģērbu, matu griezumu, auskarus un citas rotaslietas, 
tetovējumus un ķermeņa pīrsingus. 

Izlasi Almas 3:4 un uzzini, ko amlisieši izmainīja savā 
izskatā.

No kā amlisieši vēlējās „atšķirties”?   
 

Kam viņi vairāk vēlējās līdzināties?   
 

Amlisieši izrādīja savu sacelšanos, ieviešot izmaiņas 
savā ārienē. Almas 3. nodaļā Mormons mums atgā-
dina par lāstu un zīmi, kas tika uzlikta lamaniešiem 
pirms vairākiem gadsimtiem, viņu sacelšanās dēļ pret 
Dievu (skat. Almas 3:6–10; skat. arī 2. Nefija 5:20–24). 
Amlisieši brīvprātīgi iezīmēja savu pieri, taču šī zīme 
pildīja līdzīgu nolūku tai zīmei, kuru Dievs bija uzlicis 
lamaniešiem.

Atzīmē frāzi Almas 3:18, kas attēlo amlisiešu attieksmi 
pret Dievu. Atzīmē arī Almas 3:19 pantā, kam amlisieši 
lika nākt pār sevi, savas sacelšanās dēļ. 

Ko tu vari mācīties no Almas 3:18–19 par tiem, kas ir Tā 
Kunga nolādēti? (Tie, kas atklāti saceļas pret To Kungu, 
paši izsauc uz sevi lāstu.) Svarīgi saprast, ka būt nolā-
dētam nozīmēja būt „[padzītam] no Tā Kunga vaiga” 
(2. Nefija 5:20). Ar savu rīcību amlisieši bija nodalījuši 
sevi no Tā Kunga.

Raugoties uz amlisiešu piemēru, mēs mācāmies, ka 
ikviens pats var izvēlēties nodalīt sevi no Dieva. Tie, 
kas ir „atklāti sacēlušies pret Dievu” (Almas 3:18), 
 nodala sevi no Viņa, jeb citiem vārdiem, liek lāstam 
nākt pār sevi.

 4. Atbildi uz šādu jautājumu savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā: Pretēji amlisiešiem, ko tu tagad vari darīt 

savā dzīvē, lai pārliecinātos, ka tu nepadzen sevi no Dieva vaiga?

Almas 3:20–25 ir aprakstīts, kā nefijieši kaujā sakāva 
lamaniešus, taču daudz cilvēku abās pretinieku pusēs 
tika nogalināti. Izlasi Almas 3:26–27, cenšoties atpazīt 
galveno mācību, ko Mormons vēlējās, lai mēs apgūtu 
no amlisiešu pieredzes un kaujām starp nefijiešiem un 
lamaniešiem.

Pabeidz rakstīt šo principu saskaņā ar lasīto Almas 
3:26–27: Mēs saņemam laimi vai bēdas atbilstoši 
tam  
 

Velti brīdi laika pārdomām par to, kam tu izvēlies sekot 
savā dzīvē. Padomā par šādiem jautājumiem: Kādu 
atlīdzību jeb atalgojumu Sātans piedāvā saviem seko-
tājiem? (Sākotnēji, bieži vien, tas ir ļoti kārdinošs, taču 
galu galā sagādā nelaimi un izraisa kaitīgus ieradu-
mus.) Turpretī, kādu atalgojumu tu esi saņēmis no Tā 
Kunga, izvēloties sekot Viņam?

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti 
par pieredzi, kad sekošana Tam Kungam ir darījusi tevi 

 laimīgu.

Almas 4. nodaļa
Pēc vairāku gadu Baznīcas nostiprināšanās, baznīcas locekļi 
kļuva lepni, tādēļ Alma atkāpās no augstākā soģa amata, 
lai mudinātu ļaudis nožēlot grēkus
Nefijieši pēc kara ar lamaniešiem un amlisiešiem „tika 
pamodināti atcerēties savus pienākumus”, un viņi 
„sāka pilnīgāk nostiprināt baznīcu” (Almas 4:3–4). Tā 
rezultātā, baznīcai pievienojās aptuveni 3500 cilvēku 
(skat. Almas 4:5). Diemžēl jau viena gada laikā daudzi 
cilvēki baznīcā sāka uzpūsties lepnībā. Izlasi Almas 
4:8–12, pievēršot uzmanību bezdievīgajiem darbiem, 
kas tika veikti lepnības dēļ, kas bija starp baznīcas 
locekļiem. No šīs rakstvietas mēs varam mācīties šādu 
principu: Ja mēs esam slikts piemērs citiem, mūsu 
rīcība var atturēt citus no evaņģēlija pieņemšanas. 
(Skat. Almas 4:10.)

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti 
vienu nefijiešu bezdievīgu rīcību vai izturēšanos, kas ap-

rakstīta Almas 4:8–12. Paskaidro, kāpēc mūsdienās, kā baznīcas 
loceklim, ir būtiski izvairīties no šādas rīcības vai izturēšanās.

Baznīcā notiekošās bezdievības dēļ Alma nozīmēja citu 
vīrieti savā vietā būt par augstāko soģi, lai pats, būdams 
baznīcas prezidējošais augstais priesteris, varētu pilnībā 
nodoties sava aicinājuma pildīšanai un varētu palī-
dzēt locekļiem pārvarēt viņu lepnību un viņu grēkus, 
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„iespaidojot tos ar skaidru liecību” (Almas 4:19). Izlasi 
Almas 4:19 un pasvītro, ko Alma vēlējās darīt, lai palī-
dzētu saviem ļaudīm.

Almas 4:19 paskaidro šādus principus: Mūsu garīgo 
pienākumu pildīšanai var būt nepieciešama uzu-
purēšanās. Tā Kunga kalpi sniedz liecību un aicina 
grēciniekus nožēlot grēkus. Dalīšanās skaidrā 
liecībā palīdz citiem tuvoties Dievam.

Vai tu spēj iedomāties kādu atstājam ietekmīgu poli-
tisku amatu, piemēram, valsts prezidenta amatu, lai 
varētu kalpot misijā? Alma to izdarīja!

7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, ko 
pēc tavām domām frāze — „ar skaidru liecību” (Almas 

4:19) — vēstī par Almas mācīšanas veidu. Pieraksti arī, kā tu esi 
iespaidots kaut ko izmainīt vai uzlabot, dzirdot kādu citu dalā-
mies liecībā par evaņģēliju.

 8. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs 
 dienas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju Almas 1.–4. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

15. DAĻA: 1. DIENA

Almas 5:1–36
Ievads
Kad Baznīca bija apdraudēta bezdievības un strīdu dēļ 
(skat. Almas 4:9–11), Alma zināja, ka patiesa reforma 
varētu tikt īstenota tikai tad, ja baznīcas locekļi piere-
dzēs varenu sirds pārmaiņu. Alma, būdams baznīcas 
augstais priesteris, uzsāka misiju Zarahemlas zemē, 
liecinot par Jēzu Kristu un aicinot cilvēkus nožēlot grē-
kus. Viņš iedrošināja ļaudis sagatavoties Tā Kunga Tie-
sas dienai, ticot Dieva vārdam un izvērtējot savas sirds 
garīgo stāvokli. Studējot Almas 5. nodaļas pirmo pusi, 
domā par veidiem, kā tu vari pielietot to, ko mācies, lai 
tu varētu pieredzēt vai turpināt pieredzēt vareno sirds 
pārmaiņu, par kuru tiek runāts šajā nodaļā.

Almas 5:1–13
Alma pārstāsta sava tēva 
un viņa sekotāju pievēršanu 
Tam Kungam
Cik daudz tu esi izmainī-
jies kopš 8 gadu vecuma? 
Cik daudz tu esi izmainī-
jies kopš 12 gadu vecuma? 
Padomā par daudzajiem 
veidiem, kā cilvēki var 
izmainīties, piemēram, 
izskatā, uzvedībā vai at-
tieksmē. Apdomā, kas var 
veicināt vai izraisīt cilvēkos 
šādas pārmaiņas. Izlasi 
Almas 5:12 un uzzini, 
kādas pārmaiņas notika 
ar Almu vecāko. Studējot 
Almas 5:1–13, domā par 
iespējamajām cilvēka sirds 
pārmaiņām.

Elders Džeralds N. Lands, kurš vēlāk kalpoja par Sep-
tiņdesmito, mācīja, ka tad, kad Svētajos Rakstos tiek 
lietots vārds sirds, tas bieži tiek attiecināts uz „patieso, 
iekšējo cilvēka būtību” („Understanding Scriptural 
Symbols”, Ensign, 1986. g. okt., 25. lpp.) Brīdi padomā, 
ar ko „varenā sirds pārmaiņa” atšķiras no citām iespē-
jamām pārmaiņām cilvēkā, ieskaitot tos veidus, par 
kuriem tu domāji nodarbības sākumā. 

Atceries, ka ķēniņa Benjamīna ļaudis pieredzēja „va-
renu pārmaiņu” savās sirdīs, kuras rezultātā viņiem 
vairs nebija „tieksmes darīt ļaunu, bet nepārtraukti 
darīt labu” (Mosijas 5:2). Tu vari pierakstīt eldera Landa 
paskaidrojumu un Mosijas 5:2 rakstvietas atsauci bla-
kus pantiem Almas 5:11–13.

Elders D. Tods Kristofersons, no Divpad-
smit apustuļu kvoruma, paskaidroja: „Jūs 
varat jautāt: „Kāpēc šī varenā izmaiņa 
nenotiek ātrāk ar mani? Jums vajadzētu 
atcerēties, ka ķēniņa Benjamīna ļaužu 
apbrīnojamā pieredze, Almas un vēl dažu 

citu pieredze Rakstos bija tieši tāda — apbrīnojama un 
tā nav tipiska. Daudziem no mums šīs izmaiņas ir 
pakāpeniskas un notiek laika gaitā. Atdzimšana no 
jauna, atšķirībā no mūsu fiziskās dzimšanas, ir drīzāk 
process, nevis notikums. Iesaistīšanās šajā procesā ir 
mirstīgās dzīves galvenais mērķis.” („Born Again”, 
Ensign vai Liahona, 2008. g. maijs, 78. lpp.) 

Augstākā prezidija locek-
lis, prezidents Marions Dž. 
Romnijs, mācīja: „Nepietiek 
tikai ar evaņģēlija mācīšanos 
no rakstītā vārda. Tas ir arī 
jāpielieto. . . . Cilvēks nevar 
apgūt evaņģēliju, ja viņš pēc 
tā nedzīvo” („Records of 
Great Worth”, Ensign, 1980. 
g. sept., 4). Šajā nodarbībā 
vairākas reizes tevi iedrošinās 
pielietot to, ko esi iemācījies. 
Iemācītā pielietošanai vaja-
dzētu būt svarīgai tavas evaņ-
ģēlija studēšanas sastāvdaļai.

Pielieto to, ko 
tu mācies



143

Izlasi Almas 5:3–7 un noskaidro, ko Alma pateica Zara-
hemlas ļaudīm, lai sagatavotu viņu sirdis pārmaiņām.

Atbildi rokasgrāmatā uz šādu jautājumu: Alma pastās-
tīja Zarahemlas ļaudīm par sava tēva un citu cilvēku 
pievēršanu Tam Kungam, kā arī viņu atbrīvošanu no 
gūsta. Kā, pēc tavām domām, šīs pieredzes palīdzēja 
cilvēkiem sagatavoties pieredzēt sirds pārmaiņu?   
  
 

Izlasi Almas 5:10 un apvelc katru no trim jautājuma zī-
mēm pēc jautājumiem, ko Alma uzdeva cilvēkiem. Pēc 
tam izlasi Almas 5:11–13, kur Alma sāk atbildēt uz šiem 
jautājumiem, un rodi apstiprinājumu šādam apgalvoju-
mam: Kad mēs ticam Dieva vārdam un pielietojam 
ticību Jēzum Kristum, mēs varam pieredzēt varenu 
sirds pārmaiņu.

Ticība Dieva vārdam noved pie varenas sirds pārmai-
ņas, jo Dieva vārds mūs māca par Glābēju. Almas 
ļaudis ticēja Dieva vārdam, ko tiem sludināja svētie 
pravieši. Viņi mācījās par Jēzus Kristus Izpirkšanas iz-
pērkošo spēku un, viņiem attīstot ticību Glābējam, viņu 
sirdis tika pārmainītas.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, saviem vār-
diem, paskaidro, kā ticība Jēzus Kristus Izpirkšanai noved 

pie varenas sirds pārmaiņas.
 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, kā 
tava sirds ir tikusi mainīta. Ja tu esi pamanījis sirds pār-

maiņas šogad, seminārā studējot Mormona Grāmatu, tava dalīša-
nās šajā pieredzē var būt daļa no atbildes.

Almas 5:14–36
Alma māca: lai ieietu debesu valstībā, ir nepieciešama 
varena sirds pārmaiņa
Alma mācīja, ka ticība Dieva vārdam mums palīdz uz-
sākt lielās sirds pārmaiņas procesu, un tad viņš aicināja 
cilvēkus apdomāt vairākus jautājumus. Šie jautājumi 
var mums palīdzēt izvērtēt mūsu garīgo sirds stāvokli 
— mūsu iekšējās būtības vēlmes un sajūtas. 

Izlasi Almas 5:14 un atzīmē trīs jautājumus, kurus 
Alma uzdeva cilvēkiem — pārdomām par sevi. Šie trīs 
jautājumi raksturo mūsu pieredzētās pārmaiņas, kad 
pielietojam ticību Jēzus Kristus dāvātajai pestīšanai. 
Atminies no iepriekšējām nodarbībām (skat. Mosijas 5. 
nodaļu un Mosijas 27. nodaļu), ka „piedzimt no jauna” 
nozīmē cilvēka pieredzētu pārmaiņu, kad viņš vai viņa 
pieņem Jēzu Kristu un uzsāk jaunu dzīvi, ne tikai kā 
Viņa māceklis(e), bet arī kā Viņa garīgs dēls vai meita 
(skat. Mosijas 27:25).

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, kā 
sirds pārmaiņa varētu atspoguļoties cilvēka izskatā. Šajā 

kontekstā ar vārdu izskats ir domāta sejas izteiksme, kas pauž cil-
vēka attieksmi, noskaņojumu vai garīgo stāvokli. Apraksti kādu 
no savām paziņām, kas savā izskatā līdzinās Glābējam.

Kardiogramma ir grafisks attēlojums, ko medicīnā 
izmanto ārsti, lai izvērtētu mūsu sirdsdarbību. Tā palīdz 
noteikt problēmas, kurām nepieciešama ārstēšana. 
Studē Almas 5. nodaļas pantus, kuri ir norādīti zem 
garīgās kardiogrammas. Studējot katru pantu, grafikā 
atzīmē to laukumu, kas vislabāk atbilst tam, kā tu atbil-
dētu uz jautājumu vai jautājumiem katrā pantā. (Ja tu 
vēlies saglabāt privātumu, atbildot uz jautājumiem, tu 
vari nokopēt šo grafiku, ievietot to savā dienasgrāmatā 
un tad aizpildīt grafiku.)

Almas 5. nodaļa Garīgā kardiogramma

Vienmēr

Gandrīz 
vienmēr

Parasti

Dažreiz

Reti, ja vispār 
kādreiz

Panti no 
Almas 5. 
nodaļas

15. 16. 19. 26. 27. 28. 29. 30.–
31.

Kad esi aizpildījis savu garīgo kardiogrammu, izlasi 
Almas 5:21–25. Noskaidro, ko Alma mācīja par šo 
patiesību: Pieredzot sirds pārmaiņu, mēs sagatavo-
jam sevi ieņemt vietu debesu valstībā (celestiālajā 
valstībā).

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā veic šādas 
darbības: 

a) Izveido sarakstu ar Alma izmantotajiem vārdiem un frāzēm 
Almas 5:21–25, lai raksturotu stāvokli, kurā tu šobrīd vēlētos 
 atrasties.
b) Paskaidro, kā, pēc tavām domām, sirds pārmaiņa sagatavo 
mūs iemantot vietu debesu valstībā.
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Izlasi Almas 5:33–36 un apdomā, kā tu izproti Almas 
vēstījumu. Atrodi vārdus un frāzes, kas tev palīdzētu 
rast atbildes uz šiem jautājumiem:

• Ko Tas Kungs aicina mani darīt?

• Ko es iegūtu, ja pieņemtu šo aicinājumu?

• Ko šie panti man māca par Glābēju? 

Izlasi prezidenta Ezra Tafta Bensona apgalvojumu, kurš 
atbild uz jautājumu, kā cilvēki, kuriem ir bijusi sirds 
pārmaiņa, vēlas dzīvot:

„Kad jūs izvēlaties sekot Kristum, jūs 
izvēlaties tikt mainīts. . . .

Tā Kunga veids ir strādāt no iekšpuses uz 
ārpusi. Pasaules veids ir strādāt no ārpu-
ses uz iekšpusi. Pasaule tiecas novērst cil-
vēku nabadzību. Kristus izņem nabadzību 

no cilvēkiem, un tad viņi paši parūpējas, lai nebūtu 
nabadzībā. Pasaule vēlas ietekmēt vīriešus, izmainot 
viņu vidi. Kristus izmaina vīriešus, kas pēc tam paši var 
mainīt savu vidi. Pasaule vēlas veidot cilvēku uzvedību, 
taču Kristus var izmainīt cilvēku uzvedību. . . .

Vīrieši [un sievietes], kas ir mainījušies, lai līdzinātos 
Kristum, būs Kristus vadīti. Līdzīgi Saulam, tie prasīs: 
„Kungs, ko tu vēlies, lai es darītu?” (Ap. d. 9:6 (angļu 
val. tulk.) . . . 

Viņi nemeklē savu, bet Viņa gribu. (Skat. Jāņa 5:30.)

Viņi vienmēr dara to, kas labpatīk Tam Kungam. (Skat. 
Jāņa 8:29.)

Viņi ne tikai ir gatavi mirt Tā Kunga dēļ, bet vēl vairāk, 
— viņi vēlas dzīvot Viņam. 

Ieejot viņu mājās un paskatoties uz viņu sienu glez-
nām, uz grāmatām viņu plauktos, ieklausoties mūzikā, 
visi viņu vārdi un rīcība norāda, ka viņi ir kristieši.

Viņi stāv kā Dieva liecinieki visos laikos un visās lietās, 
un visās vietās. (Skat. Mosijas 18:9.)

Kristus ir viņu prātā, tie vēršas pie Viņa katrā domā. 
(Skat. M&D 6:36.)

Kristus ir viņu sirdī, viņu sirds mīlestība ir Tai Kungā 
mūžīgi. (Skat. Almas 37:36.) 

Gandrīz katru nedēļu viņi pieņem Svēto Vakarēdienu 
un no jauna apliecina savam mūžīgajam Tēvam, ka viņi 
ir ar mieru pieņemt Viņa Dēla Vārdu, vienmēr atcerē-
ties Viņu un pildīt Viņa baušļus. (Skat. Moronija 4:3.)” 
(„Born of God”, Ensign, 1985. g. nov., 5.–7. lpp.)

Lai noslēgtu šo nodarbību, pasvītro vienu prezidenta 
Bensona izteikto domu, kas palīdz tev domāt par to, 
kā tu vēlies dzīvot, būdams cilvēks, kurš pieredz sirds 
pārmaiņu. Izvirzi mērķi, kas tev palīdzēs pielietot visu, 
ko tu esi mācījies, studējot Almas mācības par sirds 

pārmaiņas pieredzēšanu, (tu vari to ierakstīt savā Svēto 
Rakstu studiju dienasgrāmatā vai uz kādas citas lapas). 
Cenšoties turpināt piedzimt no Dieva un pieredzēt 
sirds pārmaiņu, tu būsi sagatavots ieiet Dieva valstībā. 

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs 
 dienas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju Almas 5:1–36 un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

15. DAĻA: 2. DIENA

Almas 5:37–62
Ievads
Alma turpināja sludināt Zarahemlā, un viņš brīdināja 
cilvēkus, ka viņu lēmumam — uzklausīt vai noraidīt 
viņa vārdus — ir noteiktas svētības jeb sekas. Viņš 
iedrošināja viņus atsaukties uz Labā Gana, Tā Kunga 
Jēzus Kristus, balsi, kurš tos sauc un vēlas tos atgriezt 
Savā ganāmpulkā. Studējot šo nodarbību, apdomā, kā 
sekošana Labā Gana balsij var tev palīdzēt izvairīties 
no pasaules nešķīstajām lietām un atgriezties, lai būtu 
ar Dievu. 

Almas 5:37–42, 53–62
Alma visus aicina sekot Glābējam, mūsu Labajam Ganam
Dažkārt Svētajos Rakstos Jēzu Kristu dēvē par „Labo 
Ganu” (skat. Jāņa 10:11–15). Kāpēc, tavuprāt, gans labi 
simbolizē Glābēju? Prezidents Ezra Tafts Bensons deva 
šādu senlaiku ganu raksturojumu:

„Jēzus Kristus laikā, Palestīnā, ganus uzskatīja par 
savu aitu aizstāvjiem. Pretēji mūsdienām, toreiz gani 
vienmēr gāja ganāmpulkam pa priekšu. Viņš tos vadīja. 
Gans pazina katru aitu, un parasti katrai bija savs 
vārds. Avis zināja gana balsi, uzticējās viņam un sveši-
niekiem nesekoja. Kad avis tika sauktas, viņas nāca pie 
gana. (Skat. Jāņa 10:14, 16.)

Naktī gans ieveda savas avis īpaši viņām veidotā ap-
lokā. Aplokam bija augstas sienas, un šo sienu augš-
galā bija novietoti dzeloņi, lai atturētu plēsīgos zvērus 
un zagļus no rāpšanās pāri aploka sienām. 

Taču dažreiz, kādam, izsalkuma dzītam, plēsīgam 
zvēram, izdevās pārkļūt pāri sienām un iekļūt pie avīm, 
tās ļoti nobiedējot. Šādos brīžos varēja redzēt atšķirību 
starp patiesu ganu — tādu, kurš mīl savas avis, un 
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tādu, kurš strādā tikai tāpēc, ka tas ir viņa pienākums 
un ienākumu avots. 

Patiess gans avju dēļ ir gatavs atdot savu dzīvību. Viņš 
dodas starp avīm un cīnās par viņu labklājību. Turpretī 
algotnim sava personīgā drošība ir svarīgāka par avīm, 
un parasti viņš izvairās no briesmām.

Jēzus izmantoja šo, savam laikam tik atbilstošo, pie-
mēru, lai paziņotu, ka Viņš ir Labais Gans — patiesais 
Gans. Viņš mīl Savus brāļus un māsas, un tāpēc Viņš ir 
gatavs labprātīgi un brīvprātīgi atdot Savu dzīvību viņu 
dēļ. (Skat. Jāņa 10:17–18.)” („A Call to the Priesthood: 
‘Feed My Sheep”, Ensign, 1983. g. maijs, 43. lpp.)

Rokasgrāmatā uzraksti īsas atbildes uz jautājumiem:

• Kas var notikt ar avīm, ja tās neklausa ganu?   
 

• Kā mēs varam sevi pielīdzināt avīm un Glābēju — 
savam ganam?   
 

• Ko nozīmē — būt Viņa ganāmpulkā? (Skat. Almas 
5:60.)   
 

Almas 5:37 rakstvietā Alma raksturoja Zarahemlas ļau-
dis kā avis, kas ir „[noklīdušas]”. Izlasi Almas 5:37–42 
un uzzini, ko Alma mācīja par ieklausīšanos Glābēja 
balsī. 

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti at-
bildes uz šiem jautājumiem: 

a) Studē Almas 5:37–38 un saviem vārdiem paskaidro, ko Alma 
mācīja par Glābēja pūliņiem, aicinot mūs sekot Viņam.
b) Saskaņā ar Almas mācīto Almas 5:41, kā mēs varam zināt, vai 
mēs sekojam Labā Gana balsij? Nosauc dažus „labus darbus”, 
kas norādītu, ka pēdējo dienu svēto jaunieši seko Labajam 
 Ganam.

Atpazīt un sekot Glābēja balsij ne vienmēr ir viegli. 
Apdomā eldera Dalina H. Ouksa, no Divpadsmit 
apustuļu kvoruma, izteikumu: „No daudzajām balsīm, 
ko mēs ikdienā dzirdam, mums ir jāspēj atpazīt Labā 
Gana balsi, kura mūs aicina sekot Viņam uz mūsu 
debesu mājām.” („Alternate Voices”, Ensign, 1989. g. 
maijs, 27. lpp.)

Izlasi Almas 5:53–56 un atzīmē attieksmi un rīcību, kas 
Glābēja balss saklausīšanu padara sarežģītu.

Padomā par vēl par citu attieksmi un rīcību mūsdienu 
pasaulē, kuras dēļ cilvēkiem ir grūti saklausīt Glābēja 
balsi. Īsi paskaidro, kāpēc tu domā, ka šīs attieksmes 
un rīcības dēļ cilvēkiem ir grūti saklausīt Glābēja  
balsi:   
 

Almas 5:57 pantā atzīmē frāzi — „visi jūs, kas vēlaties 
sekot Labā Gana balsij”. Pēc tam atzīmē trīs frāzes 
57. pantā, kurās ir pateikts, ko tu vari darīt, lai sekotu 
Glābēja balsij. 

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti 
piemēru katram no šiem trim apgalvojumiem, kas atspo-

guļo, ko pēdējo dienu svētais jaunietis savā skolā vai apkārtnē 
var darīt, lai: a) aizietu no ļaunuma vidus, b) nošķirtos no tā un 
c) neaiztiktu nešķīstās lietas. Pēc tam padomā par divām taisnī-
gām nodarbēm vai ieradumiem, kas varētu vairāk palīdzēt jaunie-
šiem saklausīt Labā Gana balsi. Ja kāda no šīm nodarbēm vai 
ieradumiem ir tev palīdzējuši sadzirdēt Glābēja balsi, iespējams, 
tu varētu to pierakstīt savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, 
lai vēlāk par to pastāstītu savai klasei vai skolotājam.

Almas 5:58–60, Alma mācīja šādu patiesību: Ja mēs 
sekosim Tā Kunga balsij (Labajam Ganam), mēs 
tiksim sapulcināti Viņa valstībā. Atzīmē izteiktos 
apsolījumus jeb svētības Almas 5:58–60, kuras piere-
dzēs visi tie, kas saņems mantojumu pie Dieva labās 
rokas.

 3. Padomā, ko katrs no šiem atzīmētajiem solījumiem 
jeb svētībām tev nozīmē. Pēc tam savā Svēto Rakstu stu-

diju dienasgrāmatā ieraksti savas pārdomas par to, kāpēc aizie-
šana no ļaunuma vidus ir šo svētību vērta.

Sekodams Glābēja balsij, tu saņemsi šīs svētības un 
galu galā baudīsi paaugstināšanas svētību.
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Almas 5:43–52
Alma pastāsta, kā viņš ieguva liecību, un māca par grēku 
nožēlošanu
Padomā, ko tu esi iemācījies ar savu piecu fizisko maņu 
— redzes, dzirdes, taustes, ožas un garšas — palīdzību. 
Vai ir iespējams kaut ko zināt, neizmantojot kādu no 
šīm maņām? Izlasi Almas 5:45–48 un uzzini, ko Alma 
teicās zinām un kā viņš to zina.

Atzīmē Almas 5:48, ko Alma mācīja par Jēzu Kristu. 
Almas 5:45–48 vēstījumu var apkopot šādi: Katrs no 
mums, caur Svēto Garu, var zināt, ka Jēzus Kristus 
ir pasaules Izpircējs.

Katra cilvēka ticība un liecība pieredz izaicinājumus. 
Personīgā liecība par evaņģēlija patiesumu, kas sa-
ņemta ar Svētā Gara spēku, var tevi stiprināt šādos 
izaicinājuma brīžos. Ja tu atcerēsies saņemtos Svētā 
Gara apliecinājumus, kā to darīja Alma, tas var tev pa-
līdzēt palikt nelokāmam pārbaudījumu brīžos. Raugo-
ties uz Almas piemēru, mēs arī mācāmies, ka gavēšana 
un lūgšana var palīdzēt mums sajust Gara atkārtotus 
patiesības apliecinājumus un var uzturēt mūsu liecību, 
kad ir nepieciešams stiprinājums.

Padomā par savu liecību, lasot nākamo 
citātu no eldera M. Rasela Balarda, no 
Divpadsmit apustuļu kvoruma, kurš mūs 
iedrošina iegūt pašiem savu liecību par 
Jēzu Kristu: „Individuāla, personīga 
liecība par evaņģēlija patiesību, īpaši 

liecība par Tā Kunga Jēzus Kristus dievišķo dzīvi un 
misiju, ir būtiska mūsu mūžīgajai dzīvei. „Un šī ir 
mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst Tevi, vienīgo patieso 
Dievu, un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu” [Jāņa 17:3]. 
Citiem vārdiem, mūžīgās dzīves iemantošana ir 
atkarīga no mūsu personīgajām zināšanas par mūsu 
Tēvu debesīs un Viņa svēto Dēlu. Nepietiek vienkārši 
zināt par viņiem. Mums ir jāgūst personīgas, garīgas 
pieredzes savu liecību nostiprināšanai.” („Feasting at 
the Lord’s Table”, Ensign, 1996. g. maijs, 80. lpp.)

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā izpildi vienu 
vai vairākus no šiem uzdevumiem:

a) Uzraksti par pieredzi, kad tu esi dzirdējis kādu Svētā Gara 
spēkā dalāmies spēcīgā liecībā, ka Jēzus Kristus ir pasaules 
 Izpircējs. Uzraksti, kā tu juties, klausoties šo liecību.
b) Izlasi Almas 5:46 un pēc tam saviem vārdiem uzraksti, kā 
Alma saņēma savu liecību par Jēzu Kristu. Padomā par veidu, 
kā tu vari sekot Almas piemēram, lai stiprinātu savu liecību par 
 Glābēju, un uzraksti savas pārdomas.

c) Uzraksti par pieredzi, kad tu sajuti Svētā Gara apliecinājumu, 
ka Jēzus Kristus ir pasaules Izpircējs. Uzraksti konkrētu mērķi, 
piemēram, gavēt, dedzīgāk lūgt vai vērīgāk studēt Svētos Rak-
stus, kas tev palīdzēs iegūt vai stiprināt savu liecību par Glābēju. 
Pieliec pūles šī mērķa sasniegšanā, arī tad, ja tam ir nepiecieša-
mas „daudzas dienas” (Almas 5:46). (Šī uzdevuma pildīšana var 
tev palīdzēt izpildīt „Personības attīstība” vai „Pienākumu pret 
Dievu” prasības.)

Izlasi Almas 5:49–52 un uzzini, ko Alma mācīja 
cilvēkiem par grēku nožēlošanu. Tam atvēlētajā vietā 
paskaidro, kāpēc, tavuprāt, visiem cilvēkiem ir jānožēlo 
grēki, lai varētu mūžīgi dzīvot ar Debesu Tēvu un Jēzu 
Kristu:   
  
 

Elders Dalins H. Oukss ir aicinājis mūs apdomāt dažus 
jautājumus, kas var mums palīdzēt pielietot Almas 
mācīto par grēku nožēlošanu un gatavošanos, lai ieietu 
Dieva valstībā:

„Kā būtu, ja Viņa atnākšanas diena būtu 
rīt? Ja mēs zinātu, ka rīt satiksim To 
Kungu, priekšlaicīgi nomirstot, vai arī 
Viņam pēkšņi atnākot, — ko mēs darītu 
šodien? Ko mēs vēlētos izsūdzēt? Ko mēs 
pārstātu darīt? Kādas problēmas mēs 

atrisinātu? Kam mēs piedotu? Ko mēs paustu savā 
liecībā?

Ja tad mēs šīs lietas darītu, tad kāpēc ne tagad? Kāpēc 
netiekties pēc miera, kad miers vēl ir iegūstams?” 
(„Preparation for the Second Coming”, Ensign vai 
Liahona, 2004. g. maijs, 9. lpp.)

 5. Padomā par vienu no eldera Ouksa jautājumiem. Savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti, kāpēc, tavu-

prāt, katru dienu ir svarīgi dzīvot tā, it kā tu gatavotos satikt To 
Kungu.

Būdams lūgšanu pilns, apdomā, kā tu vari pielietot 
šodien mācīto, lai tu varētu būt gatavs satikt Glābēju 
un ieiet Viņa valstībā.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs 
 dienas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju Almas 5:37–62 un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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„Visi lūdz par misionāriem. Es ceru, ka tas 
vienmēr tā būs. Ar tādu pašu atdevi mums 
vajadzētu lūgt arī par tiem, kas satiekas 
(vai kuriem būtu jāsatiekas) ar misionā-
riem. Zarahemlā ļaudīm tika pavēlēts „ap-
vienoties gavēšanā un dedzīgā lūgšanā” 

[Almas 6:6] par tiem, kuri vēl nebija pievienojušies 
Dieva baznīcai. Arī mēs to varam darīt.

Mēs ikdienā varam lūgt, lai arī mums būtu iespēja slu-
dināt. Lūdziet, lai saskaņā ar Dieva dievišķo vadību un 
pamatojoties uz jūsu vēlēšanos, tiek sagatavota iespēja 
sludināt — lai tiktu sagatavota kāda sirds, kura alkst un 
meklē to, kas ir jums. „Jo tur ir vēl daudzi uz zemes, . . . 
kuri ir atturēti no patiesības tāpēc, ka viņi nezina, kur 
to atrast” [M&D 123:12]. Lūdziet, lai viņiem izdodas 
jūs atrast! Pēc tam esiet modri, jo ir daudzi jūsu vidū, 
kas izjūt badu savā dzīvē, nevis maizes badu, nedz arī 
slāpes pēc ūdens, bet slāpes uzklausīt Tā Kunga vārdus 
[skat. Amosa 8:11].” („Witnesses unto Me”, Ensign, 
2001. g.maijs, 15. lpp.)

Lai sekotu eldera Holanda padomam, tu vari lūgt 
Debesu Tēvu palīdzēt tev atpazīt un izmantot īpaši tev 
sagatavotas iespējas sludināt. Centies izmantot iespējas 
aicināt citus cilvēkus saņemt tās pašas svētības, kuras 
tu, būdams baznīcas loceklis, izbaudi.

Almas 7:11–13
Alma māca Gideona pilsētas ļaudis par Jēzus Kristus 
Izpirkšanu
Iztēlojies, ka tev ar draugiem, kas ir aktīvi baznīcas lo-
cekļi, ir saruna par grēku nožēlošanu. Taviem draugiem 
nešķiet, ka viņi ir izdarījuši kādu lielu grēku, un viņiem 
nav pārliecības, ka tie var pieredzēt Izpirkšanas spēku. 
Padomā, ko tu varētu šiem draugiem pastāstīt. Studējot 
Almas 7:1–13, paturi prātā šīs domas.

Aizejot no Zarahemlas, Alma runāja ar Gideona 
pilsētas ļaudīm. Izlasi Almas 7:3–6, lai noskaidrotu, ar 
kādām cerībām par ļaužu garīgo stāvokli Alma devās 
uz Gideona pilsētu. Pēc tam izlasi Almas 7:17–19, lai 
uzzinātu, vai Almas cerības attaisnojās. Raksturo Gide-
ona pilsētas ļaužu garīgo stāvokli:   
 

Izlasi Almas 7:7–10 un uzzini, kāds notikums, pēc Al-
mas domām, ir pats svarīgākais, par ko cilvēkiem būtu 
jāzina un kuram jāgatavojas.

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kāpēc, tavuprāt, Alma, uzrunājot cilvēkus, 

 kuriem jau bija stipra ticība (skat. Almas 7:17), teica, ka viņiem 
ir jānožēlo grēki, lai sagatavotos Glābēja atnākšanai? (Skat. 
 Romiešiem 3:23.)

15. DAĻA: 3. DIENA

Almas 6.–7. nodaļa
Ievads
Pēc tam, kad Alma bija beidzis mācīt Zarahemlas ļaudis 
un sakārtoja baznīcu, Alma devās uz Gideona pilsētu. 
Viņš atklāja, ka šīs pilsētas iedzīvotāji bija uzticīgāki par 
Zarahemlas iedzīvotājiem. Tādēļ viņš iedrošināja Gide-
ona pilsētas ļaudis turpināt paļauties uz To Kungu un 
tiekties pielietot Viņa Izpirkšanu savā dzīvē. Turpinot 
šo ceļu uz Dieva valstību, Almas liecība par Jēzu Kristu 
var tev labāk palīdzēt izprast Jēzus Kristus Izpirkšanas 
dziļumu un iemācīt, kā tu ikdienā vari saņemt Viņa 
Izpirkšanas svētības. 

Almas 6. nodaļa
Alma stiprina baznīcu Zarahemlā un dodas sludināt uz 
Gideona pilsētu
Pabeidz šo teikumu: Es apmeklēju baznīcu, jo   
 .

Studējot Almas 6. nodaļu, padomā, kā baznīcas sanāk-
smju mērķa izprašana var padarīt tev šīs sanāksmes 
jēgpilnākas.

Pirms aiziešanas no Zarahemlas Alma tur stiprināja 
baznīcu. Izlasi Almas 6:1–4 un atrodi divas vai trīs 
frāzes, kurās ir aprakstīta priesterības vadītāju atbildība 
baznīcā.

No Almas pieredzes mēs mācāmies šādu svarīgu prin-
cipu: Mūsdienās, tāpat kā Mormona Grāmatas laikā, 
baznīca ir izveidota visu cilvēku labklājībai. Izlasi 
Almas 6:5–6 un atzīmē šīs divas frāzes: „lai klausītos 
Dieva vārdu” un „lai apvienotos gavēšanā un dedzīgā 
lūgšanā par to dvēseļu labklājību, kas nepazina Dievu”. 
Šajās divās frāzēs ir pateikts, kā baznīcā visiem cilvē-
kiem tiek nodrošināta iespēja pilnveidoties un palīdzēt 
citiem. Padomā, kā baznīcas locekļi Zarahemlā būtu 
pabeiguši teikumu, kurš tev bija iepriekš jāpabeidz.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā pieraksti 
dažas idejas, kā baznīcas apmeklēšana to iemeslu dēļ, 

kuri ir norādīti Almas 6:5–6, varētu ieviest pozitīvas pārmaiņas, 
tev apmeklējot baznīcu. 

Baznīcas locekļa svētības ir domātas visiem Dieva 
bērniem. Elders Džefrijs R. Holands, no Divpadsmit 
apustuļu kvoruma, mācīja: 
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Alma mācīja Gideona pilsētas ļaudīm šādu svarīgu 
principu: Jēzus Kristus izcieta, lai izglābtu mūs no 
grēka un nāves un lai palīdzētu mums mirstīgās 
dzīves izaicinājumos. Izlasi Almas 7:11–13 un savos 
Svētajos Rakstos atzīmē nosacījumus, uz kādiem Glā-
bējs bija gatavs „uzņemties” uz Sevis grēkus mūsu dēļ.

Būtu noderīgi zināt, ka vājības šajā kontekstā nozīmē 
nespēju vai slimības — šim vārdam ir vairākas nozī-
mes. Ar vārdu palīdzēt ir domāta palīdzības saņemšana 
grūtību brīžos. Atvasinot šo vārdu no latīņu valodas, 
tas nozīmē — doties kādam palīgā, kas apliecina Dieva 
lielo vēlēšanos mums palīdzēt.

Savos Svētajos Rakstos vai savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā, blakus Almas 7:11–13, tu vari ierakstīt 
šādu eldera Brūsa K. Heifena, kurš kalpoja par Sep-
tiņdesmito, apgalvojumu: „Izpirkšana nav tikai grēci-
niekiem.” („Beauty for Ashes: The Atonement of Jesus 
Christ”, Ensign, 1990. g. apr., 7. lpp.) (Almas 7:11–13 ir 
prasmīgi pārzināmā rakstvieta. Tu vari to atzīmēt kādā 
īpašā veidā, lai vēlāk būtu viegli to atrast.)

 3. Šajā tabulā ir vārdi no Almas 7:11–13, kas apraksta, 
ko Glābējs uzņēmās uz Sevis. Iezīmē šo tabulu savā Svēto 

Rakstu studiju dienasgrāmatā un tad izvēlies dažus no šiem vār-
diem, un uzraksti piemērus tam, kā tu vai tev zināmi cilvēki ir pie-
redzējuši šādas sajūtas. Padomā, ko tas nozīmē, ka Jēzus Kristus 
visu šo uzņemas uz Sevis.

Sāpes

Ciešanas

Kārdinājumus

Slimības

Nāvi

Vājības

Grēkus

Elders Džefrijs R. Holands dalījās liecībā, apliecinot, ka 
mūsu slogi var tikt atviegloti, pateicoties Izpirkšanai:

„Vai jūs cīnāties ar kaitīgu ieradumu — smēķēšanu, 
narkotikām, azartspēlēm vai postošo, mūsdienās plaši 
sastopamo, pornogrāfijas sērgu? Vai jūsu laulība ir 
apdraudēta, varbūt bērns ir briesmās? Varbūt jūs esat 
apjucis dzimuma identitātes jautājumos vai tiecaties 
iegūt pašcieņu? Varbūt jūs vai kāds, kuru jūs mīlat, ir 
slims, depresijā vai nāves nomākts? Neskatoties uz 
visu pārējo, ko jums, iespējams, vajadzētu darīt, lai 
atrisinātu šos jautājumus, vispirms pievērsieties Jēzus 
Kristus evaņģēlijam. Uzticieties debesu solījumiem. 
Šajā sakarā es pievienojos Almas liecībai: „Es zinu,” 
viņš apliecina, „ka tas, kas uzticēsies Dievam, tiks 
atbalstīts savos pārdzīvojumos un savās grūtībās, un 
savās ciešanās” [Almas 36:3].

Šī uzticēšanās Dieva žēlastības pilnajai dabai ir Jēzus 
mācītā evaņģēlija būtība. Es liecinu, ka, pateicoties 
Glābēja Izpirkšanai, ne tikai tiek atviegloti mūsu 
grēku slogi, bet arī vilšanās, bēdu, sirdssāpju un mūsu 
izmisuma slogi [skat. Almas 7:11–12]. Jau no pašiem 
pirmsākumiem uzticība šādai palīdzībai mums dod gan 
iemeslu, gan iespēju pilnveidoties, tam ir jābūt par pa-
mudinājumu, lai mēs atbrīvotos no saviem slogiem un 
saņemtu glābšanu.” („Broken Things to Mend”, Ensign 
vai Liahona, 2006. g. maijs, 70.–71. lpp.)

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti sa-
vas sajūtas par Jēzu Kristu un to, ko Viņš caur Izpirkšanu 

ir darījis tavā labā. Pēc tam atbildi uz vienu vai abām jautājumu 
grupām:
a) Kad Izpirkšana tev ir palīdzējusi vienā no Almas 7:11–13 ap-
rakstītajiem veidiem? Kā Izpirkšana tev toreiz palīdzēja?
b) Kā Glābēja Izpirkšana var tev palīdzēt ar izaicinājumu, kas 
tev ir šobrīd? Ko tu darīsi, lai uzticētos Izpirkšanai sava izaicinā-
juma risināšanā?

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — Almas 
7:11–13
Lai gan Almas 7:11–13 ir gara prasmīgi pārzināmā 
rakstvieta, tajā ir noteikti vārdi, kas tavā dzīvē var tev 
palīdzēt atcerēties Izpirkšanas dziļumu un spēku. 
Lai varētu labāk atcerēties šos atslēgvārdus, pārraksti 
Almas 7:11–13 pantus uz atsevišķas lapas, neiekļaujot 
tos vārdus, kuri, iepriekš šajā nodarbībā, tika ierakstīti 
tabulā. Lasi savu uzrakstīto rakstvietas versiju tik ilgi, 
kamēr tu spēj atcerēties neierakstītos vārdus bez ieska-
tīšanās savos Svētajos Rakstos. Tu vari atkārtot šos pan-
tus nākamo dienu laikā, lai tu varētu labāk atcerēties, 
ko Glābējs šajā dzīvē var izdarīt tavā un citu cilvēku 
labā. Pārbaudi savas prasmīgi pārzināmās rakstvietas 
Almas 7:11–13 zināšanas, citējot to skaļi vienatnē, 
kādam ģimenes loceklim, draugam vai ierakstot to savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā.
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Kunga pavēlei, Alma atgriezās Amonihā. Tas Kungs bija 
sagatavojis Amuleku, lai tas pieņemtu Almu Amonihā 
un kopā ar viņu liecinātu cilvēkiem. Alma un Amuleks 
brīdināja Amonihas ļaudis: ja tie nenožēlos grēkus, 
tie tiks iznīcināti. Amuleks uzticīgi paklausīja Dievam 
un lika lietā savu reputāciju, labo slavu un ietekmi, lai 
atbalstītu pravieti Almu un liecinātu par Jēzu Kristu.

Almas 8. nodaļa
Alma paklausīgi atgriežas Amonihā, kur viņš sagatavo 
Amuleku sludināšanai
Pēc tam, kad Alma bija mācījis evaņģēliju Zarahemlā 
un Gideonā (skat. Almas 5.–7. nodaļu), viņš devās uz 
Meleku. Izlasi Almas 8:4–5 un uzzini, kā Almas mācīto 
uzņēma Melekā. (Frāze „Dieva svētā kārta” Almas 8:4 
ir attiecināma uz priesterību, kā jūs to redzēsit Al-
mas 13. nodaļā.)

Pēc tam, kad Alma pabeidza mācīt Melekā, viņš devās 
sludināt uz Amonihu. Ar šīs pilsētas iedzīvotājiem vi-
ņam bija ļoti atšķirīga pieredze. Aplūko fotogrāfijas un 
rakstvietas un tad par katru no tām veic īsu aprakstu, 
tādējādi apkopojot Almas pieredzi Amonihā:

Almas 7:14–27
Alma iedrošina cilvēkus turpināt virzīties pa taku uz Dieva 
valstību
Izlasi Almas 7:19, lai atcerētos, kā Alma raksturoja 
Gideona pilsētas ļaužu garīgo stāvokli. Alma mācīja 
šādu svarīgu principu: Dzīvojot saskaņā ar evaņ-
ģēlija principiem, mēs esam uz takas, kas ved uz 
Dieva valstību. (Dieva valstība ir celestiālā valstība.) 
Izlasi Almas 7:14–16 un pasvītro tos vārdus un frāzes, 
kas paskaidro, ko mums vajag darīt, lai būtu uz takas, 
kas ved uz Dieva valstību. Pēc tam izlasi Almas 7:22–25 
un pasvītro tos vārdus un frāzes, kas paskaidro, kādiem 
mums ir jābūt, lai ietu pa šo taku.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzzīmē taku 
— no lappuses apakšējā kreisā stūra uz lappuses augšējo 

labo stūri. Ceļa sākumā ieraksti mirstīgā dzīve un lappuses augšā 
ieraksti Dieva valstība. Visa ceļa posma garumā ieraksti, ko tev 
vajadzētu darīt un kādam tev vajadzētu būt, lai tu varētu nokļūt 
Dieva valstībā.

 6. Izvēlies vienu darbību no saraksta un uzraksti par to, 
kā tu esi redzējis kādu to darām. Pēc tam izvēlies vienu 

īpašību no saraksta un uzraksti par to, kad kāds ir bijis tāds. 
 Izvirzi mērķi, kas tev palīdzēs pilnveidot šos aspektus, lai kādu 
dienu tu varētu ieiet Dieva valstībā.
Izlasi Almas 7:27 un uzzini, kādas svētības Alma zināja, 
ka cilvēki saņems, ja tie turpinās būt ticīgi un darīs 
labus darbus. Atceries, ka, uzticīgi ejot pa taku, kas ved 
uz Dieva valstību, arī tu vari saņemt šīs svētības.

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Almas 6.–7. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

15. DAĻA: 4. DIENA

Almas 8.–10. nodaļa
Ievads
Pēc tam, kad Alma bija mācījis Zarahemlā, Gideonā 
un Melekā un daudzi cilvēki pieņēma viņa vēstījumu, 
Amonihas ļaudis noraidīja viņa vēstījumu un izdzina 
viņu no savas pilsētas. Taču, būdams paklausīgs Tā 
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Almas 8:8–13.   
 

Almas 8:14–16.   
 

Almas 8:18–26.   
 

Padomā par šādiem jautājumiem (tev nevajag pierakstīt 
savas atbildes):

• Eņģelis, kas parādījās Almam, bija tas pats eņģelis, 
kas jau iepriekš bija parādījies viņam un Mosijas 
dēliem. Kā eņģeļa vārdi spēja mierināt Almu (skat. 
Almas 8:15)?

• Kāpēc Almam varētu būt grūti atgriezties Amonihā 
(skat. Almas 8:16)?

Neskatoties uz to, ka pavēlei paklausīt bija grūti, Alma 
„steidzīgi atgriezās Amonihas pilsētā” (Almas 8:18). 
Prezidents Hovards V. Hanters mācīja, ka Tas Kungs 
mīl šādu paklausību: „Protams, Tas Kungs mīl, vairāk 

par jebko citu, nelokāmu apņēmību paklausīt Viņa 
padomam.” („Commitment to God”, Ensign, 1982. g. 
nov., 58. lpp.)

 1. Izvēlies vienu vai vairākus jautājumus. Pēc tam savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, kā konkrē-

tais cilvēks varētu tikt svētīts, ja viņš vai viņa izvēlēsies paklausīt:
a) Jaunai sievietei, dodoties uz skolu, viņas māte lūdz viņu uz-
vilkt atturīgāku kreklblūzi.
b) Bīskaps vai draudzes prezidents izaicina jaunu priesteri iegūt 
„Pienākumu pret Dievu” apbalvojumu.
c) Divi misionāri jūt pamudinājumu apmeklēt mazaktīvu ģimeni, 
kurā māte nav baznīcas locekle.

Savos Svētajos Rakstos, blakus Almas 8:18–20, tu vari 
ierakstīt šādu principu: Ja mēs atsauksimies uz Tā 
Kunga norādījumiem bez vilcināšanās, Viņš mums 
palīdzēs pildīt Viņa baušļus.

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti par 
pieredzi, kad Tas Kungs tev palīdzēja būt taisnīgam un pa-

klausīgam, neskatoties uz izaicinošiem apstākļiem.

Izlasi Almas 8:27–32 un uzzini par citām reizēm, kad 
Tas Kungs palīdzēja Almam izdarīt to, kas viņam bija 
pavēlēts.

Almas 9. nodaļa
Alma brīdina Amonihas ļaudis, mudinot nožēlot grēkus un 
gatavoties Jēzus Kristus atnākšanai
Almas 9. nodaļā ir aprakstīti Almas pūliņi, kurš māca 
Amonihas ļaudis par nepieciešamību nožēlot grēkus 
un tikt atpestītiem caur Glābēju, Jēzu Kristu. Cenšoties 
palīdzēt šiem bezdievīgajiem ļaudīm apzināties, ka vi-
ņiem ir jānožēlo grēki, Alma atsauca atmiņā, ko Dievs 
bija paveicis viņu un viņu tēvu labā.

Lasot Almas 9:8–10, 13, pievērs uzmanību atkārtotiem 
vārdiem neatminaties un aizmirsuši. Kā, tavuprāt, Amo-
nihas ļaudis atšķirtos, ja viņi atminētos tās lietas, par 
kurām Alma runāja? 

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kāpēc, pēc tavām domām, ir svarīgi atcerēties 

iepriekš iegūtās garīgās pieredzes? Pēc tam uzraksti par vienu 
garīgo pieredzi, kuru tu nevēlies aizmirst.

Pēc tam, kad Alma bija aicinājis Amonihas ļaudis nožē-
lot grēkus, viņš mācīja, ka viņiem ir jāgatavojas laikam, 
kad Glābējs nāks uz Zemi. Izlasi Almas 9:26–27 un 
atzīmē tos vārdus un frāzes, kas tev palīdz labāk izprast 
Glābēja īpašības. (Vārds taisnības nozīmē godīgumu.) 
Ko šie vārdi un frāzes tev māca par Glābēju? Nākamās 
nedēļas laikā velti laiku, lai par tām padomātu.
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16. DAĻA: 1. DIENA

Almas 11. nodaļa
Ievads
Amuleks strīdas ar likumu zinātāju Zīzromu, kurš 
vēlējās, lai Amuleks noliegtu patieso un dzīvo Dievu. 
Amulekam aizstāvot savu ticību no Zīzroma mēģināju-
miem noķert viņu slazdā, viņš liecināja, ka glābšana no 
grēka ir iespējama tikai caur Jēzu Kristu. Amuleks dalī-
jās spēcīgā liecībā, apliecinot, ka visi cilvēki augšāmcel-
sies un tiks Dieva tiesāti. Pateicoties Glābēja veiktajai 
Izpirkšanai, kādu dienu tu augšāmcelsies un stāvēsi 
Dieva priekšā un atskaitīsies par savu zemes dzīvi.

Almas 11:1–25
Amuleks noraida Zīzroma kārdinājumu noliegt Dieva 
realitāti
Domā par kaut ko tev piederīgu, kas ir tik vērtīgs, ka 
tu nekad to nepārdotu. Padomā, kāpēc tev tam ir tik 
liela vērtība. Almas 11. nodaļā, Almam un Amulekam 
turpinot mācīt Amonihas ļaudis, Zīzroms, ļauns likumu 
zinātājs, uzrunāja Amuleku un piedāvāja viņam naudu 
apmaiņā pret to, kas Amulekam ir ļoti vērtīgs. Svēta-
jos Rakstos Zīzroms tiek raksturots kā „vīrs, kas bija 
lietpratējs velna viltībās” (Almas 11:21), proti, viņš bija 
iemācījies izmantot tās pašas stratēģijas, plānus, mal-
dus un viltības, ko izmanto Sātans, lai aizvilinātu citus 
prom no taisnīguma un patiesības.

Izlasi Almas 11:21–22 un uzzini, cik daudz naudas Zīz-
roms piedāvāja Amulekam un ko viņš par to vēlējās no 
Amuleka. „Ontija” bija visvērtīgākā nefijiešu sudraba 
monēta (skat. Almas 11:6, 11–13). Viena ontija bija 
aptuveni tikpat daudz, cik vienas nedēļas alga soģim 
(skat. Almas 11:3).

Almas 10. nodaļa
Amuleks runā par savu pieredzi ar eņģeli un mudina 
cilvēkus nožēlot grēkus
Apvelc to apgalvojumu, kas vislabāk raksturo tavu šī 
rīta pamošanos:

• Es šorīt pamodos pats — bez modinātājpulksteņa un 
citu palīdzības.

• Es pamodos, tiklīdz atskanēja modinātājpulkstenis 
vai uzreiz pēc tam, kad mani kāds modināja.

• Mans modinātājpulkstenis atskanēja vairākas reizes, 
vai mani vajadzēja modināt vairākas reizes, lai es 
pamostos.

Izlasi Almas 10:6 un uzzini, cik ilgi bija nepieciešams 
„garīgi modināt” Amuleku, viņam nepārstājot preto-
ties Tam Kungam. Atbildi uz šādu jautājumu: Ko, pēc 
tavām domām, frāze „es negribēju dzirdēt” un „negri-
bēju tās atzīt” vēstī par Amuleka garīgo stāvokli, pirms 
viņam parādījās eņģelis?   
 

Almas 10:2–11 Amuleks stāsta par savu dzīvi, pirms 
viņu apmeklēja eņģelis un pirms viņa pievēršanās 
evaņģēlijam. Lasot Almas 10:1–6, uzzini vairāk par 
Amuleku.

Amuleks pārstāsta saņemtos norādījumus no eņģeļa — 
uzņemt savās mājās Almu un rūpēties par viņu. Izlasi 
10:7–11 un uzzini, kā Amuleks un citi tika svētīti, kad 
viņš paklausīja eņģelim.

Blakus Almas 10:11–12 uzraksti šādu principu: Kad 
mēs dzirdam un paklausām Tā Kunga teiktajam — 
gan mēs, gan citi tiekam svētīti. Tas Kungs mūs var 
„uzrunāt” daudz veidos: caur Svētā Gara pamudinā-
jumiem, caur sajūtu, caur sapni, caur baznīcas vadītāja 
vārdiem, pasniedzēju, vecākiem, aicinot kalpot baznīcā, 
caur grūtībām vai citos veidos. 

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kad tu esi sajutis, ka tiec svētīts, jo esi paklau-

sījis Tā Kunga „teiktajam”?

Tālāk Almas 10. nodaļā ir aprakstīta Amonihas ļaužu 
nevēlēšanās klausīties Amuleka vārdos. Amuleks viņus 
brīdināja, sakot: ja viņi nenožēlos grēkus, pienāks 
diena, kad tie tiks iznīcināti. Izlasi Almas 10:22–23 un 
noskaidro, kāpēc cilvēki toreiz tika saudzēti no iznīci-
nāšanas. Ko šī rakstvieta tev māca par to, cik svarīgi ir 
būt taisnīgam arī tad, kad apkārtējie tādi nav?

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Almas 8.–10. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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Atbildi uz šādiem jautājumiem:

• Vai tu esi pieredzējis kādu noraidām tādus pasaules 
kārdinājumus, ar kādiem saskārās Amuleks?  

• Kā šī pieredze tevi iedvesmoja būt uzticīgam?  

Izlasi Almas 11:23–25, lai uzzinātu, kā Amuleks atbil-
dēja uz Zīzroma piedāvājumu. Pēc tam savā rokasgrā-
matā atbildi uz jautājumiem:

• Kāpēc, tavuprāt, Amuleku neieinteresēja Zīzroma 
piedāvājums?  

• Saskaņā ar Almas 11:25, kāds bija Zīzroma patiesais 
nodoms, Amulekam piedāvājot sešas ontijas?  

• Kāda tam ir līdzība ar to, ko Sātans dara, kad cilvēki 
pakļaujas viņa kārdinājumiem?  

1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā izpildi šos 
uzdevumus: 

a) Lai labāk izprastu, kā Amuleks spēja noraidīt Zīzroma piedā-
vājumu, izlasi Almas 11:22 un pabeidz šo apgalvojumu: 
„Es- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  neko, kas ir pret Tā Kunga Garu.” Pēc tam 
uzraksti trīs vai četrus citus vārdus, kurus tu varētu ievietot tuk-
šajā vietā, kas arī izveidotu patiesu apgalvojumu (piemēram, ne-
darīšu, nelasīšu, nevalkāšu, neskatīšos un nerakstīšu).
b) Pamatojoties uz Almas 11:22, uzraksti apgalvojumu, kas tev 
palīdzēs atcerēties, kā ar Svētā Gara palīdzību tu vari pārvarēt 
kārdinājumus. Tam, ko tu savos vārdos uzraksti, vajadzētu ietvert 
patiesību, ka, paļaujoties uz Svēto Garu, mēs varam pārva-
rēt kārdinājumus.

Uz mirkli pārtrauc savu studēšanu un padomā par 
šādu jautājumu: Kā, šādi dzīvojot, es varu sajust Svēto 
Garu un sekot Viņa pamudinājumiem, kas man palī-
dzētu pārvarēt kārdinājumus?

Izlasi prezidenta Boida K. Pekera, Divpadsmit apus-
tuļu kvoruma prezidenta, padomu, lai labāk saprastu, 
kā paļaušanās uz Svēto Garu var tev palīdzēt pārvarēt 
kārdinājumus:

„Ja jūs paslīdat tajā, kur jums nevajadzētu 
paslīdēt, vai ja jūs draudzējaties ar cilvē-
kiem, kuri jūs velk projām nepareizā 
virzienā, tas ir laiks, lai aizstāvētu savu 
neatkarību, savu rīcības brīvību. Uzklausiet 
Gara balsi, un jūs nenonāksit  neceļos. . . .

. . . Kā Tā Kunga kalps, es apsolu, ka jūs tiksit aiz-
sargāti un pasargāti no pretinieka uzbrukumiem, ja 
jūs ņemsit vērā pamudinājumus, ko sniedz Svētais 
Gars.” („Counsel to Youth”, Ensign vai Liahona, 2011. g. 
nov., 18. lpp.)

2. Lai izvērtētu vairākus veidus, kā pielietot to, ko tu esi 
iemācījies, savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā at-

bildi uz jautājumiem:
a) Kādās situācijās jaunieši tiek kārdināti — nebūt pilnībā uzti-
cīgi savai liecībai vai ignorēt to pasaules nostājas dēļ?
b) Ko tu varētu ieteikt savam klasesbiedram, lai  viņam vai viņai 
palīdzētu paļauties uz Svēto Garu,  sastopoties ar šāda veida kār-
dinājumiem?

Nākamreiz, kad tu tiksi kārdināts nebūt pilnībā uzticīgs 
savai ticībai vai vērtībām, pielieto, ko tu esi iemācījies 
un atceries Amuleka piemēru. Neaizmirsti, ka tu vari 
būt pārliecinātāks un ar lielāku paļāvību, dzīvojot cie-
nīgi un sekojot Svētā Gara pamudinājumiem.

Almas 11:26–40
Amuleks liecina par Dieva 
Dēlu un noraida Zīzroma 
mēģinājumus apšaubīt viņa 
teikto
Zīzroms uzbruka Amuleka 
ticībai Jēzum Kristum. Lai 
varētu identificēties ar to, 
kas notika pēc tam, kad 
Zīzromam neizdevās pa-
nākt, ka Amuleks noliedz 
Dieva realitāti, padomā par 
pieredzi, kad, iespējams, 
kāds izrādīja pretestību 
tavai reliģiskajai pārlie-
cībai. Izlasi Amuleka un 
Zīzroma dialogu Almas 11:26–34 un pievērs uzmanību, 
kā Zīzroms sagroza Amuleka teikto Almas 11:35.

Izlasi, kā Amuleks izlaboja šīs nepatiesības Almas 
11:36–37. Tu vari atzīmēt savos Svētajos Rakstos 
zemteksta piezīmi 34a un izlasīt Helamana 5:10–11. 
Pēc tam, saviem vārdiem, izskaidro atšķirību starp būt 
izglābtam „savos grēkos” un būt izglābtam „no saviem 
grēkiem” (slīpraksts pievienots):  

Izlasi Almas 11:40 un uzzini, kas cilvēkiem vispirms ir 
jādara, saskaņā ar Amuleka teikto, lai tie tiktu izglābti 
no grēkiem. Daži cilvēki apgalvo, ka tic Jēzum Kristum, 
taču tie nevēlas mainīt savu uzvedību. Ticēt Jēzus Kris-
tus vārdam nozīmē — ticēt Viņam.

Ja ir iegūtas evaņģēlija prin-
cipu zināšanas, taču tās netiek 
ņemtas vērā jeb pielietotas, 
iegūtās zināšanas nav pilnī-
gas, un Gars var pārstāt pūlē-
ties ar šādu cilvēku. Zināšanas 
tiek pielietotas tad, kad tu 
iemācīto pieņem savā sirdī un 
prātā un pēc tam rīkojies, un 
dzīvo saskaņā ar šo patiesību.

Pielietojums
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 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Almas 11. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

Lai labāk izprastu, kā „ticēšana Viņa 
vārdam” jeb ticēšana Jēzum Kristum 
veicina grēku nožēlošanu, izlasi šo 
prezidenta Dītera F. Uhtdorfa, no Aug-
stākā prezidija, citātu: „Lai nožēlotu 
grēkus, mums ir nepieciešama stipra 

ticība Kristum. Mūsu ticībā jābūt „pareizai izpratnei par 
[Dieva] dabu, pilnību un īpašībām.” (Lectures on Faith 
[1985], 38. lpp.) Ja mēs ticam, ka Dievs zina visu, ir 
mīlošs un žēlsirdīgs, mēs spēsim bez svārstīšanās 
paļauties uz Viņu attiecībā par mūsu glābšanu. Ticība 
Kristum izmainīs mūsu domas, uzskatus un uzvedību, 
kas nav saskaņā ar Dieva gribu.” („Point of Safe 
Return”, Ensign vai Liahona, 2007. g. maijs, 100. lpp.)

Kā tava ticība Jēzum Kristum ir motivējusi tevi mainīt 
savas domas, pārliecību un uzvedību?

 3. Kādēļ cilvēkam ir nepieciešama ticība Jēzum Kristum, 
lai nožēlotu grēkus? Izmantojot to, ko esi iemācījies no 

Amuleka un prezidenta Uhtdorfa, savā Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā ieraksti, kā tu izskaidrotu šo principu: Patiesa ticība 
Jēzum Kristum ir pestīšanas no mūsu grēkiem sākums. 

Almas 11:41–46
Amuleks māca par augšāmcelšanos un visas cilvēces tiesas 
dienu
Pirms tu lasi, kā Amuleks noslēdz savu liecību Zīzro-
mam, padomā par šādu jautājumu: Kā cilvēka rīcību 
var ietekmēt neticība dzīvei pēc nāves?

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā izveido 
divus stabiņus un to augšgalā ieraksti — Augšāmcelša-

nās un Pēdējā tiesa. Pēc tam, lasot Almas 11:41–45, meklē pēc 
iespējas vairāk informācijas par augšāmcelšanos un pēdējo tiesu 
un zem katra virsraksta uzraksti, ko tu esi iemācījies. Savu Svēto 
Rakstu lappuses augšā vai savā Svēto Rakstu studiju dienasgrā-
matā tu vari ierakstīt: Caur Jēzus Kristus Izpirkšanu visi aug-
šāmcelsies un tiks tiesāti atbilstoši saviem darbiem. Šajos 
pantos tiek arī mācīts, ka augšāmcelšanās nozīmē ķermeņa un 
gara atkal apvienošanos to „pilnīgā veidā” un „pilnīgā veidolā”, 
lai vairs nekad netiktu šķirti (skat. Almas 11:43, 45).

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi 
uz vienu vai abiem jautājumiem: 

a) Ko tu domā un jūti, domājot par augšāmcelšanos un 
 Pēdējo tiesu?
b) Kā tava pārliecība, ka tu augšāmcelsies un tiksi tiesāts, 
 ietekmē to, kā tu izvēlies dzīvot ikdienā?
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16. DAĻA: 2. DIENA

Almas 12. nodaļa
Ievads
Amuleka vārdi Almas 11. nodaļā lika Zīzromam apzi-
nāties savu vainu melošanā un cilvēku krāpšanā. Pēc 
tam, kad Amuleks bija runājis ar Amonihas ļaudīm, 
Alma nostājās viņu priekšā. Amonihas ļaudis bija 
kļuvuši ļauni, tāpēc Alma savā teiktajā koncentrējās uz 
patiesībām, kas viņiem palīdzētu nožēlot savas sirds 
nocietināšanu un citus grēkus. Viņš vērsa uzmanību uz 
Sātana slazdu valgiem, uz sodiem, kas nāks pār ļauna-
jiem, un uz Dieva Dēla Izpirkšanas ieceri, pateicoties 
kurai, visiem, kas nožēlos grēkus, būs iespēja atgriez-
ties Dieva klātbūtnē.

Almas 12:1–7
Alma atmasko Zīzroma ļaunos nolūkus
Padomā par slazdiem, kas tiek izmantoti dzīvnieku 
ķeršanai: virves cilpa tiek aplikta ap ēdienu. Kad 
dzīvnieks izbāž galvu cauri cilpai, lai paņemtu ēdienu, 
lamatas nostrādā un dzīvnieks ir slazdā.

Pārlasi Zīzroma centienus sagūstīt Amuleku slazdā 
Almas 11:21–25. Kad Amuleks saprata Zīzroma nolūku 
un viņam atbildēja, piecēlās Alma, lai uzrunātu Zīz-
romu un ļaužu pūli, kas bija sapulcējies (skat. Almas 
12:1–2). Atrodi Almas 12:3–6 vārdus un frāzes, ko Alma 
izmantoja, lai raksturotu Zīzroma taktiku, kas, pēc 
Almas teiktā, ir no ienaidnieka (skat. Almas 12:5).

Saskaņā ar Almas 12:3, kā Alma uzzināja par Zīzroma 
ieceri?   
 

Ko Alma teica par ienaidnieka nolūku Almas 12:6?   
 

Alma mācīja, ka Svētais Gars var mums palīdzēt 
atpazīt ienaidnieka kārdinājumus. Nodarbībā, 
kurā tika izskatīta Almas 11. nodaļa, tu iemācījies, ka, 

paļaujoties uz Svēto Garu, mēs varam pārvarēt kārdi-
nājumus. Lai pārvarētu kārdinājumus, Gara klātbūtne 
ir būtiska, kas mums palīdz atpazīt kārdinājumus un 
kaitējumu, ko tie var mums nodarīt. Izvairoties no 
kārdinājumiem, mēs varam izvēlēties palikt šķīsti un 
uzticīgi. Vai tev ir bijusi pieredze, kad Svētais Gars tev ir 
palīdzējis atpazīt un izvairīties no ienaidnieka kārdinā-
jumiem?

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, ko 
tu vari darīt un ko tu darīsi, lai spētu labāk atpazīt un at-

saukties uz Svētā Gara čukstiem, lai tu varētu atpazīt un izvairī-
ties no ienaidnieka izliktajiem „slazdiem”.

Almas 12:7–18
Alma māca par visu cilvēku Pēdējo tiesu
Padomā par profesiju, kuru tu vēlies apgūt. Aprēķini, 
cik aptuveni tev vajadzēs maksāt par studijām skolai 
vai apmācību programmas vadībai, lai iegūtu nepiecie-
šamās zināšanas un šajā profesijā varētu gūt panāku-
mus. 

Lasot šo citātu, uzzini par „maksu”, kas ir 
jāmaksā, saskaņā ar eldera Deivida A. 
Bednāra, no Divpadsmit apustuļu kvo-
ruma, teikto, lai iegūtu garīgās zināšanas: 
„Garīgo izpratni, ar ko mēs esam svētīti 
un kas ir apstiprināta kā patiesa mūsu 

sirdīs, nevar tā vienkārši iedot [citiem]. Lai iegūtu un 
„glabātu” šādas zināšanas, jātiek samaksātai uzticības 
un mācīšanās maksai, kas tiek samaksāta, studējot un 
pielietojot ticību. Vienīgi šādā veidā tas, kas ir zināms 
prātam, var tikt sajusts sirdī.” („Watching with All 
Perseverance”, Ensign vai Liahona, 2010. g. maijs, 
43. lpp.)

Izlasi Almas 12:7–8 un meklē pierādījumus, kas ap-
liecina, ka Zīzroms ir ar mieru maksāt nepieciešamo 
garīgo „maksu”, lai iegūtu garīgās zināšanas. Kas, pēc 
tavām domām, norāda uz to, ka Zīzroms sāka piere-
dzēt sirds pārmaiņu, lai varētu mācīties garīgās patie-
sības? 

Lasot Almas 12:9–11, noskaidro, ko Alma mācīja 
Zīzromam par garīgo zināšanu iegūšanu. Būtu node-
rīgi  saprast, ka „Dieva noslēpumi ir garīgas patiesības, 
kuras var zināt tikai ar atklāsmi. Dievs atklāj Savus 
noslēpumus tiem, kas ir paklausīgi evaņģēlijam” (Svēto 
Rakstu ceļvedis, „Dieva noslēpumi”, scriptures.lds.org). 
Tu vari uzrakstīt šo definīciju savos Svētajos Rakstos, 
blakus Almas 12:9. Saskaņā ar Almas skaidrojumu 
Almas 12:9, kam atbilstoši Dievs dod cilvēkiem Sava 
vārda daļu?   
 



155

Krišanas sekas 
(Almas 12:22 24)

Ko Dievs izda-
rīja, lai īstenotu 
mūsu pestīšanu 
(Almas 12:24–
25, 28–33)

Kas mums ir 
jādara, lai sa-
ņemtu pestīšanu 
(Almas 12:24, 
30, 34, 37)

 4. Kad būsi aizpildījis tabulu, savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā atbildi uz šādiem jautājumiem:

a) Kā Jēzus Kristus veiktā Izpirkšana palīdz mums pārvarēt 
 Krišanas sekas?
b) Saskaņā ar Almas mācīto Almas 12:24, kāds ir dzīves mērķis, 
zinot, ka Glābējs ir padarījis iespējamu — pārvarēt Krišanas 
 sekas?

Termins „pārbaudes stāvoklis” Almas 12:24 
ir frāze, ko Mormona Grāmatā ir lietojis 
tikai Alma (skat. arī Almas 42:4, 10, 13). 
Elders L. Toms Perijs, no Divpadsmit 
apustuļu kvoruma, raksturoja šo pārbaudes 
laiku: „Galvenais Zemes dzīves mērķis ir 

ļaut mūsu gariem, kas eksistēja vēl pirms pasaules 
radīšanas, būt apvienotiem ar mūsu ķermeni šajā 
laicīgajā dzīvē, kurā ir daudz brīnišķu iespēju. Ķermeņa 
un gara savienošanas rezultātā, mums ir tā privilēģija 
pilnveidoties, attīstīties un nobriest, tā, kā tas ir iespē-
jams tikai ar apvienotu garu un ķermeni. Būdami miesā, 
mēs pieredzam zināmu daudzumu grūtību, kas veido 
mūsu pastāvēšanas pārbaudes stāvokli. Šis ir laiks, lai 
mācītos un tiktu pārbaudīti, lai pierādītu, ka esam 
mūžīgo iespēju cienīgi. Tā visa ir Tēva dievišķā iecere 
Viņa bērniem.” („Proclaim My Gospel from Land to 
Land”, Ensign, 1989. g. maijs, 14. lpp.)

Alma liecināja, ka šī dzīve ir laiks, lai mēs sagata-
votos satikt Dievu. Tu vari atzīmēt frāzes, kurās ir 
ietverta šī mācība, Almas 12:24. Izlasi Almas 34:32 un 
salīdzini to ar Almas 12:24.

 5. Lai pielietotu to, ko tu esi iemācījies, savā Svēto 
 Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz vienu vai abiem 

jautājumiem:
a) Kā zināšanas par šīs dzīves mērķi palīdz tev tavā dzīvē?
b) Kā tava ticība Jēzus Kristus Izpirkšanai palīdz tev tavos laicī-
gās dzīves pārbaudījumos?

Saskaņā ar Almas 12:10–11, kāda saistība mūsu sirds 
stāvoklim ir ar garīgo patiesību saņemšanu?   
 

Ko nozīmē „nocietināt” savu sirdi (skat. Almas 12:10–
11), un kā, tavuprāt, šāds stāvoklis atspoguļojas cilvēka 
dzīvē?   
 

Almas vēstījums Zīzromam ietver šādu principu: Tas 
Kungs mums atklāj garīgas patiesības saskaņā ar 
mūsu uzmanību un uzcītību, ko pievēršam Viņa 
vārdiem.

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti par 
Tā Kunga bausli vai padomu, kuram tu esi centies sekot, 

pievērs tam „uzmanību un esi uzcītīgs”. Kā Tas Kungs tevi ir svē-
tījis ar papildus vadību, izpratni vai Sava Gara čukstiem, kad tu rī-
kojies saskaņā ar to, ko Viņš tev ir mācījis?

Pēc tam, kad Alma paskaidroja, kā mēs iegūstam ga-
rīgās zināšanas, viņš sāka atbildēt uz Zīzroma uzdoto 
jautājumu Almas 12:8 par to, kā mēs tiksim tiesāti. Iz-
lasi Almas 12:12–15, lai uzzinātu, ko Alma mācīja Zīz-
romam par augšāmcelšanos un Pēdējo tiesu. Pabeidz 
teikumu: Mēs atbildēsim Dieva priekšā par saviem 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - un- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Apdomā šādu jautājumu: Kā tas ietekmētu tavas ikdie-
nas izvēles, ja tu atcerētos, ka tev vajadzēs atbildēt par 
katru tavu vārdu, darbu un domu?

Atzīmē krustenisko atsauci zemteksta piezīmēs 14a pie 
prasmīgi pārzināmās rakstvietas Mosijas 4:30, pēc tam 
izlasi vai deklamē Mosijas 4:30.

 3. Šajā nodarbībā, kurā aplūkosim, kā tu vari labāk sa-
just Svēto Garu, atskaties uz to, ko tu rakstīji savā Svēto 

Rakstu studiju dienasgrāmatā, veicot 1. uzdevumu. Uzraksti sa-
vas domas par to, kā izpratne par savu personīgo atbildību Dieva 
priekšā var palielināt tavu vēlmi atpazīt kārdinājumus un izvairī-
ties no tiem.

Almas 12:19–37
Alma paskaidro, kā cilvēki var pārvarēt Krišanas sekas caur 
pestīšanas ieceri
Antiona, kas bija galvenais valdnieks Amonihā, neti-
cēja, ka cilvēks var būt nemirstīgs, apgalvojot, ka Kriša-
nas dēļ tas ir neiespējami (skat. Almas 12:20–21). Izlasi 
pantus no Almas 12. nodaļas, kas ir norādīti tabulā, un 
slejā zem virsrakstiem uzraksti, ko Alma mācīja:
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Izlasi Almas 12:33–35 un pievērs uzmanību atšķirībai, 
kas notiks ar tiem, kas nožēlo grēkus, un kas notiks ar 
tiem, kas tos nenožēlo. Iespējams, tu labāk izprastu šos 
pantus zinot, ka ieiet Tā Kunga atdusā nozīmē — sa-
ņemt piedošanu par mūsu grēkiem un galu galā ieiet 
Tā Kunga godības pilnībā (skat. M&D 84:24).

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Almas 12. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

16. DAĻA: 3. DIENA

Almas 13. nodaļa
Ievads
Alma māca dumpīgos Amonihas ļaudis par Melhise-
deka priesterības augstajiem priesteriem, kuri ir ordi-
nēti, lai palīdzētu cilvēkiem nožēlot grēkus un ieiet Tā 
Kunga atdusā. Viņš nosauca Melhisedeku kā piemēru, 
kurš palīdzēja saviem ļaudīm nožēlot grēkus un dzīvot 
mierā. Alma centās mācīt Amonihas ļaudis ticēt, cerēt, 
un viņš centās iedrošināt viņus mainīties, lai tie varētu 
sagatavoties ieiet Tā Kunga atdusā.

Almas 13:1–12
Alma māca Amonihas ļaudis par augstā priestera 
aicinājumu

 1. Izlasi citātu un atbildi uz jautājumiem:

„Pirmsmirstīgajā garu pasaulē Dievs nozīmēja noteiktus 
garus, lai tie veiktu specifisku misiju mirstīgās dzīves laikā. To sauc 
par iepriekšēju izredzēšanu.

Iepriekšēja izredzēšana negarantē, ka cilvēki saņems noteiktus 
aicinājumus vai atbildības. Šādas iespējas šajā dzīvē rodas, tais-
nīgi pielietojot rīcības brīvību, tāpat kā iepriekšēja izredzēšana 
nākusi taisnīgas pirmsmirstīgās dzīves rezultātā.” (Skat. Uzticīgi 
ticībai: evaņģēlija norādes [2005], 71. lpp.)
a) Kāda pirmsmirstīgajā dzīvē veiktajām izvēlēm ir saistība ar 
iepriekšēju izredzēšanu?
b) Kā veiktās izvēles mirstīgajā dzīvē ietekmē iepriekšēju izre-
dzēšanu?

Lai gan Almas 13. nodaļā tiek runāts par priesterības 
nesējiem, prezidents Spensers V. Kimbals mums atgā-
dina, ka arī māsām pirmsmirstīgajā dzīvē tika doti lieli 
aicinājumi: „Atcerieties, ka pasaulē, pirms mēs devā-
mies uz šejieni, uzticīgas sievietes tika ieceltas veikt 
noteiktus uzdevumus, un uzticīgi vīrieši tika iepriekš 
izredzēti veikt noteiktus priesterības pienākumus.” 
(„The Role of Righteous Women”, Ensign, 1979. g. 
nov., 102. lpp.)

Elders Nīls A. Maksvels, no Divpadsmit apustuļu kvo-
ruma, mācīja: „Mācība par pirmsmirstīgo dzīvi uzliek 
lielu atbildību. Katram no mums ir jāizdara izvēles, 
nemitīgi jāveic sarežģīti uzdevumi, jāpieredz citu 
zobgalība un likstas, pareizi jāaizvada laiks un jāpie-
lieto talanti. Tas, ka mēs tikām „tur un tad” izvēlēti, 
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Izlasi Almas 13:2–6, 10 un atrodi atbildes uz 
jautājumiem, un ieraksti atbildes savā rokasgrāmatā:

• Kādas īpašības bija cilvēkiem, kuri tika ordinēti Mel-
hisedeka priesterībā? (Skat. Almas 13:3–5, 10.)   
 

• Kādam darbam Melhisedeka priesterības nesēji tika 
ordinēti? (Skat. Almas 13:6.)   
 

• Vai tu esi redzējis, kā Melhisedeka priesterības nesēji, 
kurus tu zini savā bīskapijā vai draudzē, veic šo 
darbu un kā tas ir svētījis tavu un citu cilvēku dzīvi?   
  
 

Almas 13. nodaļā daudz tiek runāts par Melhisedeka 
priesterību. Tajā tiek mācīts, ka vīrieši, kas saņem šo 
priesterību, ir iepriekš izredzēti, lai to saņemtu (skat. 
3. pantu). Tiem, kuriem ir šī priesterība, ir jāmāca 
citiem Dieva baušļi, lai „tie arī varētu ieiet Viņa at-
dusā” (6. pants). Priesterība ir mūžīga (skat. 9. pantu) 
un to saņem vīrieši „dēļ viņu ārkārtīgās ticības un 
grēku nožēlošanas, un viņu taisnīguma Dieva priekšā” 
(10. pants). Kad viņi iemācās sajust riebumu pret 
grēku, priesterības nesēji tiek iesvētīti ar Svēto Garu, 
tiek „darīti tīri un [ieiet] Tā Kunga, viņu Dieva atdusā” 
(12. pants).

Izlasi Almas 13:11–12 un uzzini par priesterības nesēju 
iesvētīšanu caur Jēzus Kristus Izpirkšanu viņu ticības, 
grēku nožēlošanas un taisnīguma dēļ. 

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Ko tu vari iemācīties no šo Melhisedeka pries-

terības nesēju piemēra par to, ko tu vari darīt, lai savā dzīvē pie-
redzētu iesvētīšanu caur Izpirkšanu? 

 3. Blakus Almas 13:1–12 vai savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā ieraksti šādu patiesību: Pēdējo Dienu 

Svēto Jēzus Kristus Baznīcas vīrieši, kas pielieto lielu ticību 
un izvēlas taisnīgumu, ir aicināti saņemt Melhisedeka 
priesterību, lai vestu citus pie Dieva. Pēc tam savā Svēto 
 Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, kā zināšanas par šo evaņ-
ģēlija principu tavā dzīvē var ietekmēt saskarsmi ar priesterības 
vadītājiem.

noteikti nenozīmē, ka mēs varam būt vienaldzīgi „šeit 
un tagad”. Gan iepriekš izredzētiem vīriešiem, gan 
sievietēm — visiem, kas ir aicināti un sagatavoti, ir jā-
apliecina, ka ir „izvēlēti un uzticīgi”. (Skat. Jāņa atkl. 
17:14; M&D 121:34–36.)” („Premortality, a  Glorious 
Reality”, Ensign, 1985. g. nov., 17. lpp.)

Alma mācīja, ka daudzi brāļi pirmsmirstīgajā dzīvē tika 
iepriekš iesvētīti, lai saņemtu priesterību. Izlasi Almas 
13:1, 8–9 un uzzini, par kādu priesterību Alma runāja. 
Varētu būt noderīgi zināt, ka šajā nodaļā frāze „svētā 
kārta” nozīmē Melhisedeka priesterību jeb „Svēto 
priesterību pēc Dieva kārtas” (M&D 107:3). Studējot šo 
nodaļu, tu vari pasvītrot frāzi „svētā kārta” (skat. Almas 
13:2, 6–7, 10–11, 16, 18). Elders Brūss R. Makkonkijs, 
no Divpadsmit apustuļu kvoruma, mācīja: „Nefijie-
šiem, kuri bija uzticīgi un patiesi un ievēroja Mozus 
likumu, bija Melhisedeka priesterība, kas nozīmē, ka 
viņiem bija evaņģēlija pilnība” (The Promised Messiah: 
The First Coming of Christ [1978], 421. lpp.) Tas nozīmē, 
ka praviešiem Mormona Grāmatā bija Melhisedeka 
priesterība, un viņi zināja, kā tā ir jāpielieto.
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Almas 13:13–20
Alma māca par Melhisedeku — diženu augsto priesteri, 
kas nodibināja mieru starp saviem ļaudīm

Izlasi Almas 13:13–18 un sameklē vārdus, ar kuriem 
Alma raksturo Melhisedeku un to, ko viņš darīja savu 
ļaužu labā. Padomā, kā šie vārdi raksturo Melhisedeka 
Kristum līdzīgo dzīvi. Alma mācīja, ka Melhisedeka 
priesterības nesēji ir „pēc Tēva Vienpiedzimušā Dēla 
kārtas” (Almas 13:9; skat. arī M&D 107:2–4), kas ir 
Jēzus Kristus, un ka viņi ar savu piemēru un mācīšanu 
vada mūs pie Viņa. Elders Brūss R. Makkonkijs ir teicis: 
„Nav šaubu, ka daudzu praviešu dzīvē ir vairāki 
notikumi, kas viņus nošķir no citiem un apliecina, ka 
šie taisnīgie vīri ir sava Mesijas atspulgi. Tas ir labi un 
pareizi visur meklēt pēc līdzībām ar Kristu un atkārtoti 
tās pielietot, vienmēr paturot Viņu un Viņa likumus 
mūsu prātā.” (The Promised Messiah, 453. lpp.)

Izlasi Almas 13:19 un noskaidro, kas šajā pantā mums 
ir pateikts par Melhisedeku. Vēlreiz izlasi Almas 13:17, 
lai uzzinātu, kā Alma raksturo Salemas ļaudis, Melhi-
sedekam kļūstot par viņu ķēniņu. Padomā, kā šie vārdi 
tikpat labi raksturo arī Amonihas ļaudis (skat. Almas 
8:9; 9:28). Ko Salemas ļaudis darīja, Melhisedeka pū-
liņu rezultātā? (Skat. Almas 13:18.)   
 

Pievērs uzmanību, ko Melhisedeks izmantoja, saņēma 
un sludināja Almas 13:18. Padomā, ko tu vari mācīties 
no Melhisedeka piemēra par to, kādam ir jābūt prieste-
rības vadītājam.

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kad tu vai kāds, ko tu pazīsti, ir izjutis mieru, 

sekojot taisnīga priesterības vadītāja padomam?

Almas 13:21–31
Alma aicina cilvēkus uzklausīt Tā Kunga balsi un ieiet 
Viņa atdusā
Atrodi un pasvītro atkārtoto frāzi „Tā Kunga atdusā” 
(vai līdzīgu frāzi) Almas 13:12, 13, 16 un 29. Alma mā-
cīja Amonihas ļaudīm, ka Tas Kungs ir aicinājis vīriešus 
saņemt priesterību, lai palīdzētu cilvēkiem ieiet Tā 
Kunga atdusā. Kā piemēru viņš minēja Melhisedeku, 
lai viņiem ilustrētu, ka cilvēki, kas ir nekrietnības un 
negantības pilni, var nožēlot grēkus un ieiet Tā Kunga 
atdusā (skat. Almas 13:17–18; skat. arī M&D 84:24).

Prezidents Džozefs F. Smits ir teicis, ka ieiet Tā Kunga 
atdusā „nozīmē pieņemt Dieva zināšanas un mīlestību, 
ticēt Viņa nodomam un Viņa plānam tādā mērā, ka mēs 
zinām, ka mums ir taisnība un mēs nemeklējam neko 
citu, mēs nepadodamies katram mācības vējam un 
neesam cilvēku viltīgās rīcības piekrāpti, kas melo un 
tiecas maldināt. Mēs zinām, ka doktrīna ir no Dieva”. 
(Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith 
1998. g., 56. lpp.)

Kādai, tavuprāt, vajadzētu būt cilvēka uzvedībai, ja viņš 
vai viņa šajā dzīvē būtu iegājis Tā Kunga atdusā, kā to 
ir raksturojis prezidents Džozefs F. Smits?   
 

Elders Brūss R. Makkonkijs mācīja: „Patiesi svētie ieiet 
Tā Kunga atdusā šīs dzīves laikā un, paliekot uzticīgi 
patiesībai, viņi virzās uz priekšu šajā svētītajā stāvoklī, 
līdz tie var atpūsties debesīs kopā ar To Kungu. . . . 
Mūžībā, ieiet Tā Kunga atdusā nozīmē mūžīgās dzīves 
iemantošanu — Tā Kunga godības un pilnības iegū-
šanu.” (Mormon Doctrine, 2. red., [1966], 633. lpp.)

Pēc tam, kad Alma bija brīdinājis Amonihas ļaudis, lai 
tie gatavotos Kristus atnākšanai (skat. Almas 13:21–26), 
viņš vēl papildus mācīja par to, kā ieiet Tā Kunga at-
dusā. Izlasi Almas 13:27–29, lai uzzinātu viņa sniegtos 
norādījumus.
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neiecietības dēļ, piemēram, par kādu, kurš tika vajāts 
viņa vai viņas uzskatu dēļ. Padomā par šādiem jautāju-
miem:

• Kādas bija tavas sajūtas pret cilvēku, kuram nācās 
ciest?

• Ko tu juti pret cilvēku, kurš radīja ciešanas?

• Kāpēc, tavuprāt, ar nevainīgiem un taisnīgiem 
cilvēkiem dažkārt notiek sliktas lietas?

Lasot Almas 14. nodaļu, attiecini šos jautājumus uz 
Almas un Amuleka pieredzi.

Izlasi Almas 14:1–10 un atrodi, kas cieta un kā viņi 
cieta. Pēc tam aizpildi tabulu:

Kas cieta? Kā viņi cieta?

Ko Amuleks vēlējās darīt Almas 14:10? Izlasi Almas 
14:11 un noskaidro patiesību, kas var palīdzēt kādam, 
kam ir grūti saprast, kādēļ ļaunajiem dažreiz tiek at-
ļauts kaitēt tiem, kas ir nevainīgi vai taisnīgi.

Viens veids, kā izteikt patiesību, kas ietverta Almas 
14:11, ir šāds: Tas Kungs pieļauj, ka taisnīgie cieš 
no ļauno rokas, lai Viņa sodi varētu būt taisnīgi. 
Pievērs uzmanību, ka Almam tika atklāts, ka visi nomi-
rušie tika Tā Kunga pieņemti „godībā” (Almas 14:11). 
Mācot par šo notikumu ar mūžības perspektīvu, prezi-
dents Henrijs B. Airings, no Augstākā prezidija, teica: 
„Amuleks bija svētīts, lai spētu redzēt Dieva labestību 
un godīgumu pat tik briesmīgā traģēdijā.” („Amulek: 

Almas mācīto var apkopot ar šādu principu: Ja mēs 
pazemīgi atsauksimies uz aicinājumu nožēlot grē-
kus, Svētais Gars, galu galā, mūs vadīs Tā Kunga 
atdusā.

 5. Izlem, kuru no svētībām, kas ir minētas Almas 13:27–
29, tu vēlētos saņemt. Kad esi izlēmis, meklē Almas 

sniegto padomu, kas tev palīdzēs sagatavoties šo svētību sa-
ņemt. Pēc tam savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti 
mērķi, kā tu pielietosi Almas padomu, lai tu varētu ieiet Tā Kunga 
atdusā gan šajā, gan nākamajā dzīvē.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Almas 13. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

16. DAĻA: 4. DIENA

Almas 14.–16. 
nodaļa
Ievads
Kad Alma un Amuleks bija beiguši sludināt, daudzi 
Amonihas ļaudis noticēja un nožēloja grēkus, arī Zīz-
roms. Bet citi bija nikni un ieslodzīja Almu un Amuleku 
cietumā. Ļaunie Amonihas ļaudis padzina vīriešus, kas 
ticēja, un sadedzināja viņu sievas un bērnus. Pēc dau-
dzām dienām Tas Kungs atbrīvoja Almu un Amuleku 
no cietuma un iznīcināja Amonihas ļaunos vadītājus. 
Zīzroms Sidomā pieredzēja gan fiziskas, gan garī-
gas ciešanas. Viņš Almam atklāti paziņoja savu ticību 
Jēzum Kristum un tika dziedināts. Piepildoties pravie-
tojumam, lamaniešu armija iznīcina Amonihas pil-
sētu. Pateicoties Almas pravietiskajai vadībai, nefijiešu 
armijām izdevās pārtraukt lamaniešu agresiju. Alma, 
Amuleks un daudzi citi stiprināja Baznīcu nefijiešu 
zemē.

Almas 14. nodaļa
Alma un Amuleks tiek ieslodzīti cietumā, un ticīgie tiek 
padzīti vai sadedzināti
Domā par gadījumu, kad tu esi redzējis vai dzirdējis 
par kādu, kurš, būdams nevainīgs, cieta citu cilvēku 
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The Blessings of Obedience”, Heroes from the Book of 
Mormon [1995], 110. lpp.)

Izlasi Almas 60:12–13 un salīdzini to ar Almas 14:10–
11. Mēs uzzinām, ka daži iemesli, kādēļ tiek pieļautas 
taisnīgo ciešanas, — lai viņi varētu aizzīmogot savu 
liecību ar savu dzīvi (skat. M&D 135:3) un lai būtu par 
liecību pret ļaunajiem.

Mums var būt grūti saprast principu, kāpēc Dievs pie-
ļauj taisnīgo ciešanas. Padomā par prezidenta Spen-
sera V. Kimbala izteikumu, lai labāk saprastu, kāpēc 
Dievs ļauj cilvēkiem pielietot savu rīcības brīvību pat 
tad, ja tie izdara nepareizas izvēles: 

„Ja mēs raudzītos uz mirstīgo dzīvi kā uz 
visu esamību, tad sāpes, bēdas, neveiksme 
un īsa dzīve būtu liela nelaime. Taču, ja 
mēs raugāmies uz dzīvi kā uz mūžīgi 
esošu — tādu, kas plešas tālu pirmsmir-
stīgajā dzīvē un mūžīgajā pēcnāves 

laikaposmā, tad mēs uz visiem notikumiem raudzītos 
no pareizās perspektīvas. . . .

. . . Ja visi taisnīgie tiktu aizsargāti un ļaunie iznīcināti, 
tad visa Tēva iecere tiktu izjaukta un evaņģēlija pa-
matprincips — rīcības brīvība — vairs nepastāvētu. Ne-
vienam cilvēkam nevajadzētu dzīvot, pielietojot ticību.” 
(Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball 
[2006], 15. lpp.)

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, kā 
patiesības, kuras tu esi iemācījies no Almas 14:11 un pre-

zidenta Kimbala izteikuma, palīdz tev saprast, kāpēc Dievs daž-
reiz pieļauj taisnīgo ciešanas, ko rada ļaunie.

Izlasi Almas 14:12–13 un atrodi, ko Alma mācīja Amu-
lekam, lai palīdzētu viņam izturēt pārbaudījumu, kuru 
tie pieredzēja. Kāpēc, pēc tavām domām, Alma spēja 
atbildēt ar tik lielu pārliecību?   
 

Izlasi eldera Ričarda G. Skota, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, citātu, lai labāk saprastu, ko Alma mācīja 
Amulekam par paļaušanos uz To Kungu: „Šī dzīve 
ir lielas paļaušanās pieredze — paļaušanās uz Jēzu 
Kristu, paļaušanās uz Viņa mācībām, paļaušanās uz 
mūsu spēju, saņemot Svētā Gara vadību, paklausīt šīm 
mācībām, lai gūtu laimi tagad un mērķtiecīgi tiecoties 
pēc lielākās laimes mūžīgajā pastāvēšanā. Paļauties no-
zīmē labprātīgi paklausīt, nezinot visu no sākuma līdz 
beigām (skat. Sal. pam. 3:5 –7). Lai gūtu panākumus, 
jūsu paļāvībai uz To Kungu ir jābūt daudz spēcīgākai 
un izturīgākai par jūsu pārliecību uz savām sajūtām 
un pieredzi.” („Trust in the Lord”, Ensign, 1995. g. 
nov., 17. lpp.)

Varētu būt noderīgi uzsvērt šo patiesību un savos 
Svētajos Rakstos, blakus Almas 14:12–13, ierakstīt: Kad 
mēs paļaujamies uz To Kungu, Viņš mūs stiprina 
mūsu pārbaudījumu brīžos.

 2. Izvēlies vienu vai vairākas no piedāvātajām situācijām 
un savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā paskaidro, 

kā princips, kuru tu nule kā ierakstīji savos Svētajos Rakstos, va-
rētu palīdzēt pieminētajiem cilvēkiem:
a) Daži spēlētāji jaunieša sporta komandā izvairās no viņa un 
atklāti viņu izsmej vai ķircina par viņa uzticību evaņģēlija stan-
dartiem. Rodas iespaids, ka viņi mērķtiecīgi plāno kopīgus pasā-
kumus, papildus treniņiem, apzinoties, ka viņš tos neapmeklēs 
savas reliģiskās pārliecības dēļ. 
b) Jauna sieviete ir pieteikusies darbam veikalā, kurā strādā labs 
draugs. Viņu nepieņem darbā, un viņas draudzene vēlāk viņai pa-
skaidro, ka veikala īpašnieks esot teicis, ka viņš nekad nepie-
ņems darbā mormoni. 
c) Kad jauns vīrietis skolā lūdz citai jauniešu grupai viņa klāt-
būtnē pārtraukt lietot lamuvārdus, tie viņu grūsta un draud vi-
ņam nodarīt vēl vairāk pāri, ja viņš vēlreiz teiks, kā viņiem būtu 
jārunā.

Izlasi Almas 14:14–17 un padomā par to, kā Almas 
un Amuleka ticība palīdzēja viņiem turpināt izciest 
ļauno Amonihas vadītāju pāridarījumus. Kāpēc, pēc 
tavām domām, neatbildēšana tajā situācijā bija labākā 
atbilde? (Skat. arī Mateja 27:11–14.)

Almas 14:18–28 ir vēstīts par Almas un Amuleka 
daudzajām ciešanām, pirms Dievs viņus atbrīvoja un 
iznīcināja daudzus no ļaunajiem Amonihas vadītā-
jiem. Frāze „griežot zobus” (21. pants) nozīmē, ka viņi 
grieza zobus dusmās vai niknumā. 

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, 
kuru no Almas un Amuleka ciešanām, kas pierakstītas Al-

mas 14:18–25, tev būtu izturēt visgrūtāk, un paskaidro — kāpēc. 
Pēc tam uzraksti par personīgu pieredzi vai par kāda, tev zināma 
cilvēka, pieredzi, kas, neskatoties uz centieniem dzīvot taisnīgi, 
pieredzēja pārbaudījumus. 

Saskaņā ar Almas 14:25, kas Almam un Amulekam 
deva spēku stāvēt pašiem uz savām kājām? Izlasi 
Almas 14:26–29 un atzīmē tās frāzes un vārdus, kuras, 
pēc tavām domām, vislabāk apliecina šo patiesību: Ja 
mēs lūdzam To Kungu ticībā, Viņš mūs stiprinās 
mūsu grūtībās un mūs atbrīvos Savā veidā un Savā 
laikā.

Tas Kungs var dot Savu spēku un atbrīvot tevi no pār-
baudījumiem un grūtībām Savā veidā un laikā. Māco-
ties paļauties uz Tā Kunga gribu, mēs iegūsim lielāku 
spēku un enerģiju izturēt mūsu dzīves grūtības.
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Almas 15.–16. nodaļa
Zīzroms tiek izdziedināts, lamaniešu armija iznīcina 
Amonihas pilsētu, Alma un Amuleks turpina sludināt 
nefijiešiem
Aizejot no Amonihas, Alma un Amuleks devās uz 
netālo Sidomas pilsētu, kur tie sastapās ar ticīgajiem no 
Amonihas, ieskaitot Zīzromu. Izlasi Almas 15:3–5, lai 
atklātu, kādā stāvoklī atrodas Zīzroms.

Padomā: Kas bija Zīzroma slimības cēlonis? Ko Zīz-
roms darīja, lai saņemtu atvieglojumu un mieru?

Rūpīgi izlasi Almas 15:6–10 un pasvītro divas vai trīs 
frāzes, kas norāda uz to, ka Alma palīdzēja Zīzromam 
koncentrēties uz Jēzu Kristu un Viņa Izpirkšanu. Lai 
izprastu vienu veidu, kā priesterības vadītāji var palī-
dzēt cilvēkiem saņemt žēlastību caur Izpirkšanu, izlasi 
eldera Džeja E. Džensena, no Septiņdesmito prezidija, 
pieredzi:

„Kalpojot par bīskapu, es biju liecinieks Izpirkšanas 
svētībām to Baznīcas locekļu dzīvē, kas bija izdarījuši 
nopietnus pārkāpumus. . . .

Kāds jauns neprecēts jaunietis mūsu bīskapijā satikās 
ar kādu jauno sievieti. Viņi pieļāva, ka attiecības aiziet 
par tālu. Viņš atnāca pie manis pēc padoma un palī-
dzības. Balstoties uz atzīšanos un Svētā Gara ietekmi 
uz mani, vēl starp citām lietām, viņam tika liegts uz 
kādu laiku pieņemt Svēto Vakarēdienu. Mēs regulāri 
tikāmies, lai pārliecinātos, ka ir notikusi patiesa grēku 
nožēlošana, un pēc attiecīga laika es atļāvu viņam atkal 
pieņemt Svēto Vakarēdienu.

Sēžot uz paaugstinājuma šī dievkalpojuma laikā, 
manas acis bija vērstas uz viņu, kad viņš atkal cienīgi 
pieņēma Svēto Vakarēdienu. Es pieredzēju žēlastības, 
mīlestības un drošības rokas ieskaujam viņu, dziedējo-
šai Izpirkšanai sasildot viņa dvēseli un atvieglinot viņa 
nastu, saņemot apsolīto piedošanu, mieru un laimi.” 
(„Arms of Safety”, Ensign vai Liahona, 2008. g. nov., 
49. lpp.) 

Bīskapi un citi priesterības vadītāji var mums palīdzēt 
saņemt nepieciešamo žēlastību un spēku caur Jēzus 
Kristus Izpirkšanu. Kādus pierādījumus tu vari atrast 
Almas 15:11–12, kas apliecina, ka Zīzroms ir patiesi 
nožēlojis grēkus un saņēmis Tā Kunga žēlastību?  

Tu vari ierakstīt savos Svētajos Rakstos vai Svēto 
Rakstu studiju dienasgrāmatā pie Almas 15:6–12 šādu 
principu: Caur mūsu ticību Jēzum Kristum, mēs va-
ram tikt izdziedināti un stiprināti. Saskaņā ar Almas 
15:16, 18, kā šis princips darbojās Amuleka dzīvē?

Alma un Amuleks nodibināja Baznīcu starp Sidomas 
ļaudīm un atgriezās Zarahemlā.

Almas 16. nodaļā mēs lasām, ka lamaniešu armija ie-
karoja nefijiešu zemes un iznīcināja Amonihas pilsētu, 
piepildot Almas un Amuleka pravietojumu: ja cilvēki 
nenožēlos grēkus, viņi tiks iznīcināti (skat. Almas 9:12). 
Lasot Almas 16. nodaļu noskaidro, pie kā nefijieši 
vērsās pēc palīdzības, lai viņi varētu uzvarēt lamaniešu 
armiju. Pielīdzini šo pieredzi savām cīņām un ienaid-
niekiem, ar ko tu sastopies.

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Almas 14.–16. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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17. DAĻA: 1. DIENA

Almas 17.–18. 
nodaļa
Ievads
Almas 17.–18. nodaļā ir apraksts, kā Mormons vēstī par 
Mosijas dēlu misijām lamaniešu vidū. Šie apraksti ir 
kā piemērs tam, kā misionāriem mūsdienās vajadzētu 
gatavoties un kalpot. Mosijas dēli tiecās pēc Tā Kunga 
vadības, gatavojoties sludināt evaņģēliju lamaniešiem. 
Viņiem ejot savus dažādos ceļus, Tas Kungs viņus 
mierināja un apsolīja, ka viņi vedīs dvēseles pie Viņa. 
Amons devās uz Ismaēla zemi un kalpojot sāka mācīt 
lamaniešu ķēniņu Lamoniju. Ķēniņš Lamonijs apbrī-
noja Amona spēku, kad viņš aizstāvēja ķēniņa ganām-
pulku. Šīs kalpošanas rezultātā, ķēniņa un viņa ļaužu 
sirdis tika mīkstinātas, lai uzklausītu Amona mācības 
par Dievu un pestīšanas ieceri. Lamonijs ticēja tam, 
ko Amons mācīja, atzina, ka viņam ir nepieciešams 
Glābējs, piesauca To Kungu pēc žēlastības un tika Svētā 
Gara pārņemts.

Almas 17:1–18
Mosijas dēli gatavojas sludināt evaņģēliju lamaniešiem
Padomā, cik ilgu laiku mūsdienās elderi un māsas 
aizvada, kalpojot misijā? Izlasi Almas 17:4 un pasvītro 
gadu skaitu, ko Mosijas dēli aizvadīja, sludinot evaņģē-
liju starp lamaniešiem.

Kad Alma devās uz Manti zemi, viņš sastapās ar Mo-
sijas dēliem, kuri atgriezās mājās no savām garajām 
misijām, un viņi visi līksmoja. Izlasi Almas 17:2–4 un 
izcel tos vārdus, kuri raksturo, kādi misionāri Mosijas 
dēli bija.

 1. Vēlreiz izlasi Almas 17:2–4. Savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā veic šādu uzdevumu: 

a) Uzskaiti, ko Mosijas dēli darīja, lai sagatavotos būt efektīvi 
misionāri, un raksturo viņu gatavošanās rezultātu. 
b) Aplūkojot visu, ko šie misionāri darīja, izvēlies, ko tu vēlētos 
darīt labāk savā dzīvē vai kādu raksturiezīmi attīstīt pilnīgāk. 
 Uzraksti rindkopu par to, kā tu vari to darīt.

Padomā, cik bieži tu lūdz un pēti Rakstus gan individu-
āli, gan savā ģimenē un padomā, cik bieži tev ir iespēja 
gavēt. Kādā veidā iepriekšminētā rīcība ir palīdzējusi 
tev kļūt „stipram patiesības zināšanā” (Almas 17:2)?

Analizējot Mosijas dēlu piemēru, mēs apgūstam šādu 
principu: Pētot Rakstus, lūdzot un gavējot, mēs 
saņemam Svēto Garu un varam mācīt ar spēku. 

Saņemot Svēto Garu, mēs esam labāk sagatavoti, lai 
dalītos evaņģēlijā ar citiem.

Izlasi eldera Deivida A. Bednāra, no Divpadsmit apus-
tuļu kvoruma, izteikumu, kurā viņš mācīja jauniešiem, 
kā viņi var labāk sagatavoties būt par misionāriem. 
Izvēlies noteiktus veidus, kā tu vari sevi sagatavot, lai 
dalītos evaņģēlijā līdzīgi tam, kā to darīja Mosijas dēli.

„Jūsu vēlme kalpot Dievam var pieaugt 
(skat. M&D 4:3), un jūs varat sākt domāt, 
kā misionāri domā, lasīt, ko misionāri 
lasa, lūgt, kā misionāri lūdz, un just, ko 
misionāri jūt. Jūs varat izvairīties no 
pasaulīgajām ietekmēm, kas Svētajam 

Garam liek atkāpties, un jūs varat kļūt pašpaļāvīgāki, 
atpazīstot un atsaucoties uz garīgiem pamudināju-
miem. Rindiņu pēc rindiņas, priekšrakstu pēc priekš-
raksta, nedaudz šur un nedaudz tur, jūs pakāpeniski 
varat kļūt par tādu misionāru, kādu vēlaties kļūt, un 
tādu misionāru, kādu Glābējs cer ieraudzīt. . . .

Evaņģēlija sludināšana . . . nav pasākums, kurā mēs 
iesaistāmies tikai uz ierobežotu laikaposmu, vai uzde-
vums, kas mums kā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus 
Baznīcas locekļiem ir jāpaveic. Drīzāk, misionāra darbs 
ir mūsu garīgās identitātes apliecinājums un manto-
jums.” („Becoming a Missionary”, Ensign vai Liahona, 
2005. g. nov., 46.–47. lpp.)

Izlasi Almas 17:9 un pasvītro, ko Mosijas dēli lūdza, 
gatavojoties kalpot. Izlasi Almas 17:11 un pārdomā, ko 
Tas Kungs viņiem teica par to, kā būt darbarīkiem Viņa 
rokās. Šajos pantos tiek mācīts šāds princips: Esot par 
labu paraugu, īpaši ciešanu brīžos, Tas Kungs var 
padarīt mūs par darbarīkiem Savās rokās.

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā apraksti si-
tuāciju, kurā, tavuprāt, tu varētu būt labs paraugs. Domā 

par skolas vidi, mājas vidi ar savu vai paplašināto ģimeni un soci-
ālo vidi, kur tu veido attiecības aci pret aci vai tiešsaistē. Pastāsti, 
kā tieši tu būsi labs paraugs konkrētajā situācijā.
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Dažās situācijās ir grūtāk būt par labu paraugu nekā 
 citās. Aplūko, kā lamanieši ir raksturoti Almas 17:12–
16, un padomā, kāpēc Mosijas dēliem būtu grūti mācīt 
šādā situācijā.

Kāpēc, pēc tavām domām, Mosijas dēli bija gatavi pie-
redzēt ciešanas, lai palīdzētu cilvēkiem, kas ienīda nefi-
jiešus? Lai palīdzētu tev saprast, ko Mosijas dēli cerēja 
paveikt, aizpildi lauciņus ar vārdiem no Almas 17:16: 
Mosijas dēli vēlējās, lai lamanieši - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , jo 
viņi vēlējās, lai lamanieši uzzinātu par pestīšanas ieceri.

Lai palīdzētu tev saprast, kā tu vari būt par labu pa-
raugu citiem, nākamo dienu laikā veic šo uzdevumu: 
Palūdz ģimenes locekli vai draugu tev pastāstīt par 
kādu Kristum līdzīgas uzvedības paraugu, kas ir ietek-
mējis viņa dzīvi.

Almas 17:19–39
Amons kļūst par ķēniņa Lamonija kalpu un pasargā viņa 
ganāmpulkus
Lasot Almas 17:19–39, pievērs uzmanību, kā Amons 
kalpo ķēniņam Lamonijam un ķēniņa kalpiem. Pa-
domā, kā Amona kalpošana palīdzēja sagatavot lama-
niešus pieņemt evaņģēliju. Ieplāno dalīties ar ģimenes 
locekli vai draugu stāstā par Amonu, kurš pasargāja 
ķēniņa ganāmpulkus. Daloties šajā stāstā, uzsver šādas 
patiesības: Kalpojot mēs varam palīdzēt citiem 
pieņemt evaņģēliju. Parunā ar šo cilvēku par kādu, 
kuram tu vēlies palīdzēt kļūt garīgi stiprākam. Padomā, 
kā tu vari kalpot šim cilvēkam, un izlem, kā tu īstenosi 
savu nolūku.

Almas 18. nodaļa
Amona uzticība atstāj iespaidu uz ķēniņu Lamoniju, un 
Amons māca ķēniņam evaņģēliju
Ķēniņa Lamonija kalpi pastāstīja viņam, ko Amons bija 
darījis, lai aizsargātu ķēniņa ganāmpulkus. Izlasi Almas 
18:4–6 un uzzini, kāda bija ķēniņa reakcija, uzzinot par 
Amona paveikto.

Kad ķēniņš vaicāja saviem kalpiem, kur ir Amons, 
viņi teica, ka Amons pilda pavēli, ko ķēniņš bija devis 
agrāk, ka viņam ir jāsagatavo viņa zirgi ceļam uz Nefija 
zemi, kur dzīvo ķēniņa tēvs. Izlasi Almas 18:12–15, lai 
noskaidrotu, kādu ietekmi uz ķēniņu Lamoniju bija 
atstājusi Amona kalpošana.

Izlasi Almas 18:16–21 un atrodi pierādījumus tam, ka 
Amons, mācot ķēniņu Lamoniju, bija Tā Kunga vadīts. 
Uzraksti, kā šajā situācijā Amonam palīdzēja Dieva 
Svētais Gars.   
  
 

Lasot Almas 18:22–32, meklē noteiktas evaņģēlija 
patiesības, ko Amons mācīja Lamonijam. Tu vari tās 
atzīmēt savos Svētajos Rakstos vai savā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā. Amons, mācot Lamoniju, par 
pamatu ņēma tās patiesības, kas abiem bija kopīgas. 
Lamonijs ticēja Dievam, kuru viņš sauca par Diženo 
Garu, taču viņam nebija izpratnes par patieso Dieva 
dabu. 

Izlasi Almas 18:33–35 un uzzini, kā Amons atbildēja, 
kad ķēniņš viņam vaicāja, vai viņš ir sūtīts no Dieva.

 3. No savām studijām par Almas 17.–18. nodaļu, savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti nelielu 

rindkopu, kas būtu kā kopsavilkums tam, ko Amons ar Dieva 
 palīdzību spēja paveikt starp lamaniešiem.

Blakus Almas 18:35 savos Svētajos Rakstos tu vari 
ierakstīt šādu principu: Ja mēs kalposim Debesu 
Tēvam un Jēzum Kristum, Viņi vairos mūsu spēju 
darīt Viņu darbu.

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
vienu vai abiem jautājumiem:

a) Kā iepriekšējais princips tev palīdzēs veikt tavus pašreizējos 
un Baznīcas pienākumus, kas tev būs nākotnē? 
b) Kā tu vari kalpot Tam Kungam uzticīgāk, lai Viņš varētu vairot 
tavu spēju darīt Viņa darbu?
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Pateicoties Amona uzticības paraugam un kalpošanai, 
viņš varēja mācīt Lamoniju par Debesu Tēva pestīšanas 
ieceri. Atceries, ka Lamonijs izjuta vainu par izdarī-
tajām slepkavībām (skat. Almas 18:4–6). Izlasi Almas 
18:36–43 un uzzini, kā Amons mācīja Lamonijam 
pestīšanas ieceri un kā Lamonijs uztvēra šīs mācības.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kāpēc, pēc tavām domām, īpaši ķēniņam La-

monijam būtu būtiski izprast Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu?

Padomā, kā mācīšanās par Radīšanu, Krišanu un 
Izpirkšanu varēja palīdzēt Lamonijam atzīt, ka viņam ir 
nepieciešams Glābējs. Elders Brūss R. Makkonkijs, no 
Divpadsmit apustuļu kvoruma, mācīja par Radīšanas, 
Krišanas un Izpirkšanas nozīmīgumu:

„Šie trīs dievišķie notikumi — trīs mūžī-
bas pīlāri — ir nešķirami ieausti vienā 
lielā, dižā gobelēnā, ko dēvējam par 
mūžīgo pestīšanas ieceri. Mēs uzskatām, 
ka Tā Kunga Jēzus Kristus Izpirkšana ir 
atklātās reliģijas pamats, kodols un sirds. 

Tā veicina cilvēka nemirstību un mūžīgo dzīvi. Glāb-
šana ir Kristū.

Taču, ja nebūtu Krišanas, tad nevarētu būt arī Izpirkša-
nas. Ādama krišana pasaulē ieviesa laicīgu un garīgu 
nāvi, un no šīm nāvēm cilvēki un visa veida dzīvība 
ir izpirkta caur Izpirkšanu, ko nodrošināja Tas Kungs, 
Jēzus Kristus. Ar Ādamu nāca mirstība; ar Kristu — 
nemirstība. Glābšanai ir nepieciešama gan Krišana, 
gan Izpirkšana.

Ja Zeme un cilvēks, un viss dzīvais netiktu radīts savā 
fiziskā un paradīzes stāvoklī — nemirstības stāvoklī —, 
tad nevarētu būt Krišanas. . . . Tādējādi glābšana ir pie-
ejama debess un Zemes, un visa, kas ir tajā un uz tām, 
radīšanas dēļ. Glābšana ir pieejama Radīšanas, Kriša-
nas un Izpirkšanas dēļ, jo visas trīs ir daļa no dievišķās 
ieceres.” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 
81.–82. lpp.)

No Lamonija pieredzes mēs varam mācīties šādu pa-
tiesību: Saprotot, ka mums ir nepieciešams Glābējs, 
mēs vēlēsimies nožēlot grēkus.

Šīs nodarbības noslēgumā padomā par to, ko tu vari 
darīt, lai palīdzētu sev atcerēties nepieciešamību pēc 
Glābēja.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Almas 17.–18. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

17. DAĻA: 2. DIENA

Almas 19.–20. 
nodaļa
Ievads
Almas 19.–20. nodaļā ķēniņš Lamonijs pieredzēja 
varenu sirds pārmaiņu, kas veicināja daudzu viņa ļaužu 
pievēršanu Tam Kungam. Amons un ķēniņš Lamonijs 
devās uz Midoniju, lai atbrīvotu Amona ieslodzītos 
brāļus. Ceļā uz turieni, viņi sastapa Lamonija tēvu, kas 
bija visu lamaniešu ķēniņš. Amona drosmīgā liecība un 
mīlošais veids, ar kādu viņš aizsargāja Lamoniju, mīk-
stināja ķēniņa Lamonija sirdi un viņš piekrita atbrīvot 
Amona brāļus. Pateicoties Amona liecībai un piemē-
ram, daudzi cilvēki juta Svētā Gara ietekmi, viņiem tika 
mācīts evaņģēlijs un tie tika pievērsti Tam Kungam.

Almas 19. nodaļa
Ķēniņš Lamonijs un daudzi no viņa ļaudīm nožēlo grēkus 
un tiek kristīti
Domā par sīkajiem vilnīšiem, kas izveidojas, ūdens 
tilpnē iemetot akmentiņu.

Kā cilvēka rīcība var līdzināties akmentiņam, kas tika 
iemests ūdenī?   
 

Uzraksti Amons attēla kreisajā malā, ovālajā laukumiņā.

Izlasi Almas 19:1, 6 un noskaidro, kurš pirmais bija 
Amona liecības ietekmēts, un ieraksti šī cilvēka vārdu 
pirmajā attēla laukumā. Izvēlies frāzi no šiem pantiem, 
kas, tavuprāt, vislabāk raksturo notiekošo ar Lamo-
niju. Uzraksti šo frāzi un to, ko, pēc tavām domām, tā 
nozīmē:   
 

Lasot Almas 19:7–10, atrodi cilvēku, kurš bija nāka-
mais, kuru ietekmēja Amona liecība, un ieraksti šī 
cilvēka vārdu attēla otrajā laukumā. Saskaņā ar Almas 
19:10, ar ko ķēniņa Lamonija sievas ticība bija īpaša?   
 

Izlasi Almas 19:11–13 un noskaidro, kā Lamonija sievu 
ietekmēja viņas vīra liecība?   
 

 1. Izlasi Almas 19:13–14 un savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Ko, tavuprāt, nozīmē 

būt „Gara pārņemtam” vai „prieka pārņemtam”? Kad tu esi sa-
jutis spēcīgu Svētā Gara ietekmi savā dzīvē?
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Izlasi Almas 19:15 un nosaki, kurš nākamais tika 
Amona liecības ietekmēts, un ieraksti šī cilvēka vārdu 
trešajā attēla laukumā.

Izlasi Almas 19:16–17, lai noteiktu, kuru nākamo 
ietekmēja, un ieraksti šī cilvēka vārdu ceturtajā attēla 
laukumā.

Padomā par to, kā notikumi ietekmēja visus ķēniņa 
kalpus, kas saistīti ar Amonu, Lamoniju un Lamonija 
sievu. Izlasi Almas 19:15–17 un izcel tos vārdus un 
frāzes, kas norāda, ka Lamonija kalpi sāka pievērsties 
Dievam.

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kā Lamonija un viņa ģimenes garīgās piere-

dzes palīdzēja Abišai pieņemt lēmumu dalīties savā liecībā ar ci-
tiem pēc tam, kad daudzus gadus viņa nebija to darījusi zināmu 
(Almas 19:17)?

Izlasi Almas 19:18–22, lai uzzinātu, kā cilvēki, kas sa-
pulcējās ķēniņa mājās, izprata redzēto. Iztēlojies, ka tu 
esi Abišas vietā. Ko tu iesāktu, redzot, ka starp cilvē-
kiem ir izveidojies strīds? Lai noskaidrotu, kā rīkojās 
Abiša, izlasi Almas 19:23–29.

Izlasi Almas 19:30–36 un padomā, kā Amona liecība 
ietekmēja citus. Piektajā attēla laukumā ieraksti — 
„daudzi citi lamanieši”.

3. Padomā par visiem cilvēkiem, kurus ietekmēja Amona 
liecība, un pēc tam savā Svēto Rakstu studiju dienasgrā-

matā pabeidz šo frāzi: Daloties savā liecībā un esot par tais-
nīgu paraugu, es varu . . .

Ar savu liecību un piemēru Amons palīdzēja Lamo-
nijam un citiem pievērsties Tam Kungam. Atsauc 
atmiņā tos, kam tavā dzīvē ir bijusi liela garīga nozīme. 
Padomā par kādu, kura taisnīgais piemērs un liecība 
tevi ir ietekmējis. Vai tev nāk prātā veidi, kā šis cilvēks ir 
pozitīvi ietekmējis arī citus cilvēkus?

4. Padomā, kā tu vari pielietot to, ko tu esi iemācījies no 
Amona piemēra, un savā Svēto Rakstu studiju dienasgrā-

matā atbildi uz jautājumiem: 

a) Kā tiktu svētīti tavi ģimenes locekļi un draugi, ja tu sekotu 
Amona piemēram un dzīvotu taisnīgi, kalpotu citiem un dalītos 
savā liecībā?
b) Kā tavs piemērs un liecība varētu izraisīt „sīkus vilnīšus” jeb 
tālejoši ietekmēt tavu ģimeni, draugus un paziņas? 

Almas 20. nodaļa
Ķēniņa Lamonija tēvs pieredz varenu sirds pārmaiņu, un 
viņš vēlas mācīties evaņģēliju
Izlasi izklāstītās trīs situācijas un apdomā, kā tu tajās 
reaģētu:

• Tu piedalies sporta sacensībās, un tev ir sajūta, ka 
spēles tiesnesis, pieņemot lēmumus, pret tevi ir ne-
taisnīgs.

• Skolotājs testa pildīšanas laikā bez pamatota iemesla 
klases priekšā apsūdz tevi norakstīšanā. 

• Tavi vecāki tevi apsūdz nodarījumā, ko patiesībā ir 
paveicis tavs brālis vai māsa.

Almas 20. nodaļā Amons un Lamonijs bija situāci-
jās, kurās uz notikumiem viņi būtu varējuši reaģēt ar 
dusmām. Studējot šo nodaļu, iztēlojies sevi Amona vai 
Lamonija vietā.

Izlasi Almas 20:1–7, lai uzzinātu, kas notika, kad Lamo-
nijs vēlējās iepazīstināt Amonu ar savu tēvu, kas bija 
ķēniņš pār visiem lamaniešiem. Pēc tam izlasi katru 
pantu grupu un apdomā savas atbildes uz katru no 
jautājumiem.

Almas 20:8–13 Ja tu būtu Amona vietā un kāds tevi 
nepatiesi apsūdzētu melos un zagšanā, 
— kā tu justos?

Almas 20:14–16 Kas tevi pārsteidz Lamonija atbildē 
savam tēvam?

Almas 20:17–25 Kā Amons atbildēja uz Lamonija tēva 
dusmām? Kā Amons izrādīja mīlestību 
pret Lamoniju?
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Izlasi Almas 20:26–27, lai uzzinātu par Amona atbildes 
sekām? Ko Lamonija tēvs vēlējās mācīties, pieredzē-
dams Amona mīlestību?   
 

Ko mēs varam mācīties no Amona atbildes uz Lamo-
nija tēva dusmām?   
 

Savos Svētajos Rakstos, blakus Almas 20:26–27, vai 
savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti šādu 
patiesību: Ja mēs visu darīsim mīlestībā, tas var 
mīkstināt viņu sirdi un rosināt viņos vēlmi — uz-
zināt patiesību. Esi gatavs, kad tev būs iespēja savās 
mājās, esot ar draugiem, vai skolā atbildēt uz citu 
cilvēku dusmām ar mīlestību.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti 
mērķi, kā tu vari labāk atbildēt uz citu dusmām ar mīles-

tību, līdzīgi kā to darīja Amons saskarsmē ar lamaniešu ķēniņu.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Almas 19.–20. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

17. DAĻA: 3. DIENA

Almas 21.–22. 
nodaļa
Ievads
Ārons, viens no Amona brāļiem, māca amalekiešiem 
un amuloniešiem par Jēzu Kristu un Izpirkšanu, taču 
cilvēki viņu noraida. Viņš un vēl daži no viņa brāļiem 
tiek ieslodzīti cietumā Midonijā. Pieredzot grūtības, 
viņi paliek uzticīgi. Pēc tam, kad Amons un ķēniņš 
Lamonijs nodrošināja viņu atbrīvošanu no cietuma, 
Ārons mācīja Lamonija tēvam, kā „piedzimt no Dieva” 
(Almas 22:15). Ķēniņš uzzināja, ka, nožēlojot savus 
grēkus, viņš var iepazīt Dievu un galu galā iemantot 
mūžīgo dzīvi. Pateicoties Ārona un viņa brāļu uzticībai, 
daudzi lamanieši iepazīst Dievu un Viņa Izpirkšanas 
ieceri.

Almas 21:1–23
Neskatoties uz pārbaudījumiem un ieslodzījumu, Ārons un 
viņa brāļi sludina evaņģēliju
Domā par kādu pieredzi, kad tu, sastopoties ar grūtī-
bām, uzcītīgi centies ievērot baušļus. Pēc tam apdomā 
šādus jautājumus: Ko tu darīji, lai, neskatoties uz 
pārbaudījumiem, paliktu uzticīgs? Atskatoties uz šo 
pieredzi, kā, pēc tavām domām, Tas Kungs tevi svētīja 
šajā pārbaudījumu laikā? 

Kamēr Amons mācīja ķēniņu Lamoniju un viņa ļaudis 
(skat. Almas 17–19), Ārons un viņa brāļi, cenšoties 
mācīt citā zemes daļā, pieredzēja lielas grūtības. Lai 
gūtu nelielu ieskatu par Ārona un viņa brāļu pārbau-
dījumiem un ciešanām cietumā, izlasi Almas 20:28–30. 
Pēc tam izlasi rakstvietu no Almas 21:1–17, lai veiktu 
zemāk norādīto uzdevumu. Pievērs uzmanību tam, kā 
Ārons un viņa brāļi izturēja savus pārbaudījumus.

 1. Pārraksti šo tabulu savā Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā, atstājot vietu saviem komentāriem pēc 

 katras rakstvietas:

Izaicinājums vai 
grūtības

Kā Ārons un viņa brāļi reaģēja 
uz notiekošo

Almas 21:3 Almas 21:4

Almas 21:5–6, 8 Almas 21:7, 9

Almas 21:10–11 Almas 21:11–12

Almas 21:13–14 Almas 21:15
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Kad būsi izlasījis katru rakstvietu, kreisajā tabulas stabiņā, ierak-
sti izaicinājumus vai grūtības, ar kurām sastapās Ārons un viņa 
pārinieki. Labajā stabiņā ieraksti Ārona un viņa pārinieku reakciju 
uz notiekošo. Pēc tam atbildi uz šiem jautājumiem:
a) Kāpēc, tavuprāt, viņiem būtu bijis viegli zaudēt drosmi, cerību 
un atgriezties mājās — draudzīgākā vidē, starp nefijiešiem?
b) Ņemot vērā, ka ikviens baznīcas loceklis ir misionārs, ko mēs 
varam mācīties no šīs pieredzes?

Izlasi Almas 21:16–17 un noskaidro, kā Tas Kungs pa-
līdzēja Āronam un viņa brāļiem, kuri pastāvēja ticībā, 
darīt Viņa darbu. No Ārona un viņa brāļu pieredzes 
mēs mācāmies šādu principu: Ja mēs uzticīgi pastā-
vam savos pārbaudījumos, Tas Kungs mums pa-
līdzēs darīt Viņa darbu. Tu vari ierakstīt šo principu 
savos Svētajos Rakstos vai savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā.

Padomā, kādu darbu Dievs vēlētos, lai tu paveic tagad 
un nākotnē, un ar kādiem izaicinājumiem tu varētu 
sastapties, cenšoties paveikt šo darbu. Izlasi prezidenta 
Tomasa S. Monsona citātu, kurš mācīja, ka, cenšoties 
darīt Tā Kunga darbu, mēs varam saskarties ar pārbau-
dījumiem: 

„Sasniegt, mācīt, aizskart dārgās dvēseles, 
kuras mūsu Tēvs ir sagatavojies Viņa 
vēstījumam, ir liels uzdevums. Gūt 
panākumus reti kad ir viegli. Parasti pirms 
tam ir asaras, pārbaudījumi, uzticība un 
liecība. . . .

. . . Dieva kalpi rod mierinājumu Skolotāja apgalvo-
jumā: „Es esmu pie jums ik dienas” (Mateja 28:20). 
Šis lielais apsolījums jūs stiprina. . . . Tas sniedz jums 
mierinājumu, kad zudusi drosme, un to pieredz katrs.” 
(„Tears, Trials, Trust, Testimony”, Ensign, 1987. g. 
maijs, 43. lpp.)

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti par 
kādu pieredzi, kad tu pārbaudījumos uzticīgi pastāvēji līdz 

galam. Vai arī, tu vari rakstīt par to, kā tu plāno būt uzticīgs, lai 
pārvarētu savu pašreizējo izaicinājumu, pielietojot šīs nodarbības 
principus. Kā arī, uzraksti par dažām situācijām, kurās tu varētu 
nonākt nākotnē un kur tev būtu nepieciešams pastāvēt pārbaudī-
jumos līdz galam, darot Tā Kunga darbu. 

Izlasi Almas 21:18–23 un uzzini, ko Amons darīja pēc 
tam, kad bija palīdzējis Āronam un viņa brāļiem izkļūt 
no cietuma. Pievērs uzmanību, kā lamaniešu dzīve ir 
izmainījusies, pateicoties Amona evaņģēlija sludināša-
nai.

Padomā, kā Jēzus Kristus evaņģēlijs ir izmainījis tavu 
vai kāda cita, tev zināma cilvēka, dzīvi. Apdomā iespēju 
dalīties evaņģēlijā ar kādu paziņu vai domā par kādu, 
kuru varētu ietekmēt Ārona un viņa brāļu piemērs. 

Plāno dalīties ar šo cilvēku tajā, ko tu esi iemācījies 
no Ārona un viņa brāļu piemēra, kuri uzticīgi veica Tā 
Kunga darbu.

Almas 22. nodaļa
Lamonija tēvs, kas ir ķēniņš pār visiem lamaniešiem, notic 
Ārona sludinātajam evaņģēlijam
Atminies Amona tikšanos ar Lamonija tēvu, ko ap-
skatījām iepriekšējā nodarbībā. Izlasi vēlreiz ķēniņa 
specifisko prasību Amonam Almas 20:27. Lasot Almas 
22:1–3, noskaidro, kā ķēniņš reaģēja uz Ārona apmek-
lējumu.

Izlasi Almas 22:4–6 un uzzini, kas satrauca ķēniņa 
Lamonija tēvu. Lasot Almas 22:7–14, atrodi patiesības, 
kuras Ārons mācīja Lamonija tēvam.

Apdomā šādus jautājumus (būtu noderīgi atcerēties 
līdzīgu pārrunu, kas bija par ķēniņu Lamoniju Almas 
17.–18. nodaļā):

• Kādēļ ķēniņam vajadzēja ticēt Dievam, lai varētu 
izprast grēku nožēlošanas būtību?

• Kā sapratne par Krišanu palīdzēja ķēniņam izprast 
grēku nožēlošanas principu?

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kādēļ ir būtiski saprast Ādama Krišanu un 

Jēzus Kristus Izpirkšanu, lai varētu izprast grēku nožēlošanas 
 mācību?

Izlasi Almas 22:15 un atrodi, ko ķēniņa Lamonija tēvs 
bija gatavs atdot, lai iegūtu prieku un mūžīgo dzīvi. Tu 
vari pasvītrot šo rakstvietu savos Svētajos Rakstos. 

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kādēļ, tavuprāt, ir svarīgi, lai tāda attieksme, 

kāda bija ķēniņa Lamonija tēvam, būtu katram, kas vēlas iepazīt 
Dievu?

Izlasi Almas 22:16, lai uzzinātu, kā Ārons atbildēja uz 
ķēniņa jautājumu par to, kā iegūt mūžīgo dzīvi. (Tu 
vari atzīmēt svarīgās patiesības, kuras tiek mācītas šajā 
pantā.) Kā pieņemot un dzīvojot saskaņā ar Ārona 
mācītajām patiesībām, tiek veicināta personas mūžīgās 
dzīves iegūšana?   
 

Izlasi Almas 22:17–18, lai pārliecinātos par to, kā ķēniņš 
reaģēja uz Ārona norādījumiem. Apdomā šādu jautā-
jumu: Ko mēs varam mācīties no ķēniņa Lamonija tēva 
par piedzimšanu no Dieva?

Tu vari atzīmēt šo frāzi, kas atrodas Almas 22:18: „Es 
atstāšu visus savus grēkus, lai Tevi pazītu.” Apdomā 
šādu patiesību un ieraksti to savos Svētajos Rakstos vai 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā: Mums ir jābūt 
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gataviem atstāt visus savus grēkus, lai mēs varētu 
tikt garīgi mainīti un piedzimt no Dieva.

Izlasi šo izteikumu, ko teicis elders 
Dalins H. Oukss, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma: „Jēzus Kristus evaņģēlijs 
izaicina mūs mainīties. „Nožēlo grēkus,” 
tas ir vēstījums, kas tiek atkārtots visbie-
žāk, un grēku nožēlošana nozīmē atteik-

šanos no visiem mūsu ieradumiem — personīgiem, 
ģimenes, etniskiem un nacionāliem —, kas ir pretrunā 
Dieva baušļiem. Evaņģēlija nolūks ir pārvērst parastus 
cilvēkus par debess pilsoņiem, un tam ir nepieciešama 
pārmaiņa.” („Repentance and Change”, Ensign vai 
Liahona,2003. g. nov., 37. lpp.)

Padomā, ko tev vajadzētu darīt savā dzīvē, lai piere-
dzētu garīgu pārmaiņu.

Izlasi Almas 22:19–22, lai redzētu, kas notika pēc 
ķēniņa lūgšanas. Izlasi Almas 22:23–27 un uzzini, kā 
rīkojās Lamonija tēvs, jo viņš bija pieredzējis sirds pār-
maiņu un bija ieguvis Tā Kunga Garu.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, 
ko tu esi iemācījies par piedzimšanu no jauna, studējot 

ķēniņa Lamonija tēva pieredzi. Pastāsti, kā, tavuprāt, viņa pie-
mērs var mūsdienās jauniešiem palīdzēt veikt savā dzīvē izmai-
ņas, kas viņiem palīdzētu piedzimt no Dieva. 

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs 
 dienas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju Almas 21.–22. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

17. DAĻA: 4. DIENA

Almas 23.–24. 
nodaļa
Ievads
Pēc savas pievēršanās Tam Kungam, lamaniešu ķēniņš 
starp saviem ļaudīm pasludināja ticības brīvību. Šī lē-
muma dēļ, Ārons un viņa brāļi varēja sludināt evaņģē-
liju un nodibināt baznīcu daudzās lamaniešu pilsētās. 
Tūkstošiem lamaniešu tika pievērsti Tam Kungam un 
nekad neatkrita. Tie lamanieši, kas tika pievērsti Tam 
Kungam, noslēdza derību, ka tie noliks savus kara ie-
ročus. Viņi nosauca sevi par anti- nefij- lehijiešiem. Kad 

lamanieši, kas nebija pievērsti Tam Kungam, viņiem 
uzbruka, daudzi anti- nefij- lehijieši labāk upurēja savu 
dzīvību, nekā lauza savu derību. 

Almas 23. nodaļa
Tūkstošiem lamaniešu tiek pievērsti Tam Kungam, un viņi 
nosauc sevi par anti- nefij- lehijiešiem.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzzīmē at-
tēlus — vienu laimīgu seju un vienu bēdīgu seju. Laimīgo 

seju nosauc par Uzticīgs un bēdīgo seju par Nepastāvīgs. Tālāk, 
lasot eldera Ričarda G. Skota, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, 
izteikumu, sameklē tos vārdus un frāzes, kas raksturo šīs divas 
atšķirīgās cilvēku grupas. Uzraksti šos vārdus vai frāzes zem at-
bilstošā attēla.

„Katrs no mums ir redzējis, kā daži cilvēki 
dzīvo savu dzīvi, pastāvīgi darot to, kas ir 
pareizs. Viņi izskatās laimīgi un ir pilni 
entuziasma. Kad viņiem ir jāizdara 
sarežģītas izvēles, viņi vienmēr izdara 
pareizo izvēli, neskatoties uz to, ka viņiem 

bija pieejamas citas vilinošas izvēles iespējas. Mēs 
zinām, ka viņi ir pakļauti kārdinājumiem, taču viņi, 
šķiet, nepievērš tiem uzmanību. Tāpat, mēs esam 
redzējuši, ka citi nav tik drosmīgi, izdarot savas izvēles. 
Kad tie ir garīgi piesātinātā vidē, viņi apņemas būt 
labāki, pieņem lēmumu mainīt savu dzīvi un atteikties 
no iznīcinošajiem ieradumiem. Kad viņi apņemas veikt 
šīs izmaiņas, viņi to dara ļoti patiesi, taču drīz vien viņi 
atsāk darīt to, ko bija apņēmušies nedarīt. 

Kas ir pamatā šo divu cilvēku grupu atšķirīgajai dzīvei? 
Kā jūs varat pastāvīgi pieņemt pareizos lēmumus? 
(„Full Conversion Brings Happiness”, Ensign, 2002. g. 
maijs, 24. lpp.)

Padomā, kā tu atbildētu uz šiem abiem eldera Skota 
uzdotajiem jautājumiem. Studējot Almas 23.–24. no-
daļu, domā par to, kāpēc daudzi Baznīcas locekļi paliek 
uzticīgi Jēzus Kristus evaņģēlijam savā dzīvē.

Kad lamaniešu ķēniņš tika pievērsts Jēzus Kristus 
evaņģēlijam, viņš izsūtīja paziņojumu visiem saviem 
ļaudīm, un notika brīnums. Tūkstošiem lamaniešu tika 
pievērsti Tam Kungam. Izlasi Almas 23:1–5 un uzzini, 
kas tas bija par paziņojumu un kā notika brīnums.

Izlasi Almas 23:6–7. Cik daudzi no tūkstošiem, kas  
bija pievērsti Tam Kungam, palika uzticīgi visu savu 
dzīvi?   
 

Pēc tam, kad šie lamanieši bija pievērsti, viņi vēlējās, lai 
viņus vairs nesauktu par lamaniešiem, bet gan dēvētu 
jaunā vārdā. Izlasi Almas 23:16–18 un uzzini, kādu 
vārdu viņi izvēlējās un kādas svētības viņi saņēma 
savas uzticības dēļ.
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 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem attēla 
ar nosaukumu „Uzticīgs”, uzraksti, ko tu esi iemācījies no 

anti- nefij- lehijiešiem par to, kā savā dzīvē būt uzticīgam Tam 
Kungam.

Savos Svētajos Rakstos vai savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā ieraksti šādu patiesību: Pievēršana no-
zīmē — izmainīties garīgi un Dieva spēkā kļūt par 
jaunu cilvēku. Tāpat kā anti- nefij- lehijieši izmainījās, 
ja tu esi gatavs pieredzēt Izpirkšanas spēku savā dzīvē 
caur savu ticību un grēku nožēlošanu, Dieva spēkā tu 
vari kļūt par jaunu cilvēku un palikt pievērsts visu savu 
dzīvi.

Vēlreiz pārlasi eldera Skota abus jautājumus un tad 
izlasi viņa atbildi: „Patiesa pievēršana ir ticības, grēku 
nožēlošanas un pastāvīgas paklausības auglis. . . Patiesa 
pievēršana vairos jūsu spēju darīt to, ko jums vajadzētu 
darīt tad, kad tas ir jādara, neskatoties uz apstākļiem.” 
(„Full Conversion Brings Happiness”, 25. lpp.)

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Saskaņā ar Almas 23:18, pievērstie lamanieši 

kļuva par čaklu tautu un bija draudzīgi pret nefijiešiem. Kādēļ ir 
tik svarīgi būt kopā ar citiem cilvēkiem, kuri, tāpat kā tu, cenšas 
dzīvot taisnīgi?

 4. Aplūko vārdus, kurus esi norādījis zem attēla „Uzti-
cīgs” savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā. Padomā, 

kā šos vārdus varētu attiecināt uz to, cik pievērsts esi tu. Savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, ko tu darīsi, lai būtu 
pievērsts Tam Kungam vēl vairāk.

Almas 24. nodaļa
Anti- nefij- lehijieši noslēdz derību, ka nekad vairs nepacels 
ieročus
Lasot Almas 24:3, mēs uzzinām, ka lamaniešu ķēniņš, 
tieši pirms savas nāves, nodeva ķēniņvalsti savam 
dēlam un nosauca savu dēlu par Anti- nefij- lehiju. Izlasi 
Almas 24:1–5 un uzzini par problēmu, kuras dēļ Amo-
nam un viņa brāļiem bija nepieciešams noturēt ap-
spriedi ar ķēniņu. Uzzinot, ka tie lamanieši, kas nebija 
pievērsti, plāno doties karā pret anti- nefij- lehijiešiem, 
šie taisnīgie ļaudis izlēma, ka viņi negatavosies aizstā-
vēt sevi karā (skat. Almas 24:6). Izlasi Almas 24:7–14 
un uzzini, kāpēc anti- nefij- lehijieši pieņēma šādu 
lēmumu.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti, ko 
tu esi iemācījies no anti- nefij- lehijiešiem par to, ko nozīmē 

atstāt grēkus, kad tiecamies tos nožēlot. 

Izlasi Almas 24:15–18 un noskaidro, ko anti- nefij- 
lehijieši darīja, lai parādītu Tam Kungam, ka viņi ir pa-
tiesi nožēlojuši grēkus. Kādēļ cilvēki apraka zemē savus 
zobenus un citus ieročus? (Skat. Almas 24:17–18.) 

Kad mēs savā dzīvē nožēlojam grēkus, 
mums vajadzētu censties nekad vairs 
tos neatkārtot. Izlasi, ko prezidents 
 Spensers V. Kimbals mācīja par grēku 
atstāšanu kā svarīgu grēku nožēlošanas 
aspektu: „Atstājot grēku, cilvēks nevar 

vienkārši vēlēties labākus apstākļus. Viņam tādi ir 
jārada. . . . Viņam ir jāpārliecinās par to, ka viņš ir ne 
tikai atstājis grēku, bet ir izmainījis vidi, kas saistīta ar 
grēku. Viņam vajadzētu izvairīties no vietām, nosacīju-
miem un apstākļiem, kuros grēks tika veikts, jo tie var 
atkārtoti novest līdz grēkam. Viņam ir jāatstāj cilvēki, 
ar kuriem grēks tika izdarīts. Viņam nav jāienīst šie 
iesaistītie cilvēki, taču viņam ir jāizvairās no viņiem un 
no visa, kas saistīts ar grēku. Viņam . . . ir jāveido jauna 
dzīve. Viņam ir jāatbrīvojas no visa, kas varētu uzjundīt 
vecās atmiņas.” (The Miracle of Forgiveness [1969], 
171.–172. lpp.)

Atzīmē vārdus un frāzes Almas 24:10–12, kas aplie-
cina, ka anti- nefij- lehijieši ir nožēlojuši grēkus un 
Dievs viņu grēkus ir piedevis. Blakus pantiem ieraksti 
šādu principu: Ja mēs darām visu, ko spējam, lai 
nožēlotu grēkus, Dievs mūs atbrīvos no vainas un 
palīdzēs mums palikt neaptraipītiem. Atceries anti- 
nefij- lehijiešu rīcību — ieroču aprakšanu zemē. Mūs-
dienās mums ir „jāaprok” savi grēki, lai parādītu Tam 
Kungam, ka mēs darām visu, ko spējam, lai nožēlotu 
grēkus un vairs neatkārtotu izdarītos grēkus.
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 6. Padomā, kā cilvēki norādītajās situācijās varētu parū-
pēties par to, ka tie neatkārtos izdarītos grēkus. Savā 

Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā pieraksti savus ieteikumus 
katrai situācijai:
a) Kāds filmā ir skatījies pornogrāfiska rakstura ainu, jo draugs 
viņu iedrošināja kopā ar viņu noskatīties šo filmu.
b) Kāds kopā ar draugiem paslepus pārkāpa Gudrības vārdu, 
kad paziņas bija kopīgā vakara pastaigā. 
c) Kāds pateica draugam priekšā aizpildīta eksāmena atbildes, 
kurš gatavojās šī eksāmena kārtošanai vēlāk — tajā dienā. 

Padomā par šādu jautājumu: Ko tev vajadzētu „aprakt” 
savā dzīvē, lai tu netiktu kārdināts — atkārtoti izdarīt 
nožēlotos grēkus?

Izlasi Almas 24:19–22 un uzzini, ko anti- nefij- lehijieši 
darīja, kad lamanieši bija devušies kaujā pret viņiem. 
Šie cilvēki demonstrēja savu uzticību Tam Kungam, 
daudz labprātāk atdodot savu dzīvību, nekā laužot ar 
To Kungu noslēgto derību. Viņi bija pilnībā nodevuši 
savu dzīvi Tā Kunga rokās, un viņi palika pilnībā uzti-
cīgi Viņam visu savu dzīvi.

Izlasi, ko prezidents Ezra Tafts Bensons mācīja par 
mūsu dzīves ziedošanu Tam Kungam:

„Vīrieši, kas ir mainījušies, lai līdzinātos 
Kristum, būs Kristus vadīti. Līdzīgi 
Saulam, tie prasīs: „Kungs, ko tu vēlies, 
lai es darītu?” (Ap. d 9:6 (angļu val. 
tulk.).) . . .

Viņi nemeklē savu, bet Viņa gribu. (Skat. 
Jāņa 5:30.)

Viņi vienmēr dara to, kas labpatīk Tam Kungam. (Skat. 
Jāņa 8:29.)

Viņi ne tikai ir gatavi mirt Tā Kunga dēļ, bet vēl vairāk, 
— viņi vēlas dzīvot Viņam.

Ieejot viņu mājās un paskatoties uz viņu sienu glez-
nām, uz grāmatām viņu plauktos, ieklausoties mūzikā, 
visi viņu vārdi un rīcība norāda, ka viņi ir kristieši.

Viņi stāv kā Dieva liecinieki visos laikos un visās lietās, 
un visās vietās. (Skat. Mosijas 18:9.)

Kristus ir viņu prātā, tie vēršas pie Viņa katrā domā. 
(Skat. M&D 6:36.) . . .

Kristus ir viņu sirdī, viņu sirds mīlestība ir Tai Kungā 
mūžīgi. (Skat. Almas 37:36.)” („Born of God”, Ensign, 
1985. g. nov., 6.–7. lpp.)

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kā tu šonedēļ varētu apliecināt, ka tu esi pil-

nībā veltījis savu dzīvi Tam Kungam?

Izlasi Almas 24:23–27, kur tiek atklāta lamaniešu reak-
cija, konstatējot, ka anti- nefij- lehijieši negrasās cīnīties 
ar viņiem. Lasi un atrodi tos vārdus un frāzes, kas 
māca šādu principu: Mēs varam palīdzēt citiem tikt 
pievērstiem, esot uzticīgi Tam Kungam. Padomā 
par konkrētiem ģimenes locekļiem vai kādu draugu, 
kuru varētu ietekmēt tava izvēle — būt uzticīgam Tam 
Kungam.

 8. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Almas 23.–24. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

18. DAĻA: 1. DIENA

Almas 25.–29. 
nodaļa
Ievads
Pēc vairāku gadu evaņģēlija sludināšanas, Amons 
slavēja To Kungu un izteica pateicību par svētību, 
ka varēja būt darbarīks Viņa rokās, sludinot evaņģē-
liju lamaniešiem. Daudzi lamanieši sāka ticēt Tam 
Kungam, nožēloja grēkus un nosauca sevi par anti- 
nefij- lehijiešiem. Pēc tam, kad anti- nefij- lehijieši bija 
noslēguši derību ar To Kungu, ka vairs nepacels kara 
ieročus, amalekieši un lamanieši sāka gatavoties kaujai 
pret viņiem. Lai nebūtu jālauž noslēgtā derība ar To 
Kungu, anti- nefij- lehijieši pieņēma aizsardzības piedā-
vājumu no nefijiešiem. Nefijiešu pravietis Alma izteica 
prieku, kuru viņš izjuta, daloties evaņģēlijā un aicinot 
citus pievērsties Jēzum Kristum.

Almas 25. nodaļa
Abinadija pravietojums tiek piepildīts, un daudzi lamanieši 
tiek pievērsti Tam Kungam
Padomā par izmaiņām, kuras tu veici, kad tapi pilnīgāk 
pievērsts Jēzus Kristus evaņģēlijam. Almas 25. nodaļā 
ir vēstīts par Abinadija pravietojuma piepildīšanos, jo 
Noas priesteru pēcnācēji tika vajāti un nonāvēti. Tas 
norāda uz to, ka Tas Kungs aizstāv Savus praviešus un 
piepilda viņu iedvesmotos pravietojumus (skat. Almas 
25:9). Šajā nodaļā tiek arī vēstīts par to, cik daudzi 
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lamanieši nožēloja grēkus un pievienojās anti- nefij- 
lehijiešiem. Izlasi Almas 25:14 un noskaidro, ko šie 
lamanieši darīja, kad bija pievērsti evaņģēlijam. Lasot 
Almas 25:15, mēs uzzinām divus iemeslus, kādēļ viņi 
dzīvoja saskaņā ar Mozus likumu.

Almas 26. nodaļa
Amons gavilē par Tā Kunga žēlastību pret lamaniešiem un 
Mosijas dēliem
Kas ir nepieciešams, lai uzceltu māju vai baznīcas ēku? 
Kāda tipa baznīcas ēku prasmīgs meistars ar piemē-
rotiem darbarīkiem un instrumentiem varētu uzcelt? 
Almas 26. nodaļā Amons par sevi un saviem brāļiem 
saka, ka tie ir darbarīki Dieva rokās — lielu darbu pa-
veikšanai. Izlasi Almas 26:1–5, 12–13 pantus un uzzini, 
ko Dievs paveica, pielietojot Amonu un viņa brāļus kā 
darbarīkus Savās rokās. (Tu vari atzīmēt atrastās atbil-
des savos Svētajos Rakstos.) Frāze „laist sirpi darbā” 
5. pantā nozīmē uzcītīgi strādāt, „kūlīši” simbolizē 
pievērstos Tam Kungam, „klēts” simbolizē Baznīcu, un 
ar frāzi — lai tie, kas ir sapulcināti, „neietu zudumā” 
—, ir domāts Dievs, kurš pasargā pievērstos un dāvā 
tiem mūžīgo dzīvi. 

Atrodi vai atzīmē vienu vai vairākus izteicienus Almas 
26:12, kas norāda uz Amona izpratni par to, ka viņš bija 
tikai darbarīks Tā Kunga rokās un ka brīnumus viņa 
misijas laikā paveica Tas Kungs.

No šiem pantiem mēs mācāmies šādu principu: Sa-
gatavojot sevi un esot pazemīgi, Tas Kungs mūs 
stiprina un lieto mūs kā darbarīkus Savās rokās. 
Līdzās šim principam Almas 26. nodaļā mēs arī mā-
cāmies, ka: Uzticīgi kalpojot Tam Kungam un Viņa 
bērniem, mēs pieredzam prieku. Izlasi Almas 26:11, 
13, 16 un atzīmē vārdus prieks vai gavilēt katru reizi, 
kad to sastopat.

Izlasi Almas 26:13–16, lai noskaidrotu kāpēc, pēc 
Amona domām, viņam ir iemesls gavilēt.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, 
 kāpēc, tavuprāt, mēs pieredzam prieku, kalpojot Tam 

 Kungam. Tu vari arī uzrakstīt par pieredzi, kad tu izjuti prieku no 
kalpošanas Baznīcā.

Izlasi šos pantus un padomā, kā atbildēt uz katru no 
jautājumiem:

Almas 26:22–23, 26–29. Pievērs uzmanību izklāstīta-
jiem nosacījumiem, lai uzzinātu Dieva noslēpumus. 
Kas ir apsolīts misionāriem, kuri atbilst šīm prasībām? 
Ar kādiem šķēršļiem Amons un viņa brāļi sastapās, 

kalpojot Tam Kungam un lamaniešiem. Kurš no šķēr-
šļiem ir līdzīgs tiem šķēršļiem, ar kuriem sastopas tie, 
kas kalpo Tam Kungam mūsdienās? Ko, izlasot Almas 
26:29, mūsdienu misionāri var mācīties par evaņģēlija 
sludināšanas vietu?

Almas 26:30. Kas iedrošināja Mosijas dēlus turpināt 
kalpot arī grūtību brīžos?

 2. Izlasi Almas 26:35–37 un savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem: 

a) Kuras no šajos pantos mācītajām patiesībām dod tev iemeslu 
priecāties par Dieva labvēlību? (Tu vari atzīmēt frāzes, kas no-
rāda uz šīm patiesībām.)
b) Kāpēc ir svarīgi zināt, ka Dievs rūpējas par tevi?

Almas 27. nodaļa
Amons vada Anti- nefij- lehija tautu drošībā pie nefijiešiem
Gatavojoties studēt Almas 27. nodaļu, padomā par 
atbildēm uz šādiem jautājumiem:

• Vai tev kādreiz ir kāds kaut ko apsolījis un vēlāk nav 
turējis šo solījumu?

• Vai tu pazīsti kādu, kurš vienmēr ir turējis tev dotos 
solījumus?

• Ko tu jūti pret cilvēkiem, kuri tur savus solījumus? 
Kāpēc?

Negūstot panākumus, pieliekot pūles nefijiešu iznī-
cināšanai, lamanieši centās iznīcināt tos lamaniešus 
(anti- nefij- lehijiešus), kas bija Amona un viņa brāļu 
pievērsti. Atceries, ka anti- nefij- lehijieši apraka savus 
kara ieročus, tādējādi apliecinot, ka tie turēs savu 
derību un nekad vairs nenogalinās. Lai noskaidrotu, cik 
liela bija anti- nefij- lehijiešu apņēmība turēt šo derību, 
izlasi Almas 27:2–3.
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Padomā, cik liela bija anti- nefij- lehijiešu apņēmība 
godāt savu derību — neņemt ieročus, kad tiem uz-
bruka. Domā par to, kā tu vari stiprināt savu apņēmību 
— turēt savas derības ar Debesu Tēvu tad, kad to darīt 
ir grūti.

Vajāšanas un ļauno lamaniešu uzbrukumu dēļ Amons 
aizveda anti- nefij- lehijiešus uz Zarahemlu — Nefija 
zemi, kur nefijieši apsolīja tos aizsargāt no ienaidnie-
kiem. Padomā par to, ko tu varētu darīt, lai palīdzētu 
apkārtējiem turēt viņu noslēgtās derības ar To Kungu.

Kad anti- nefij- lehijieši bija Zarahemlā, nefijieši no-
sauca viņus par Amona tautu. Izlasi Almas 27:27–30 
un uzzini, ar ko Amona tauta bija zināma. Atzīmē tos 
vārdus un frāzes, kas māca šādu principu: Kad mēs 
esam pilnībā pievērsti Tam Kungam, mēs turam ar 
Viņu noslēgtās derības.

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
vienu vai abiem jautājumiem: 

a) Pastāsti par pieredzēm, kad tev ir bijis grūti būt uzticīgam 
 savām derībām ar To Kungu, tomēr tu biji uzticīgs.
b) Kas tev ir bijis par paraugu tam, kā būt uzticīgam un patie-
sam savām derībām ar To Kungu? Kā šis cilvēks ir parādījis savu 
uzticību noslēgtajām derībām?

Almas 28. nodaļa
Nefija tauta sakauj lamaniešus lielā kaujā

 4. Iedomājies, ka tu esi reportieris, kuram ir uzdevums 
pastāstīt par notikumiem, kas risinās Almas 28. nodaļā. 

Izlasi Almas 28:1–6, 11–14 un savā Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā kodolīgi apkopo notikušo. Pārliecinies, lai tevis ie-
kļautā informācija atbild uz šādiem jautājumiem:
a) Kādu cenu Nefija tauta samaksāja par to, ka palīdzēja Amona 
tautai turēt viņu derības? (Skat. Almas 28:1–3.)
b) Cik lielā mērā šo cilvēku nāve ietekmēja nefijiešus? (Skat. 
 Almas 28:4–6.) 

c) Kāpēc daži cilvēki bija nobijušies par savu mīļoto nāvi, kamēr 
citi priecājās un bija pilni cerības? (Skat. Almas 28:11–12.) 

Uzraksti principu apgalvojumā, kas apkopo visu, ko tu 
esi iemācījies no Almas 28:11–12:   
 

Viens no mācītajiem principiem Almas 28. nodaļā ir 
šāds: Kad mēs ticam Jēzum Kristum un Viņa solīju-
miem, mums var būt cerība un prieks, arī saskaro-
ties ar nāvi.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
vienu vai abiem jautājumiem: 

a) Vai tu esi kādreiz redzējis cilvēku, kuram, atrodoties uz nāves 
gultas, ir cerība, jo viņš tic Jēzum Kristum?
b) Kā tu izskaidrotu nāvi, lai palīdzētu šim cilvēkam rast cerību 
pēc mīļota cilvēka nāves?

Izlasi Mormona trīs „un tā mēs redzam” apgalvojumus 
Almas 28:13–14. Tu vari pasvītrot tos savos Svētajos 
Rakstos. Kādus aspektus Mormons uzsver, noslēdzot 
pierakstu par Mosijas dēlu misiju starp lamaniešiem? 
Padomā, kāpēc tev ir svarīgi zināt šīs patiesības.

Almas 29. nodaļa
Alma gavilē, vedot dvēseles pie Dieva
Vai tu kādreiz esi vēlējies, lai tev būtu spēja ar saviem 
spēkiem radīt ko patiesi diženu vai pasaulē apturēt 
lielu ļaunumu? Almas 29. nodaļā ir apraksts par Almas 
vēlmi būt darbarīkam Tā Kunga rokās. Izlasi Almas 
29:1–3 un uzzini, kāda bija Almas sirds vēlme.

Atceries, kas notika ar Almu viņa jaunības dienās, un 
padomā, kāpēc Almam varētu būt šī vēlme, kuru viņš 
izteica. Pievērs uzmanību Almas 29:3 un padomā, kā-
pēc viņam bija sajūta, ka viņš grēko savās vēlmēs. Izlasi 
Almas 29:4–5 un uzzini, ko Tas Kungs dāvā visiem 
tiem, kam ir taisnīgas vēlmes.

Izlasi Almas 29:10, 14–16 un atzīmē, kādu atalgojumu 
Alma saņēma par dvēseļu vešanu pie Kristus. Tu vari 
atzīmēt vārdu prieks, kad Alma to lieto šajos pantos.

Viens no principiem, kas tiek mācīts Almas 29. nodaļā, 
ir šāds: Palīdzot citiem nožēlot grēkus un pievērs-
ties Jēzum Kristum, mēs pieredzēsim prieku. Kādas 
tev ir bijušas pieredzes, kas tev ir palīdzējušas izjust 
prieku, kad tu esi palīdzējis citiem nākt pie Kristus?

Brīdi padomā par veidiem, kuros tu varētu palīdzēt 
cilvēkiem šādās kategoriju grupās veikt nepieciešamās 
izmaiņas savā dzīvē un nākt pie Jēzus Kristus: (a) tavi 
draugi, (b) tavi ģimenes locekļi un (c) tie, kurus pagai-
dām tu vēl labi nepazīsti. Cenšoties rast iespējas, lai 
vestu citus pie Jēzus Kristus, meklē Svētā Gara vadību.
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 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Almas 25.–29. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

18. DAĻA: 2. DIENA

Almas 30. nodaļa
Ievads
Pēc lielas kaujas ar lamaniešiem Zarahemlas zemē 
iesākās nepārtraukts miers. Šajā miera laikā kāds vīrs, 
vārdā Korihors, sāka sludināt, ka nebūs nekāda Kristus. 
Viņa nepatiesās mācības noveda tos, kas viņam ticēja, 
pie grēkošanas. Viņš runāja pret Baznīcas vadītājiem, 
apgalvojot, ka tie māca „muļķīgas paražas” (Almas 
30:27). Korihors tika vests Almas priekšā, kurš viņam 
mācīja, ka visas lietas liecina par Kristu. Galu galā Kori-
hors atzinās, ka viņa rīcība bija velna vadīta.

Almas 30:1–29
Korihors- antikrists izsmej Kristus mācības
Iztēlojies, ka tev ir pagatavota maltīte. Tā izskatījās 
garšīga un smaržoja brīnišķi, taču, to nogaršojot, tu 
saslimsti. Brīdi padomā, kāda nepatiesām mācībām va-
rētu būt līdzība ar piedāvātu ēdienu, kas izskatās gards, 
taču patiesībā ir indīgs.

Iepriekš tu studēji par antikristu Šeremu (skat. Jē-
kaba 7. nodaļu) un Nehoru (skat. Almas 1. nodaļu). 
Atceries, ka viena no antikrista definīcijām ir „katrs 
vai jebkas, kas izliekas par patieso glābšanas ieceres 
evaņģēlija nesēju un kas atklāti vai slepeni pretojas 
Kristum” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Antikrists”, scriptu-
res.lds.org). Šodien tu mācīsies vēl par kādu vīru, kas 
bija Kristus ienaidnieks un kura nepatiesās mācības 
maldināja citus un noveda tos pie grēka. Mūsdienās 
daudzi lieto līdzīgus argumentus kā Korihors — pret 
tiem, kas tic Dievam.

Korihors sāka sludināt Nefija tautā. Izlasi Almas 
30:6, 12 un atrodi izteikumus, kas norāda uz to, ka 
Korihors ir antikrists.

Izlasi Almas 30:12–18 un savieno nepatiesās Korihora 
mācības un to nozīmi.

Dažas Korihora- 
antikrista nepatiesās 
mācības 

Nepatieso mācību iespējamais 
skaidrojums un nozīme

 ___ 1.  Almas 
30:13–14

 A. Ja vien jums ir taustāmi 
pierādījumi par reliģijas 
patiesībām, jums nevajadzētu 
ticēt Jēzum Kristum vai Viņa 
evaņģēlijam. Nav tādas lietas 
kā personīga atklāsme caur 
Svēto Garu.

 ___ 2.  Almas 30:15  B. Pasaulē nav grēka. Nav arī 
vispārēju normu, kas noteiktu 
to, kas ir labs un kas slikts.

 ___ 3.  Almas 30:16  C. Cilvēkiem veicas atbilstoši  
savai uzvedībai. Cilvēkam  
nav nekādas nepieciešamības 
pēc Dieva.

 ___ 4.  Almas 30:17 
(„katram 
cilvēkam 
sokas . . .”)

 D. Praviešu un Svēto Rakstu 
vārdi nav patiesi, tādēļ 
jums nevajadzētu ticēt to 
pravietojumiem.

 ___ 5.  Almas 30:17 
(„lai ko 
arī cilvēks 
darītu . . .”)

 E. Nav nekādas grēka izpirkšanas. 
Nav nepieciešams meklēt 
palīdzību caur Izpirkšanu,  
jo nav tādas Izpirkšanas.
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Dažas Korihora- 
antikrista nepatiesās 
mācības 

Nepatieso mācību iespējamais 
skaidrojums un nozīme

 ___ 6.  Almas 30:18  F. Kad cilvēks mirst, tas ir viņa 
gals, tādēļ nevajag uztraukties 
par tiesas dienu pēc šīs dzīves.

(Šī uzdevuma atbildes ir atrodamas nodarbības beigās.)

Almas 30:18 tiek mācīts šāds princips: Sātans izmanto 
nepatiesas mācības, lai kārdinātu mūs grēkot.

Prezidents Boids K. Pekers, Divpadsmit apustuļu kvo-
ruma prezidents, mācīja:

„Mūsu uzvedību nenosaka tikai iedzimti 
impulsi. Uzvedība sākas arī ar ticību.

Ticības pamatā ir filozofijas vai doktrīnas. 
Šīs doktrīnas var būt reliģiozas vai pasau-
līgas, pozitīvas vai kaitējošas, patiesas vai 

nepatiesas. . . .

Ja patiesa doktrīna ir izprasta, tā maina attieksmi un uz-
vedību.” („Little Children”, Ensign, 1986. g. nov., 17. lpp.)

 1. Izvēlies divas vai vairāk no Korihora nepatiesajām 
mācībām, kas ir norādītas uzdevuma tabulā. Pēc tam savā 

Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti patiesās mācības 
un izskaidro, kā patiesības zināšana ietekmē tavu attieksmi un 
 uzvedību.

Pēc tam, kad Korihors bija guvis panākumus Za-
rahemlā, viņš devās uz Jeršonas zemi, lai sludinātu 
Amona tautai. Izlasi Almas 30:19–20 un uzzini, vai viņi 
pieņēma viņa nepatiesās mācības.

Amona ļaudis „bija gudrāki nekā daudzi no nefi-
jiešiem” un „viņi to padzina no tās zemes” (Almas 
30:20–21). Atminoties visu, ko tu esi mācījies par 
Amona tautu, kāpēc, tavuprāt, viņi neticēja Korihora 
nepatiesajām mācībām?

Almas 30:21–29 tiek stāstīts par Korihoru, kurš pēc tam 
devās uz Gideona zemi „un tur viņam nebija lielu pa-
nākumu” (Almas 30:21). Dažus Korihora argumentus, 
kas vērsti pret Baznīcu un tās mācībām, varam izlasīt 
Almas 30:24, 27, un divi no tiem ir šādi: (1) tie, kas tic 
Dievam, ir jūgā, un (2) reliģija atņem brīvību. Šos argu-
mentus joprojām turpina izmantot reliģijas oponenti.

Prezidents Henrijs B. Airings, no Augstākā prezi-
dija, mācīja, ka mūsu ticība Dievam nodrošina mums 
brīvību: „Korihors centās pārliecināt, līdzīgi kā vīrieši 
un sievietes no laika gala ir nepatiesi apgalvojuši, ka 
uzklausīt Dieva kalpu padomam nozīmē atteikties 
no Dieva dotajām tiesībām būt neatkarīgam. Taču 
šis ir nepatiess apgalvojums, jo tas sagroza īstenību. 

Kad mēs noraidām padomu, kas nāk no Dieva, mēs 
neizvēlamies būt neatkarīgi no ārējās ietekmes. Šādi 
rīkojoties, mēs izvēlamies citu ietekmi. Mēs atsakāmies 
no Debesu Tēva aizsardzības, kas mīl pilnīgi, kas ir vis-
spēcīgs, viszinošs, kura viss nodoms, tāpat kā Viņa mīļā 
Dēla nodoms, ir dot mums mūžīgo dzīvi, dot mums 
visu, kas ir Viņam, un atgriezt mūs mājās, atkal apvie-
notus ģimenēs, Viņa mīlestības apskāvienos. Noraidot 
Viņa padomu, mēs izvēlamies cita spēka ietekmi, kura 
nodoms ir padarīt mūs nožēlojamus un kura rīcība ir 
naida motivēta. Rīcības brīvība ir dāvana, ko esam sa-
ņēmuši no Dieva. Rīcības brīvība nav vienkārši tiesības 
izvēlēties būt brīvam no ietekmes, drīzāk tās ir neatņe-
mamas tiesības, pēc mūsu izvēles, pakļaut sevi jebku-
rai no šīm ietekmēm.” („Finding Safety in Counsel”, 
Ensign, 1997. g. maijs, 25. lpp.)

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, ko 
tu ieteiktu kādam darīt, lai aizsargātu sevi no ticēšanas 

nepatiesām mācībām — tādām, kuras mācīja Korihors.

Almas 30:30–60
Korihors pieprasa no Almas zīmi un Dieva spēkā kļūst 
mēms
Galu galā Korihors tika vests Almas priekšā. Izlasi 
Almas 30:30–31 un noskaidro, kādas bija Korihora 
apsūdzības pret Almu un citiem Baznīcas vadītājiem. 
„Pārpilnībā no šo ļaužu darba” nozīmē, ka Alma un 
citi kļuva bagāti, pateicoties savai kalpošanai baznīcā. 
Padomā par atbildēm uz šādiem jautājumiem:

• Kāpēc šīs apsūdzības ir nepatiesas, domājot par savu 
pieredzi ar Baznīcas vadītājiem?

• Ja tu būtu Almas vietā, kā, tavuprāt, tu būtu atbildējis 
uz Korihora apsūdzībām?

Izlasi Almas 30:32–35 un uzzini, kā Alma atbildēja Ko-
rihoram. Domā par to, kā tu esi redzējis Almas atbildes 
patiesumu to cilvēku dzīvē, kas vada tavu bīskapiju vai 
draudzi, vai kāda cita baznīcas locekļa dzīvē, kuru tu 
apbrīno.

Ja ir tāda iespēja, aicini draugu vai ģimenes locekli 
kopā ar tevi izlasīt Almas 30:37–45. Viens no jums lai 
lasa Almas teikto un otrs — Korihora. Jums abiem 
lasot, pievērsiet uzmanību tam, ko Alma piedāvā kā 
pierādījumu tam, ka Dievs ir. (Ja nav iespējas lasīt kopā 
ar kādu, iztēlojies šo divu vīriešu dialogu savā prātā.)

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā izpildi uzde-
vumu: 

a) Pieraksti, kuri no Almas izklāstītajiem pierādījumiem ir īpaši 
nozīmīgs apliecinājums tev, ka Dievs ir, kā arī uzraksti, kāpēc tas 
ir tik pārliecinošs Viņa realitātes apliecinājums.
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b) Pieraksti vismaz vēl trīs citus pierādījumus, kurus tu esi atklā-
jis savā dzīvē, kas „norāda uz to, ka ir Dievs” (Almas 30:44), un 
īsi paskaidro, kā katrs no tiem ir stiprinājis tavu ticību Dievam.

Viena mācība, kas ietverta pantos, kurus tu studēji, ir 
šāda: Visas lietas liecina par Dievu kā Augstāko 
Radītāju. Padomā, kas notiek ar tavu ticību, kad tu 
izvēlies meklēt un atcerēties šos apliecinājumus un 
liecības.

Pievērs uzmanību tam, ko Alma darīja sarunā ar Ko-
rihoru: viņš izlaboja nepatiesās mācības (skat. Almas 
30:32–35), viņš liecināja par patiesību (skat. Almas 
30:37–39), viņš atspēkoja Korihora pierādījumus (skat. 
Almas 30:40–42), un viņš sniedza pierādījumus Dieva 
realitātei (skat. Almas 30:44). Ko tu vari mācīties no 
Almas piemēra par to, kā rīkoties ar tiem, kas vēršas 
pret patiesību?

Dažreiz dalīties savā liecībā par patiesību 
ir vienīgais veids, kā mēs varam sevi 
aizstāvēt no tiem, kas uzbrūk mūsu ticībai. 
Izmantojot šo pieeju, nav jāapmulst, jo 
Alma, Dieva pravietis, izmantoja šo pieeju, 
runājot ar Korihoru. Elders Džefrijs R. 

Holands, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, paskaid-
roja: „Korihora argumenti mūslaiku lasītājam skan ļoti 
mūsdienīgi, taču Alma atbildot lietoja mūžīgu un galu 
galā neapstrīdamu ieroci — personīgās liecības spēku.” 
(Christ and the New Covenant [1997], 121. lpp.)

Neskatoties uz daudzajiem pierādījumiem jeb zīmēm, 
ar kurām Alma dalījās ar Korihoru, lai pierādītu, ka 
Dievs ir, Korihors prasīja vēl kādu zīmi, un kļuva mēms 
(viņš vairāk nevarēja parunāt; skat. Almas 30:45–50). 
Izlasi Almas 30:51–53 un noskaidro, kāpēc, saskaņā ar 
Korihora teikto, viņam bija tieši šāda pārliecība. 

Kad Korihors vairs nevarēja mācīt nepatiesās doktrīnas, 
viņš atzina, ka ir mācījis savas nepatiesās mācības „tā-
pēc, ka tās bija patīkamas miesīgajam prātam” (Almas 

30:53). Būt ar „miesīgu prātu” nozīmē būt vērstam uz 
pasaulīgajām kārībām jeb apmierināt ķermeņa tiek-
smes. Tie, kas ticēja Korihora mācībām, domāja, ka viņi 
var ļauties fiziskai baudai un materiālajām lietām un 
ka tam nebūs nekādu seku. Šādi uzskati noveda pie 
grēcīgas dzīves (skat. Almas 30:18).

Almas 30:54–59 vēstī, ka Korihors tika padzīts un gāja 
no mājas uz māju, ubagodams sev ēdamo, un galu galā 
tika samīdīts, līdz viņš bija miris. Izlasi Almas 30:60 un 
atrodi svarīgu patiesību par to, kas galu galā notiek ar 
tiem, kas izvēlas sekot Sātanam. Atzīmē šo frāzi savos 
Svētajos Rakstos: „Velns neatbalstīs savus bērnus 
[savus sekotājus] pēdējā dienā.” (Bērni šajā pantā 
nozīmē sekotājus.)

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem: 

a) Kā šī patiesība, kuru tu atzīmēji Almas 30:60, atspoguļojas 
Korihora dzīvē?
b) Salīdzini Almas 30:60 ar Almas 36:3. Ko tu esi redzējis savā 
vai citu cilvēku dzīvē, kas apliecina, ka Dievs turpinās atbalstīt 
tos, kas cenšas dzīvot saskaņā ar Viņa baušļiem?

Atkārto patiesos principus un mācības, kuras tu šodien 
esi studējis. Domā par veidiem, kā tu vari izvairīties, lai 
netiktu tādu nepatiesu mācību kā Korihora maldināts.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Almas 30. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
Uzdevuma atbildes: (1) D, (2) A, (3) E, (4) C, (5) B, (6) F.

18. DAĻA: 3. DIENA

Almas 31. nodaļa
Ievads
Alma uzzināja, ka zoramieši bija atšķēlušies no ne-
fijiešiem un bija noklīduši no evaņģēlija patiesības. 
Būdams apbēdināts par šo ziņu, Alma kopā ar citiem 
devās pie zoramiešiem, lai tiem mācītu Dieva vārdu. 
Viņi redzēja atkritušo zoramiešu pielūgsmes veidu un 
viņu lepnību. Alma dedzīgi lūdza, lai viņš un viņa pāri-
nieki tiek mierināti un lai viņi varētu gūt panākumus, 
vedot zoramiešus atpakaļ pie Tā Kunga.
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Almas 31:1–7
Alma un viņa sabiedrotie sludina Dieva vārdu atkritušajiem 
zoramiešiem
Iztēlojies, ka tev ir draugs vai ģimenes loceklis, kas 
sāk atkrist no evaņģēlija vai kas nedzīvo saskaņā ar 
evaņģēliju tik lielā mērā, kā to vajadzētu. Padomā par 
atbildēm uz šādiem jautājumiem:

• Ko tu varētu darīt, lai palīdzētu šim cilvēkam atgriez-
ties Baznīcā un vēlēties dzīvot saskaņā ar baušļiem?

• Pie kā tu vārētu vērsties pēc palīdzības, risinot šī 
cilvēka problēmas un pārpratumus?

Šajā nodarbībā īpaši tiek uzsvērts, ka Alma un citi cen-
tās palīdzēt ļaužu grupai, kas bija noklīdusi no evaņ-
ģēlija patiesības. Izlasi Almas 31:1–2. Kā Alma jutās, 
uzzinot par zoramiešu rīcību?   
 

Izlasi Almas 31:3–4 un uzzini, kāpēc nefijieši sāka bai-
ļoties zoramiešu rīcības dēļ.

Atminies visu, ko tu esi iemācījies, studējot Mormona 
Grāmatu, un padomā, kas, tavuprāt, palīdzētu zora-
miešiem nožēlot grēkus un atgriezties pie evaņģēlija 
patiesībām? Izlasi Almas 31:5 un noskaidro, kas, pēc 
Almas domām, ir efektīvākais veids zoramiešu atgūša-
nai.

 1. Ieraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, kā-
pēc, tavuprāt, Dieva vārds ir spēcīgāks, palīdzot cilvēkiem 

veikt izmaiņas nekā jebkādas citas pieejas izmantošana.

Padomā par prezidenta Boida K. Pekera, Divpadsmit 
apustuļu kvoruma prezidenta, izteikumu par Dieva 
vārda spēku:

„Patiesa mācība, ja tā tiek izprasta, maina mūsu attiek-
smi un uzvedību.

Evaņģēlija mācību studēšana mainīs 
uzvedību ātrāk nekā studijas par to, kā 
mainīt uzvedību. Koncentrēšanās uz 
necienīgu uzvedību var novest pie 
necienīgas uzvedības. Tādēļ mēs tik lielu 
uzsvaru liekam uz evaņģēlija mācību 

studēšanu.” („Little Children”, Ensign, 1986. g. 
nov., 17. lpp.)

Balstoties uz Almas 31:5 un prezidenta Pekera iz-
teikumu, pabeidz rakstīt šo principu: Ja es studēšu 
Dieva vārdu, tas man palīdzēs   
 .

Vēl bez citiem variantiem, tu vari pabeigt iepriekšmi-
nēto principu šādi: Ja es studēšu Dieva vārdu, tas man 
palīdzēs darīt to, kas ir pareizi.

 2. Padomā par savu pieredzi Svēto Rakstu lasīšanā un 
Dieva vārda uzklausīšanā. Uzraksti par pieredzi, kad, 

Dieva vārda iedarbības rezultātā, tu, tava ģimene vai draugi darī-
jāt to, kas ir pareizi.

Almas 31:8–23
Zoramieši lūdz un pielūdz nepareizā veidā
Alma un vēl septiņi citi devās sludināt Dieva vārdu zo-
ramiešiem. Kad viņi ieradās, tie ieraudzīja, ka zoramieši 
pielūdz Dievu ļoti savādā veidā. Ar ko tev saistās vārds 
pielūgšana?

Pielūgšana ir veids, kā mēs parādām mīlestību, god-
bijību un ziedošanos Dievam. Pielūgšana bieži vien 
ietver lūgšanu, gavēšanu un baznīcas sanāksmju 
apmeklēšanu. Patiesā pielūgšanā vienmēr ir jāiesais-
tās no visas sirds. Izlasi Almas 31:8–11 un noskaidro, 
un atzīmē vārdus un frāzes, kas raksturo zoramiešu 
pielūgšanas veidu.

Būtu noderīgi saprast, ka „baznīcas ceremonijas” 
(Almas 31:10) ir saistītas ar tādiem „priekšrakstiem” 
kā upurēšana, kas tolaik bija nepieciešama, kā daļa 
no Mozus likuma vai Svētā Vakarēdiena priekšrak-
sta mūsdienās. Tu vari atzīmēt Almas 31:10 vienu no 
iemesliem, kāpēc mums būtu jāpielūdz un jālūdz katru 
dienu.

Tu vari uzrakstīt šo principu blakus Almas 31:9–11: 
Pūles, ko ikdienā pieliekam, lai lūgtu un turētu 
baušļus, mūs stiprina pret kārdinājumiem.

Laikā, kad elders Rulons G. Kreivens kalpoja par 
Septiņdesmito, viņš uzsvēra, ka ikdienas personīgā 
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pielūgšana ir nozīmīgs veids, kā būt aizsargātam no 
kārdinājumiem un kļūdām: „Iepriekšējo gadu laikā, 
dažkārt, Brāļi mani ir lūguši satikties ar baznīcas locek-
ļiem, kas ir nožēlojuši grēkus un kurus ir jāintervē viņu 
tempļa svētību atjaunošanai. Atjaunot svētības tiem 
brīnišķīgajiem cilvēkiem, kas ir nožēlojuši grēkus, vien-
mēr ir bijusi garīgi piesātināta pieredze. Es dažiem no 
viņiem uzdevu jautājumu: „Kas notika tavā dzīvē, ka 
tu uz laiku pazaudēji savu Baznīcas locekļa statusu?” 
Atbildot viņiem acis bija asaru pilnas: „Es nebiju pa-
klausīgs evaņģēlija pamatprincipiem: es pārstāju lūgt, 
regulāri apmeklēt baznīcu, kalpot baznīcā un studēt 
evaņģēliju. Pēc tam es kritu kārdināšanā un pazaudēju 
Svētā Gara vadību.”” („Temptation”, Ensign, 1996. g. 
maijs, 76. lpp.)

Kā eldera Kreivena apgalvojums saskan ar patiesību 
Almas 31:9–11?

Izlasi Almas 31:12–23 un iztēlojies, kā tas būtu dzirdēt 
zoramiešus lūdzam viņu tornī. Padomā par atbildēm uz 
šādiem jautājumiem:

• Ja tu dzirdētu kādu lūdzam šādā veidā, kas tevi sa-
trauktu?

• Uzskaiti dažas no nepatiesajām mācībām, ko zora-
mieši citēja savā lūgšanā.

• Kāda bija viņu attieksme pret citiem cilvēkiem? 
(Pievērs uzmanību tam, cik reižu vārdi mēs un mums 
tiek pieminēti zoramiešu lūgšanā.)

Pēc tam, kad katrs cilvēks bija atkārtojis to pašu lūg-
šanu, „viņi atgriezās savās mājās, nekad vairs nerunā-
dami par savu Dievu, līdz viņi atkal sapulcējās kopā 
svētajā vietā” (Almas 31:23).

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem: 

a) Kādi ir draudi, ja tiek pielūgts, lūgts un runāts par Dievu tikai 
vienreiz nedēļā?
b) Kā mēs varam pielūgt Dievu nedēļas griezumā?

Pielūdzot svarīga ir arī mūsu attieksme. Izlasi eldera 
Dalina H. Ouksa, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, 
izteikumu par to, kā mūsu attieksme ietekmē mūsu 
pielūgšanu:

„Pielūgšana bieži ietver darbību, taču patiesa pielūg-
šana vienmēr nozīmē noteiktu attieksmi. 

Pielūgšanas attieksme izraisa dziļākās 
uzticības, apbrīnas un godbijības sajūtas. 
Pielūgšana apvieno mīlestību un cieņu 
ziedošanās stāvoklī, kas tuvina mūsu 
garus tuvāk Dievam.” (Pure in Heart 
[1988. g.], 125. lpp.)

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, cik 
labi, tavuprāt, tev veicas tavā pielūgšanā, ieskaitot tavu 

attieksmi šādās kategorijās: (a) ikdienas personīgā lūgšana, 
(b) ikdienas personīgā Svēto Rakstu studēšana, (c) paklausība 
baušļiem un (d) baznīcas sanāksmju apmeklēšana, un iknedēļas 
Svētā Vakarēdiena pieņemšana. Izvirzi mērķi, lai uzlabotu savu 
personīgo ikdienas pielūgšanu. Tu vari pastāstīt savam vecākam, 
vadītājam vai draugam par savu mērķi, lai viņš vai viņa var tevi 
iedrošināt nākamo nedēļu laikā.

Almas 31:24–38
Alma lūdz, lai misionāriem būtu spēks un lai tie gūtu 
panākumus, vedot zoramiešus atpakaļ pie Tā Kunga
Pēc tam, kad Alma redzēja atkritušo zoramiešu pie-
lūgšanu, viņš lūdza To Kungu. Izlasi Almas 31:30–35 
un pamani, kā Almas lūgšana atšķīrās no zoramiešu 
lūgšanas.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, ko 
tu iemācījies, salīdzinot Almas lūgšanu ar zoramiešu lūg-

šanu, par to, kā ir jālūdz. Pieraksti arī to, kā Almas taisnīgās lūg-
šanas piemērs var ietekmēt tavas personīgās lūgšanas.

Izlasi Almas 31:36–38 un uzzini, kādas svētības Alma 
un viņa sabiedrotie saņēma pēc tam, kad tie bija saņē-
muši priesterības svētību un bija sludinājuši evaņģēliju. 
Zini, ka frāze „viņš uzlika savas rokas visiem tiem, kas 
bija ar viņu” (Almas 31:36) norāda uz svētības došanu.

Almas un viņa sabiedroto pieredze māca šādu prin-
cipu: Ja mēs lūdzam un rīkojamies pamatojoties 
uz ticību, mēs savos pārbaudījumos saņemsim 
dievišķu palīdzību.

Pateicis lūgšanu, Alma un viņa sabiedrotie parādīja 
savu ticību un devās strādāt, paļaujoties uz To Kungu, 
ka Viņš tiem palīdzēs, viņiem kalpojot Viņam un Viņa 
bērniem. Meklē veidus, kā tu vari sekot Almas piemē-
ram un lūgt ar ticību.



178

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Almas 31. nodaļuun to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

18. DAĻA: 4. DIENA

Almas 32. nodaļa
Ievads
Pēc tam, kad Alma un viņa sabiedrotie bija redzē-
juši atkritušo zoramiešu pielūgšanas veidu, viņi tiem 
sludināja Dieva vārdu. Viņi sāka gūt panākumus starp 
nabadzīgajiem ļaudīm un tiem, kas bija izdzīti no zo-
ramiešu sinagogām. Izmantodams sēklas iedēstīšanas 
un kopšanas līdzību, Alma mācīja, kas tiem ir jādara, lai 
saņemtu un uzturētu ticību Dieva vārdam. Alma aicina 
viņus (un mūs) pamēģināt pielietot vārdu, ik dienu 
stiprinot savu ticību un liecību.

Almas 32:1–16
Alma māca zoramiešus, kas ir piespiesti būt pazemīgi savas 
nabadzības dēļ

 1. Iztēlojies, ka draugs tev jautā, kā cilvēks var zināt, vai 
Baznīca ir patiesa. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrā-

matā ieraksti savu atbildi par to, kā var iegūt liecību. Pēc tam die-
nasgrāmatas nākamajā līnijā ieraksti, kā saņemt un stiprināt 
liecību. Studējot Almas 32. nodaļu, izveido sarakstu zem šī virs-
raksta ar iegūtajām atziņām par to, kā iegūt un stiprināt liecību. 
Nodarbības gaitā tu turpināsi pilnveidot šo sarakstu, tādēļ būtu 
lietderīgi atstāt pietiekami daudz vietas starp šo Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatas pirmo un otro uzdevumu. 

Iepriekšējā nodarbībā (Almas 31. nodaļā) tu lasīji par 
to, kā Alma un viņa brāļi novēroja zoramiešu (nefi-
jiešu grupa, kas bija atkrituši no patiesības) nepareizo 
pielūgšanas veidu. Pēc tam, kad Alma bija lūdzis ticībā, 
viņš un viņa brāļi sāka sludināt evaņģēliju šiem cilvē-
kiem. Izlasi Almas 32:1–3 un noskaidro, kura zora-
miešu grupa bija ieinteresēta misionāru vēstījumā.

Izlasi Almas 32:4–6 un nosaki, kā nabadzības sekas 
kļuva par viņu svētību.

Viens no principiem, kas ietverts šajos pantos, ir šāds: 
Pazemība mūs sagatavo saņemt Dieva vārdu. Savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem virsraksta 
„Kā saņemt un stiprināt liecību”, ieraksti — esi paze-
mīgs.

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, 
 kādēļ, tavuprāt, pazemība ir tik būtiska, lai saņemtu un 

stiprinātu liecību.

Izlasi Almas 32:13–16 un atrodi vairākus veidus, kā 
cilvēki var kļūt pazemīgi. Balstoties uz Almas mācīto, 
vai tu labāk izvēlētos kļūt pazemīgs vai lai tu tiktu 
piespiests kļūt pazemīgs? Kāpēc?

Padomā, ko, tavuprāt, nozīmē pazemoties „vārda dēļ” 
(Almas 32:14). Kā to varētu attiecināt uz tavu attiek-
smi pret aktivitātēm Baznīcā, semināru vai ģimenes 
mājvakaru?

Izvēlies pats kļūt pazemīgs, darot tās lietas, kuras tu esi 
sajutis pamudinājumu darīt, lai būtu pazemīgs.

Almas 32:17–43
Alma māca zoramiešiem, kā vairot savu ticību
Mācot zoramiešus, Alma atklāja vienu nepatiesu 
uzskatu, kas bija daudziem cilvēkiem par liecības 
iegūšanu. Izlasi Almas 32:17–18 un uzzini, par kādu 
nepareizu uzskatu ir runa.

Brīdi padomā, kā zīmes gaidīšana varētu būt šķērslis, 
lai veidotos ticība un liecība. (Tu vari atzīmēt M&D 
63:9–11 savos Svētajos Rakstus, blakus Almas 32:17–18, 
un to izlasīt, lai gūtu dziļāku izpratni.) 

Izlasi Almas 32:21 — prasmīgi pārzināmo rakstvietu — 
un uzzini, kas, saskaņā ar Almas definīciju, ir ticība un 
kas nav. (Tu vari atzīmēt šo rakstvietu kādā īpašā veidā, 
lai tev vēlāk būtu viegli to atrast.)

Izlasi Almas 32:22. Padomā, ko tu vari darīt, lai pie-
augtu ticībā un personīgajā liecībā.

Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā sarakstam 
„Kā saņemt un stiprināt liecību” pievieno: atceries 
Dieva žēlastību un izvēlies ticēt.

Alma mācīja zoramiešiem veidu, kā viņi varētu sākt ti-
cēt un pārbaudīt Dieva vārdu. Domā par kādu eksperi-
mentu, kuru tu esi veicis dabas zinātnes nodarbībās vai 
citās nodarbībās un par tā attīstības posmiem. Ievēro: 
lai veiktu eksperimentu, pētniekam ir jāveic kāda dar-
bība. Līdzīgi ir ar liecību, — lai to saņemtu vai stipri-
nātu, mums ir jāveic kāda darbība. Izlasi Almas 32:27 
un noskaidro, ko Alma aicināja zoramiešus darīt.

Būtu noderīgi zināt, ka vārdi savas spējas nozīmē spēku, 
ar ko esam svētīti, lai uztvertu un izprastu apkārtējo 
pasauli. Tās sevī iekļauj tādas lietas kā spēju dzirdēt, 
redzēt, taustīt, racionāli domāt un atcerēties.

Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā sarakstam 
„Kā saņemt un stiprināt liecību” pievieno — pārbaudi 
vārdu.
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Lasot Almas 32:28, tu vari atzīmēt savos Svētajos 
Rakstos tādas frāzes kā „sāks briest”, „paplašina manu 
dvēseli”, „apgaismo manu sapratni” un „kļūst man 
patīkams”. Elders Brūss R. Makkonkijs, no Divpadsmit 
apustuļu kvoruma, mācīja par to, kā aug mūsu ticība:

„Mēs pieaugam ticībā; mēs ejam soli pa 
solim no zemāka stāvokļa uz augstāku 
stāvokli. Mēs papildinām žēlastību pie 
žēlastības, līdz galu galā mēs sasniedzam 
stāvokli, kurā mūsu ticība ir pilnveidota tik 
daudz, cik, vismaz vairumam, taisnīgu, 

mirstīgu cilvēku tas ir iespējams, un tad mēs esam 
gatavi turpināt virzīties uz priekšu mūžībā — mūžīgajā 
attīstībā. . . .

Turpini realizēt savas ieceres un, kad tu būsi spēris 
vienu soli, lai iegūtu ticību, tas tavā dvēselē dos tev 
pārliecību, ka tu vari doties uz priekšu un spert nā-
kamo soli — un tā, soli pa solim tavs spēks vai ietekme 
palielināsies.” (Lord, Increase Our Faith,Brigham Young 
University Speeches of the Year [1967. g. 31. okt., 
9., 11. lpp.)

 3. Pēc tam, kad būsi izlasījis Almas 32:28, savā Svēto 
Rakstu studiju dienasgrāmatā izpildi divus vai vairākus no 

šiem uzdevumiem:
a) Kādas darbības mums vajadzētu veikt, vai arī nevajadzētu 
veikt, lai varētu pārbaudīt vārdu? (Nodarbības beigās ir saraksts 
ar dažām iespējamajām atbildēm.)
b) Ko, tavuprāt, nozīmē „atbrīvot vietu, lai [Dieva vārds] varētu 
tikt iedēstīts jūsu sirdī”?
c) Kad tu esi izjutis, ka Dieva vārds paplašina tavu dvēseli un 
apgaismo tavu sapratni? Saviem vārdiem raksturo, kādas bija 
 sajūtas.

Izlasi Almas 32:29–34 un atzīmē vārdus un frāzes, kas 
paskaidro to, ko cilvēks mācīsies par Dieva vārdu, ja 
viņš vai viņa nolems to pārbaudīt. Vēl papildus nozīmes 
vārdam kopt ir barot, saglabāt vai rūpēties. 

Brīdi padomā par šo divu norišu līdzībām — palī-
dzēšana koka augšanai un palīdzēšana tavas liecības 
augšanai. Padomā arī par to, kāpēc kāda cilvēka ticība 
un liecība nav pilnīga pēc Dieva vārda pārbaudīšanas. 
Kas vēl, tavuprāt, būtu jāizdara, lai liecība par evaņģē-
liju būtu pastāvīga?

Almas 32:28 Almas 32:30 Almas 32:30–34

Izlasi Almas 32:35–40, pievēršot vērību Almas teikta-
jam, kas mums būtu jādara, lai vārda pārbaude būtu 
pilnvērtīga? Padomā, kas tev būtu jādara, lai koks jeb 
tava ticība augtu. Kas notiks, ja tu nedarīsi šīs lietas?

Aizver savus Svētos Rakstus un noskaidro, uz cik 
jautājumiem tu vari atbildēt: 

• Kas mums ir jādara, lai mūsu ticība Dieva vārdam 
izaugtu un būtu līdzīga auglīgam kokam?

• Ko, tavuprāt, simbolizē augļi?

• Kas notiek, ja mēs izturamies nevērīgi pret koku vai 
ja mēs to nekopjam?

• Kā, tavuprāt, tas līdzinās tam, kad mēs izturamies 
nevērīgi vai nekopjam liecību?

Ja tas ir nepieciešams, atver savus Svētos Rakstus un 
pārlasi Almas 32:35–40, lai varētu labāk atbildēt uz 
jautājumiem. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā 
sarakstam „Kā saņemt un stiprināt liecību” pievieno — 
uzcītīgi kopt vārdu.

Apkopo vienā teikumā visu, ko tu esi iemācījies, studē-
jot Almas 32. nodaļu, par to, kas ir nepieciešamas, lai 
saņemtu un stiprinātu liecību, un ieraksti šo principu 
savos Svētajos Rakstos, blakus Almas 32:37–43.

Iespējams, tu uzrakstīji ko līdzīgu: Ja mēs uzcītīgi 
kopjam savu ticību Dieva vārdam savās sirdīs, 
mūsu ticība un liecība par Jēzu Kristu un Viņa 
evaņģēliju augs.

Izlasi Almas 32:41–43 un noskaidro, kā Alma raksturoja 
augļus, ko saņem tie, kas uzcītīgi kopj savas liecības. 
Almas 32:42 ir pieminēta uzcītība un pacietība. Kāpēc, 
tavuprāt, ir nepieciešama uzcītība un pacietība, lai koks 
vai tava liecība varētu augt? 

Almas 32:27

Almas 32:41–42
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 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
vienu vai abiem jautājumiem: 

a) Kādas sekas tu esi pieredzējis savā dzīvē, rīkojoties tā, kā to 
ir aprakstījis Alma Almas 32. nodaļā?
b) Kā tu savā dzīvē pielietosi Almas mācīto Almas 32. nodaļā?

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — Almas 
32:21

 5. Vēlreiz izlasi Almas 32:21. Centies iegaumēt šo pantu 
no galvas un tad nocitē to draugam vai ģimenes loceklim. 

Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti dažus teiku-
mus, paskaidrojot, ko tev šis pants māca par ticību.

Iespējamās atbildes 3.a uzdevumā: (a) atvēlēt vārdam 
(vai sēklai) vietu, lai to iedēstītu savā sirdī, (b) neizdzīt 
sēklu ar savu neticību un (c) pamanīt sēklas augšanu.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Almas 32. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

19. DAĻA: 1. DIENA

Almas 33.–35. 
nodaļa
Ievads
Pielietojot Svēto Rakstu mācības, Alma daudziem zo-
ramiešiem palīdzēja saprast, ka viņi var pielūgt Dievu, 
lai arī kādos apstākļos tie būtu. Viņš iedrošināja vērsties 
pie Jēzus Kristus un ticēt Viņa Izpirkšanai. Amuleks ap-
stiprināja Almas mācīto un dalījās savā liecībā par Jēzu 
Kristu. Amuleks uzsvēra, ka cilvēce var tikt glābta tikai 
caur Jēzus Kristus Izpirkšanu. Viņš apsolīja, ka cilvēki 
var saņemt visas Jēzus Kristus Izpirkšanas svētības, ja 
tie pielietos ticību un nožēlos grēkus. Daudzi zoramieši 
uzklausīja Amuleka brīdinājumu, nožēloja grēkus un 
no jauna pievienojās nefijiešiem.

Almas 33:1–10
Alma māca zoramiešu grupai, ka tie var pielūgt Dievu 
ārpus savām sinagogām
Atminies, ka Almas 32. nodaļā ir aprakstīts, kā Alma 
mācīja zoramiešus par nepieciešamību iedēstīt Dieva 
vārdu savās sirdīs un pielietot ticību Dieva vārdam. 
Izlasi Almas 33:1 un uzzini, kādi zoramiešiem bija 
jautājumi par to, ko Alma tiem bija mācījis.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, kā 
tu atbildētu uz zoramiešu jautājumu par to, kā viņiem 

būtu jāuzsāk pielietot ticību. Pēc tam, studējot Almas 33.–34. 
 nodaļu, salīdzini savas atbildes ar to, ko zoramiešiem mācīja 
Alma un Amuleks.

Almam uzsākot atbildēt uz zoramiešu jautājumiem, 
viņš izlaboja maldīgo uzskatu par pielūgšanu, kas 
atturēja viņus no pilnvērtīgas ticības pielietošanas. 
Izlasi Almas 32:2 un noskaidro, kas bija šis maldīgais 
uzskats. Atceries, ka zoramieši neatļāva nabagiem 
ieiet viņu sinagogās, lai pielūgtu (skat. Almas 32:1–3). 
Saskaņā ar Almas 33:2, ko Alma pavēstīja ļaudīm par 
to, kas viņiem būtu jādara, lai rastu atbildi un mainītu 
šo maldīgo uzskatu?

Lai mainītu zoramiešu maldīgo uzskatu par Dieva 
pielūgšanu, Alma citēja no Svētajiem Rakstiem, ko bija 
rakstījis pravietis — vārdā Zēnoss. Zēnoss bija mācījis 
Israēla ļaudīm Vecās Derības laikā, taču viņa pravieto-
jumi ir pierakstīti tikai Mormona Grāmatā. Izlasi Almas 
33:3 un atrodi vārdu, kuru Alma izmantoja, lai rakstu-
rotu pielūgšanu.

Tu vari ierakstīt šādu principu savos Svētajos Rakstos, 
blakus Almas 33:3 vai savā Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā: Mēs varam pielūgt Dievu nepārtraukti 
lūgšanā.

Izlasi Almas 33:4–11 un atzīmē apstākļus, kuros 
atrodoties, Zēnoss lūdza. Ko Tas Kungs darīja katru 
reizi, kad Zēnoss lūdza? Lai varētu labāk pielīdzināt 
šos pantus tavai dzīvei, uzzīmē līniju, kura savienotu 
apstākļus, kuros Zēnoss lūdza ar iespējami līdzīgiem 
apstākļiem tavā dzīvē. (Izvēlies tās situācijas, kas visla-
bāk attiecas uz tavu dzīvi. Šajā uzdevumā nav pareizas 
un nepareizas atbildes.)
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Zēnosa apstākļi Tavi apstākļi

Tuksnesī Darbā

Par viņa ienaidniekiem Baznīcā

Uz sava lauka Ģimenes lūgšana

Savā namā Kad tu nezini, ko darīt, vai esi 
nobijies

Savā kambarī Kad jūties vientuļš

Tā Kunga draudzē Personīgā lūgšana

Kad viņš bija padzīts un 
nicināts

Visos tavos grūtajos apstākļos

Visās viņa bēdās Kad tev ir grūtības ar draugiem

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kā lūgšana visos šajos apstākļos varētu svētīt 

tavu dzīvi? Uzraksti personīgu mērķi, kā tu varētu lūgt biežāk.

Tu vari atzīmēt tās frāzes Almas 33:4–5, 8–9, kurās 
ir pieminēta Dieva žēlsirdība, un padomā, kā, bie-
žāk lūdzot, tu varētu labāk sajust Dieva žēlsirdību un 
mīlestību. Turpinot studēt Almas 33. nodaļu, noskaidro, 
kāpēc žēlsirdība ir iespējama.

Almas 33:11–23
Alma māca zoramiešiem ticēt Jēzum Kristum
Viens no iemesliem, kādēļ dažiem zoramiešiem bija 
grūti saprast, kā pielūgt Dievu, bija viņu neziņa par to, 
ka viņu ticībai ir jābūt vērstai uz Jēzu Kristu. Viņi ne-
saprata vai neticēja Viņa lomai pestīšanas iecerē (skat. 
Almas 33:14). Izlasi Almas 33:12–16 , kur Alma runā 
par Zēnosa mācībām un pēc tam iepazīstina ar Zēnoka 
vārdiem, kas ir vēl viens Vecās Derības pravietis. Atklāj, 
kādas svētības, saskaņā ar Almas teikto, mēs saņemam, 
pateicoties Jēzum Kristum. Tu vari atzīmēt frāzi „Tava 
Dēla dēļ” katru reizi, kad tā ir pieminēta. Šajos pantos 
mēs apgūstam šādu patiesību: Mēs saņemam Debesu 
Tēva žēlsirdību, ieskaitot piedošanu par saviem 
grēkiem, pateicoties Jēzus Kristus Izpirkšanai. 
Padomā par žēlastību, ko Debesu Tēvs ir tev dāvājis, 
ieskaitot spēju — nožēlot grēkus un saņemt piedošanu 
par saviem grēkiem Glābēja veiktās Izpirkšanas dēļ.

Vēl papildus tam, ka zoramiešiem tika atgādinātas 
Zēnosa un Zēnoka mācības, Alma viņiem atgādināja 
arī par laiku, kad Mozus mācīja par Glābēja Izpirkšanu. 
Mozum un Israēla bērniem atrodoties tuksnesī, cilvē-
kus sakoda indīgas čūskas. Tas Kungs pateica Mozum 
izveidot čūsku no vara, piestiprināt to pie mieta un 

pavēlēt visiem israēliešiem, kuri tika sakosti, uz to 
paskatīties. Vara čūska mieta galā bija Jēzus Kristus, pie 
krusta, zīme (skat. Almas 33:19).

Izlasi Almas 33:19–20 un atklāj, kas notika ar tiem 
israēliešiem, kas izvēlējās paskatīties uz vara čūsku, 
būdami sakosti, un kas 
notika ar tiem, kas 
izvēlējās neskatīties. 

Padomā par atbildēm 
uz šādiem jautāju-
miem: Ko pieraksts par 
israēliešiem un vara 
čūsku mums māca par 
to, kas mums ir jādara, 
lai tiktu garīgi izdzie-
dināti? Ko tu vari darīt, 
lai raudzītos uz Glābēju 
un Viņš tev spētu garīgi 
palīdzēt?

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kā tieši, savā ikdienas dzīvē, tu vari raudzīties 

uz Jēzu Kristu?

Izlasi Almas 33:22–23 un atzīmē, kam mums ir jātic 
attiecībā uz Jēzu Kristu, lai mēs varētu pielietot ticību 
Viņam.



182

Almas 34:1–14
Amuleks māca zoramiešus par Jēzus Kristus Izpirkšanu
Amuleka liecība zoramiešiem, ko lasām Almas 34. 
nodaļā, ir otrs apliecinājums Almas liecībai par Jēzu 
Kristu. Izlasi daļu no Amuleka liecības Almas 34:8–9 
un atzīmē, ko Amuleks mācīja par Jēzus Kristus Izpirk-
šanas nepieciešamību. Padomā par šo jautājumu: Kāda 
būtu mana dzīve, ja Jēzus Kristus nebūtu nācis un 
izpildījis Savu īpašo lomu?

Izlasi Almas 34:10–14 un atrodi frāzes, kurās ir iekļauti 
šādi vārdi — bezgalīgs un mūžīgs. Ieraksti savos Svē-
tajos Rakstos vai Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā 
šādu patiesību: Jēzus Kristus bezgalīgā un mūžīgā 
Izpirkšana nodrošina glābšanu visai cilvēcei.

Lai palīdzētu mums saprast, kā Izpirkšana ir bezgalīga 
un mūžīga, bīskaps Ričards K. Edžlijs, no prezidējošās 
bīskapijas, mācīja: „Runājot par Kristus Izpirkšanu, 
man patīk vārdu bezgalīgs un mūžīgs skaidrojums 
vārdnīcā, jo, manuprāt, tie precīzi izskaidro, ko Dievs 
bija domājis. Bezgalīgs: tāds, kam nav robežu vai limitu. 
Mūžīgs definīcija: esamība, kurai nav sākuma vai gala 
(The American Heritage Dictionary of the English Lan-
guage, 4. izd. [2000. g.], „infinite”, „eternal”, 898, 611).” 
(„For Thy Good”, Ensign, 2002. g. maijs, 66. lpp.)

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem: 

a) Kādā ziņā Jēzus Kristus Izpirkšana var būt bezgalīga un 
 mūžīga?
b) Kā zināšanas par to, ka Izpirkšana ir bezgalīga un mūžīga, 
vairo tavu pateicību Glābējam? Kā tas vairo tavu ticību Viņam?

Almas 34:15–41
Amuleks māca, kā saņemt svētības no Izpirkšanas
Izlasi Almas 34:15–17 un uzzini, ko Amuleks mācīja 
zoramiešiem, ko tiem vajadzēja darīt, lai saņemtu svē-
tības, ko Glābējs caur Savu Izpirkšanu vēlas mums dot. 
Ieraksti savos Svētajos Rakstos vai Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā šādu patiesību: Lai saņemtu visas 
Izpirkšanas svētības, mums ir jāpielieto ticība un 
jānožēlo grēki.

Izlasi šo prezidenta Dītera F. Uhtdorfa, no Augstākā 
prezidija, izteikumu: 

„Lai nožēlotu grēkus, mums ir nepiecie-
šama stipra ticība Kristum. . . . Ja mēs 
ticam, ka Dievs zina visu, ir mīlošs un 
žēlsirdīgs, mēs spēsim bez svārstīšanās 
paļauties uz Viņu attiecībā par mūsu 
glābšanu. Ticība Kristum izmainīs mūsu 

domas, uzskatus un uzvedību, kas nav saskaņā ar 
Dieva gribu.

Patiesa grēku nožēlošana palīdz mums darīt to, kas ir 
pareizi. . . . Grēku nožēlošana nozīmē prāta un sirds 
izmaiņu, — mēs pārtraucam darīt to, kas ir nepareizi, 
un mēs sākam darīt to, kas ir pareizi. Tā sniedz jaunu 
attieksmi pret Dievu, sevi un dzīvi vispārīgi.” („Point 
of Safe Return”, Ensign vai Liahona, 2007. g. maijs, 
100. lpp.)

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kā mēs pielietojam ticību Jēzum Kristum, kad 

nožēlojam grēkus?

Izlasi Almas 34:17–27 un noskaidro, ko Amuleks mācīja 
par to, kad mums būtu jālūdz un par ko mums būtu 
jālūdz. Kā, tavuprāt, šis padoms palīdzēja zoramiešiem, 
kas domāja, ka viņi var pielūgt tikai vienreiz nedēļā? 
Izvēlies vienu pantu, kas, tavuprāt, var tev īpaši palī-
dzēt. Padomā, kā tu nākamnedēļ vari sekot šajā pantā 
iekļautajam padomam par lūgšanu.

Amuleks mācīja, ka mums ir jābūt gataviem pieņemt 
Glābēja Izpirkšanas svētības, nožēlojot savus grēkus 
tagad, nevis gaidīt un nožēlot grēkus vēlāk. Izlasi Almas 
34:30–35 un pasvītro tos vārdus un frāzes, kas pasaka, 
kāpēc mums nevajadzētu atlikt savu grēku nožēlošanu. 
Lasot 31. pantu, atklāj, kādas svētības, pēc Amuleka 
teiktā, saņems tie, kas izvēlēsies nožēlot grēkus tagad. 
Rūpīgi pārlasi 32. pantu un pēc tam padomā: Kā šis 
pants var ietekmēt to, kā tu dzīvo katru dienu?

Pārlasi Almas 34:33 un padomā par prezidenta 
Džozefa Fīldinga Smita teikto: „Atlikšana, kā to var 
piemērot evaņģēlija principiem, ir mūžīgās dzīves, kas 
ir dzīve Tēva un Dēla klātbūtnē, zagle. Starp mums ir 
daudzi, pat baznīcas locekļi, kuri domā, ka nav nepie-
ciešams pasteigties un ievērot evaņģēlija principus, 
un dzīvot saskaņā ar baušļiem.” (Conference Report, 
1969. g. apr., 121. lpp.)

Almas 35. nodaļa
Grēkus nožēlojušie zoramieši dzīvo ar taisnīgajiem
Daudzi zoramieši uzklausīja Amuleka brīdinājumu — 
neatlikt savu grēku nožēlošanu, un tie nožēloja grē-
kus un izmainīja savu dzīvi. Zoramiešu valdnieks tos 
padzina no savas zemes, un šie cilvēki devās uz Jeršonas 
zemi, kur tos laipni uzņēma Amona tauta, — saukti arī 
par anti- nefij- lehijiešiem (skat. Almas 35:6–7). Ļaunie 
zoramieši un lamanieši kļuva nikni tādēļ, ka Amons bija 
uzņēmis grēkus nožēlojušos zoramiešus, un tie sāka 
gatavoties karam pret nefijiešiem (skat. Almas 35:8–11).

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Almas 33.–35. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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19. DAĻA: 2. DIENA

Almas 36. nodaļa
Ievads
Pēc tam, kad Alma atgriezās no savas misijas starp 
zoramiešiem, viņš sapulcināja savus trīs dēlus un 
katram no viņiem deva padomu (skat. Almas 35:16). 
Viņa padoms Helamanam ir pierakstīts Almas 36.–37. 
nodaļā, viņa padoms Šiblonam ir pierakstīts Almas 38. 
nodaļā, un viņa padoms Koriantonam ir pierakstīts 
Almas 39.–42. nodaļā. Alma liecināja Helamanam, ka 
Dievs atbrīvos tos, kas paļaujas uz Viņu. Lai ilustrētu 
šo patiesību, Alma aprakstīja, kā viņš pirms daudziem 
gadiem tika atbrīvots no savu grēku sāpēm. Pēc Jēzus 
Kristus vārda piesaukšanas viņš piedzima no Dieva un 
bija piepildīts ar prieku. Pēc tam viņš strādāja, lai vestu 
citus pie Jēzus Kristus.

Almas 36:1–5
Alma māca savu dēlu Helamanu par Dieva spēku, kas mūs 
atbalsta mūsu pārbaudījumos
Padomā, kā ģimenes locekļa, drauga vai baznīcas va-
dītāja liecība vai kāda konkrēta mācība ir svētījusi tavu 
dzīvi.

Izlasi Almas 36:1–5 un iztēlojies sevi Helamana vietā, 
viņam klausoties tēva liecību. Ko Alma vēlējās, lai He-
lamans atcerētos? (Skat. 2. pantu.) Ko Alma vēlējās, lai 
Helamans no viņa mācītos? (Skat. 3. pantu.)

Savos Svētajos Rakstos, blakus Almas 36:3, ieraksti 
šādu principu: Kad mēs paļaujamies uz Dievu, Viņš 
mūs atbalsta visos mūsu pārdzīvojumos un grūtī-
bās. Padomā par laiku, kad tavā dzīvē bija kāds pārdzī-
vojums. Uzraksti dažus veidus, kā Dievs tev palīdzēja 
un atbalstīja tajā laikā.   
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Almas 36:6–22
Alma raksturo savu sacelšanos un paskaidro, kā viņš 
saņēma piedošanu
Alma aprakstīja savam dēlam Helamanam, kā Dievs 
viņu atbrīvoja no viņa grēku sāpēm. Izlasi Almas 
36:6–10 un atkārto, kas notika ar Almu viņa jaunībā, 
kad viņš kopā ar Mosijas dēliem gāja, cenzdamies 
iznīcināt Baznīcu.

Mormona Grāmatā trīs reizes ir aprakstīts, kā Almu 
un Mosijas dēlus apmeklē eņģelis. Almas 36. nodaļā ir 
visdetalizētākais pārstāsts par Almas pieredzi, kad trīs 
dienu un nakšu garumā viņš nevarēja ne pakustēties, 
ne parunāt. (Pārējos šo notikumu pārstāstus tu vari 
izlasīt Mosijas 27. nodaļā un Almas 38. nodaļā.) Izlasi 
Almas 36:11–16 un atzīmē tos vārdus un frāzes, ko 
Alma lieto, lai aprakstītu bailes vai sāpēs, kuras viņš 
pieredzēja pēc eņģeļa parādīšanās.

Prezidents Boids K. Pekers, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, palīdz mums izprast vārdu spīdzināt un mocīt 
nozīmi:

„ Senajos laikos spīdzināšanai tika 
izmantots moku rats, kas bija galda rāmis, 
uz kura upuris tika noguldīts, ar katru 
potīti un plaukstas locītavu piesietu pie 
vārpsta, kurš tad tika griezts, tādējādi 
izraisot neizturamas sāpes.

Mocības varam pielīdzināt ecēšām, kas ir karkass ar 
caurdurtām naglām. Kad tās tiek vilktas pa zemi, tās 
atārda un iedzenas zemē. Svētajos Rakstos bieži ir 
pieminēta dvēsele un prāts, kas tiek vainas apziņas 
mocīti.” („The Touch of the Master’s Hand”, Ensign, 
2001. g. maijs, 23. lpp.)

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, kā-
dēļ, tavuprāt, Alma pielietoja tik spēcīgus vārdus, lai rak-

sturotu savas sajūtas. Uzraksti arī, kā šie vārdi raksturo cilvēka, 
kurš ir grēkojis un nav nožēlojis grēkus, vainu un sāpes.

Tu vari ierakstīt savos Svētajos Rakstos, blakus Almas 
36:11–16, šādu patiesību: Grēks var novest pie sāpēm 
un nožēlas.

Izlasi Almas 36:17–18 un noskaidro, ko Alma atcerējās 
no viņa tēva pravietojumiem. Pievērs uzmanību tam, 
ko Alma darīja, kad viņš atcerējās, ko viņa tēvs bija 
viņam mācījis.

Elders Džefrijs R. Holands, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, dalījās šādā atziņā par Almas pieredzi: 
„Almu saviļņoja viņa tēva mācības, bet īpaši svarīgi ir 
tas, ka tas pravietojums, kuru viņš atcerējās, bija par 
„kāda Jēzus Kristus, Dieva Dēla, atnākšanu, lai izpirktu 
pasaules grēkus”. (Almas 36:17.) Tas ir tas vārds, un tas 
ir tas vēstījums, kas būtu jāsadzird katram cilvēkam. 

Alma to sadzirdēja, un viņš sauca, izjuzdams elles 
mokas, kas turpināja viņā degt no sirdsapziņas, kas 
nebija dziedināta. „Ak Jēzu, Tu Dieva Dēls, apžēlo-
jies par mani.” (Almas 36:18.) . . . Jebkura cita veida 
lūgšana, ko sakām, jebkādas citas vajadzības, kuras 
mums ir, — viss kaut kādā mērā balstās uz šo lūgumu: 
„Ak Jēzu, Tu, Dieva Dēls, apžēlojies par mani”. Viņš ir 
gatavs apžēloties. Viņš samaksāja pats ar Savu dzīvību, 
lai varētu to izdarīt.” (However Long and Hard the Road 
[1985. g.], 85. lpp.)

 2. Domā par laiku, kad tu esi lūdzis, lai saņemtu Jēzus 
Kristus Izpirkšanas svētības, ieskaitot svētību, lai saņemtu 

piedošanu par grēku. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā 
ieraksti, kādēļ, tavuprāt, tavā dzīvē ir svarīgi lūgt Tam Kungam 
 Izpirkšanas svētības.

 3. Izlasi Almas 36:19–22 un atzīmē tos vārdus un frāzes, 
kas atklāj, kā Alma izmainījās pēc tam, kad bija lūdzis pēc 

žēlastības. Dažus no šiem vārdiem un frāzēm ieraksti savā Svēto 
Rakstu studiju dienasgrāmatā un paskaidro, ko tie tev māca par 
Glābēja Izpirkšanas spēku.
No šiem pantiem mēs mācāmies šādu principu: Ja mēs 
pielietojam ticību Jēzus Kristus Izpirkšanai, tad 
Viņš mūs atbrīvos no mūsu grēku sāpēm un piepil-
dīs mūs ar prieku. Padomā, ko tu vari darīt, lai vairāk 
pielietotu ticību Jēzum Kristum, lai tu, līdzīgi Almam, 
vari tikt atbrīvots no sāpju vai grēku nožēlas sajūtām.

Izlasi situācijas aprakstu un padomā, kā tu atbildētu uz 
jautājumu: Kāds draugs, kurš lasa Mormona Grāmatu, 
lūdz tavu palīdzību, lai izprastu Almas vārdus Almas 
36:19. Tavs draugs tev jautā: „Ja es joprojām atceros 
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savus grēkus un izjūtu par tiem nožēlu, vai tas nozīmē, 
ka es neesmu saņēmis piedošanu?”

Izlasi prezidenta Dītera F. Uhtdorfa, no Augstākā prezi-
dija, izskaidrojumu un pasvītro tās frāzes, kas, tavuprāt, 
palīdzētu tavam draugam: 

„Sātans centīsies vedināt mūs ticēt, ka mūsu grēki nav 
piedoti, jo mēs tos varam atcerēties. Sātans ir melis, viņš 
tieksies darīt neskaidru mūsu redzējumu un vadīt mūs 
prom no grēku nožēlošanas un piedošanas ceļa. Dievs 
neapsolīja, ka mēs neatcerēsimies savus grēkus. Atce-
rēšanās palīdzēs mums izvairīties no tādu pat kļūdu 
atkārtotas izdarīšanas. Taču, ja mēs paliekam patiesi un 
uzticīgi, atmiņas par mūsu grēkiem laika gaitā kļūs blā-
vākas. Tā būs daļa no nepieciešamā dziedināšanas un 
svētdarīšanas procesa. Alma liecināja, ka pēc tam, kad 
viņš bija saucis uz Jēzu pēc žēlastības, viņš joprojām 
varēja atcerēties savus grēkus, taču atmiņas par saviem 
grēkiem vairs viņu nesāpināja un nemocīja, jo viņš 
zināja, ka viņam ir piedots (skat. Almas 36:17–19).

Mūsu atbildība ir izvairīties no jebkā, kas varētu mums 
atgriezt vecās, grēcīgās atmiņas. Kad mēs turpinām 
būt ar „salauztu sirdi un nožēlas pilnu garu” (3. Nefija 
12:19), mēs varam paļauties uz Dievu, ka Viņš „vairs ne-
pieminēs mūsu grēkus” [M&D 58:42].” („Point of Safe 
Return”, Ensign vai Liahona, 2007. g. maijs, 101. lpp.)

Svarīgi ir arī pievērst uzmanību tam, ka Alma neteica, 
ka viņš vairs neatceras savus grēkus, bet ka viņš vairs 
neatceras savu grēku sāpēs un ka atmiņas par tiem 
vairs viņu nemoka (Almas 36:19). Patiesa grēku no-
žēlošana aizslaucīs sāpes un vainas apziņu par grēku 
(skat. Ēnosa 1:6–8).

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti un 
atbildi iepriekšminētajam draugam, pielietojot gūtās atzi-

ņas no prezidenta Uhtdorfa izskaidrojuma. Savā atbildē iekļauj 
arī savas domas par to, kāpēc savu grēku atcerēšanās ir svētība, 
pat ja mēs „nemokāmies, atcerēdamies savus grēkus” (Almas 
36:19) pēc tam, kad esam nožēlojuši grēkus.

Almas 36:23–30
Alma paskaidro, kāpēc viņš nepārtraukti strādā, lai vestu 
citus pie grēku nožēlošanas
Kā tu jūties, kad tu ar draugu dalies garšīgā ēdienā? 
Uzzinot sensacionālu jaunumu, kas ir pirmais, ko 
tu vēlies darīt? Kāpēc, tavuprāt, vairumam cilvēku ir 
gandrīz tūlītēja vēlme dalīties ar kādu citu tajā, ko tie 
ir dzirdējuši? Izlasi Almas 36:23–24 un atklāj, kā šajos 
jautājumos raksturotās sajūtas var attiecināt uz Almas 
pieredzi, kas sekoja viņa pievēršanai. Ko Alma vēlējās, 
lai citi pieredzētu?

Izlasi Almas 36:25–26 un uzzini, kā Almas pūliņi mācīt 
evaņģēliju ietekmēja viņu un citus. Pabeidz rakstīt šo 

principu, balstoties uz to, ko tu šajos pantos esi mācī-
jies par dalīšanos evaņģēlijā: Daloties evaņģēlijā ar 
citiem, mēs iegūstam  
 .

 5. Ieraksti tevis pabeigto principu savā Svēto Rakstu stu-
diju dienasgrāmatā un paskaidro, kāpēc tu uzskati, ka šis 

princips ir patiess. Daļa no tava skaidrojuma varētu būt jebkura 
no tavām pieredzēm, kad esi izjutis prieku, daloties evaņģēlijā ar 
citiem.

Padomā par kādu tev zināmu cilvēku — draugu, ģime-
nes locekli, bīskapijas vai draudzes locekli, kurš varētu 
gūt labumu no tavas liecības par Glābēju un Viņa atjau-
noto evaņģēliju. Padomā, kā tu varētu dalīties ar šo cil-
vēku savā liecībā par Jēzus Kristus spēju atbrīvot mūs 
no sāpēm un piepildīt ar prieku. Tu vari rakstīt vēstuli 
vai e- pasta vēstuli šim cilvēkam vai tu vari uzrakstīt 
dažas piezīmes, lai sagatavotos noteiktam laikam, kad 
tu runāsi ar šo cilvēku.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Almas 36. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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19. DAĻA: 3. DIENA

Almas 37. nodaļa
Ievads
Almas 37. nodaļā Alma turpina dot padomu savam dē-
lam Helamanam un ieceļ viņu par atbildīgo pār svēto 
pierakstu vešanu. Viņš atgādināja Helamanam, ka caur 
Svētajiem Rakstiem daudzi tūkstoši lamanieši jau ir at-
vesti pie Tā Kunga, un viņš pravietoja, ka Tam Kungam 
ir vēl citi diži mērķi šo pierakstu pielietošanai nākotnē. 
Alma deva norādījumus savam dēlam, kas viņam būtu 
jāmāca cilvēkiem, un viņš mācīja Helamanam, cik 
svarīgi ir vērsties pie Jēzus Kristus vārdiem, lai saņemtu 
vadību, salīdzinot Glābēja vārdus ar Liahonu.

Almas 37. nodaļa
Alma uztic Helamanam pierakstus, iedrošina viņu ievērot 
baušļus un atgādina viņam, ka Liahona darbojās saskaņā 
ar ticību
Aplūko šo diagrammu:

Domā par divām vai trim mazām un vienkāršām 
lietām, kas ir izmainījušas pasauli, piemēram, spuldze. 
Padomā par kādu mazu lietu, kas ir kaut ko būtiski 
mainījusi uz labu tavā dzīvē. Ieraksti divas no šīm 
mazajām lietām augšā esošās diagrammas kreisajā 
malā. Labajā pusē dažos vārdos uzraksti, kāda ietekme 
tavā dzīvē šīm mazajām lietām ir bijusi.

Almas 37. nodaļā ir vēstīts, ka Alma gatavoja savu dēlu 
Helamanu būt par nākamo svēto pierakstu glabātāju. 
Alma mācīja Helamanam principu par mazu un vien-
kāršu lietu nozīmi Tā Kunga iecerē. Izlasi Almas 37:6–7 
un pēc tam pabeidz rakstīt šo principu: Lai īstenotu 
savus mūžīgos nodomus, Tas Kungs darbojas ar 

.

Izlasi Almas 37:1–7 un atrodi, ko Alma raksturoja kā 
mazu un vienkāršu lietu. Izlasi arī Almas 37:8–10 un 
noskaidro, kā misiņa plāksnes (kurās bija Svētie Raksti) 
noveda Mormona Grāmatas ļaudis pie dižām lietām. 
Lasot Svētos Rakstus, atzīmē tās svētības, kuras arī tu 
esi saņēmis no personīgās Svēto Rakstu studēšanas.

Mazas un 
vienkāršas 

lietas

Noved pie 
diženām 
lietām

1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Nosauc divus vai trīs notikumus, kad Svētie 

Raksti ir bijuši par iemeslu diženām lietām tavā dzīvē.

Almas 37:13–16 ir pierakstīts padoms, ko Alma deva 
Helamanam, nododot pierakstus viņa pārraudzībā. 
Studē šos pantus un atrodi Almas mācītos principus. 
Viens no šiem principiem ir šāds: Ja mēs paklausām 
Tā Kunga baušļiem, mums labi veiksies. Padomā, 
kā šo principu var attiecināt uz diagrammu, ko aplūko-
jām nodarbības sākumā.

Almas 37:35–47 ir pierakstīts, kā Alma sniedz norādīju-
mus Helamanam mācīt cilvēkus pārvarēt ļaunumu un 
kārdinājumus caur ticību Tam Kungam, Jēzum Kristum. 
Tālāk ir dots divu nodarbību izklāsts, kurās ir iekļautas 
šīs mācības. Studē katru no šīm nodarbībām un Svētos 
Rakstus, kas tajās ir norādīti. Pēc tam, sagatavo mācīt 
vienu no šīm nodarbībām ģimenes loceklim, visai savai 
ģimenei (iespējams, tā var būt daļa no ģimenes mājva-
kara nodarbības) vai draugam. Tu vari nedaudz pielāgot 
šo nodarbību, atkarībā no tā, kam un kur tu to mācīsi. 
Ieplāno laiku un māci šo nodarbību nozīmētajā dienā. 
Atnes savas nodarbības izklāstu arī uz savu nākamo 
mājmācības nodarbību un esi gatavs, ja tevi izsauks, to 
mācīt klasei.

1. nodarbība — Almas 37:35–37
Izskaidro tiem, kurus tu māci, ka tie, kas stāda kokus, 
bieži vien piesien vai kā citādi nostiprina jaunu koku 
pie mieta un vēlāk, kad koks ir nobriedis, viņi noņem šo 
stiprinājumu. Pavaicājiet: Kādēļ, jūsuprāt, kokam būtu 
nepieciešams miets, kas to atbalsta, kad koks ir jauns 
un vēl tikai aug?

Izlasi šo prezidenta Gordona B. 
Hinklija dzīves pieredzi:

Prezidents Gordons B. Hinklijs drīz 
vien pēc salaulāšanās netālu no sa-
vas mājas iestādīja jaunu koku. Nā-
kamajos gados viņš tam pievērsa 
maz uzmanības. Reiz viņš pamanīja, 
ka koks bija sakropļots un sagumis 
uz rietumpusi, vējam no austrum-
puses to saliecot, kad tas vēl bija 
jauns un viegli padevās vējam. Viņš 
centās no jauna to iztaisnot, taču 
stumbrs bija jau pārāk resns. Viņš iz-
mantoja virvi un trosi, lai to iztais-
notu, taču tas neliecās. Galu galā, viņš 
paņēma savu zāģi un nozāģēja smago 
zaru rietumpusē, kas izveidoja nepa-
tīkamu rētu. Viņš vēlāk par šo koku 
teica:
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„Kopš es iestādīju koku, ir pagājis vairāk par pusgad-
simtu. Šobrīd tur dzīvo mana meita un viņas ģimene. 
Nesen es atkal aplūkoju šo koku. Tas ir liels. Koka vei-
dols ir labāks. Tas brīnišķīgi iederas pie mājas. Taču, cik 
nopietna bija tā jaunības trauma un ar kādu nežēlību 
man vajadzēja to iztaisnot.

Kad tas bija tikko kā iestādīts, aukla 
būtu varējusi to noturēt savā vietā pret 
vēja spēkiem. Es būtu varējis, un man 
vajadzēja piesiet tādu auklu, kas prasītu 
pavisam maz pūļu. Taču es to neizda-
rīju, un tas pakļāvās vēja spēkam.” 
(„Bring up a Child in the Way He 
Should Go”, Ensign, 1993. g. 
nov., 59. lpp.)

Palūdz kādu izlasīt Almas padomu Helamanam Almas 
37:35 un pārrunājiet, kā šo pantu var attiecināt uz pre-
zidenta Hinklija pieredzi ar koku. (Almas 37:35 ir pras-
mīgi pārzināmā rakstvieta. Tu vari to atzīmēt kādā īpašā 
veidā, lai nākotnē tev būtu viegli to atrast.)

Aicini tos, kurus tu māci, izteikt principu, kas apkopo 
Almas 37:35. (Tas varētu skanēt aptuveni šādi: Mums 
vajadzētu mācīties savā jaunībā turēt Dieva bauš-
ļus.) Tu vari uzdot vienu vai vairākus no šiem jautāju-
miem: 

• Kā, tavuprāt, tas varētu mainīt cilvēku dzīvi, ja viņi 
iemācītos turēt Dieva baušļus savā jaunībā?

• Kā baušļu turēšana tavā jaunībā ir ietekmējusi tevi?

• Vai tu vari iedomāties kādu, kurš tika svētīts visu 
savu dzīvi, jo bija iemācījies turēt baušļus savā 
jaunībā? Kā šis cilvēks bija svētīts? 

Palūdz kādu izlasīt skaļā balsī Almas 37:36–37 un atrodi 
konkrētu padomu, kas varētu cilvēkam palīdzēt turēt 
baušļus. Uzdod šādus jautājumus:

• Kā šī padoma ievērošana katru dienu tev varētu 
palīdz turēt baušļus?

• Kā izpaužas tavi centieni likt To Kungu pirmajā vietā 
savās domās un darbos? Kā tu varētu pilnveidoties?

• Kas ir apsolīts tiem, kas ir lūgšanu pilni?

Dalies savā liecībā par to, kā apspriešanās ar To Kungu 
ir tev palīdzējusi turēt baušļus. Aicini tos, kurus tu māci, 
sekot Almas norādījumiem par apspriešanos ar To 
Kungu.

2. nodarbība — Almas 37:38–45
Pajautā tiem, kurus tu māci, vai viņi zina, kā sauc kom-
pasu, ko Tas Kungs deva Lehija ģimenei, kas tiem palī-
dzēja ceļot uz apsolīto zemi. Pēc tam palūdz kādu izlasīt 
Almas 37:38. Paskaidro, ka Alma atsaucās uz Liahonu, 
lai Helamanam mācītu svarīgu principu par to, kā Tas 
Kungs vada Savus bērnus.

Lai tie, kurus tu māci, atbild uz jautājumiem, lasot 
norādītos pantus un tajos atrodot atbildi:

• Saskaņā ar Almas 37:38–40, kā Liahona darbojās?

• Saskaņā ar Almas 37:41–42, kāpēc Liahona dažkārt 
pārstāja darboties?

• Saskaņā ar Almas 37:43–45, kā Liahona līdzinās 
Kristus vārdiem?

Paskaidro, ka vārdi ēnas un simbols (Almas 37:43, 45) 
nozīmē, ka tie tiek lietoti simboli, lai paustu dziļāku 
domu. Piemēram, Lehija ģimenes paklausība vai nepa-
klausība Liahonas norādījumiem simbolizē mūsu izvē-
les — paklausīt vai nepaklausīt Kristus vārdiem. Tāpat 
kā Lehija ģimene sasniedza apsolīto zemi, sekojot 
Liahonai, mēs saņemsim mūžīgo dzīvi, sekojot Kristus 
vārdiem.
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Palūdz kādu izskaidrot, kur mēs varam atrast Jēzus 
Kristus vārdus savā dzīvē. (Dažas no iespējamajām at-
bildēm — Svētajos Rakstos, mūsdienu praviešu vārdos, 
patriarhālajā svētībā un Svētā Gara mudinājumos.)

Pavaicā: Kādus principus Alma mācīja Helamanam, iz-
mantojot Liahonas piemēru? (Atbilde varētu būt līdzīga 
šim principam: Ja mēs uzklausām Jēzus Kristus vār-
dus, tie mūs vadīs saņemt mūžīgo dzīvi.) Tu vari da-
līties savā liecībā, ka ieklausīšanās un paklausība Tā 
Kunga vārdiem nesīs lielas svētības mūsu dzīvē.

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti da-
žus teikumus un pastāsti, ko tu iemācījies no nodarbības 

studēšanas, kuru tu izvēlējies mācīt.
 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti: 
Es esmu izlēmis mācīt savu nodarbību no Almas 37. 

 nodaļas: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (uzraksti, kurus pantus tu mācīsi). 
Es mācīšu- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (ieraksti, ko tu esi izvēlējies mācīt) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (ieraksti datumu, kad tu esi ieplānojis vadīt 
šo nodarbību).

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — Almas 
37:35
Atzīmē Almas 37:35. Centies iegaumēt šo pantu no 
galvas. Pēc tam nocitē vai nolasi to vecākam vai citam 
uzticamam pieaugušam. Uzdod šim cilvēkam šādus 
jautājumus:

• Kā paklausība Dieva baušļiem tev ir palīdzējusi tavā 
dzīvē?

• Kādu padomu tu man varētu dot, kas man varētu 
palīdzēt būt gudrākam savā jaunībā?

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, 
ko tu iemācījies no cilvēka, ar kuru tu runāji par Almas 

37:35.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Almas 37. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

19. DAĻA: 4. DIENA

Almas 38. nodaļa
Ievads
Šiblons, Almas dēls, kalpoja kopā ar viņu kā misionārs 
zoramiešiem. Pēc šīs misijas Alma pauda prieku par 

stingrību un uzticību, ko Šiblons bija parādījis, izciešot 
vajāšanu starp zoramiešiem. Alma liecināja Šiblonam 
par Jēzus Kristus atbrīvošanas spēku un deva viņam 
padomu — turpināt mācīt evaņģēliju. 

Almas 38:1–3
Alma pauž prieku par Šiblona uzticību
Padomā mirkli par laiku, kad tavi vecāki izjuta prieku, 
jo tu vai kāds cits ģimenes loceklis bijāt pieņēmuši labu 
lēmumu, vai par to, kā jūs dzīvojat savu dzīvi. 

Izlasi Almas 38:1–3 un meklē tās frāzes, kas raksturo 
Almas sajūtas pret Šiblonu un to iemeslus. Uzraksti 
dažas no frāzēm, kuras tu atrod:   
 

No šiem pantiem mēs mācāmies šādu principu: Sākot 
jau savā jaunībā stingri un uzticīgi turēt baušļus, 
mēs varam sagādāt milzīgu prieku saviem vecā-
kiem.

 1. Atvēli laiku, lai pavaicātu vienam no saviem vecā-
kiem, aizbildņiem vai Baznīcas vadītājiem, kā tavi pareizie 

lēmumi viņus ir ietekmējuši. Ieraksti viņu atbildes savā Svēto 
Rakstu studiju dienasgrāmatā.

Almas 38:4–9
Alma liecina par Glābēja atbrīvošanas spēku
Alma atgādināja Šiblonam, ka, lai arī atšķirīgos veidos 
viņi abi ir pieredzējuši Glābēja atbrīvošanas spēku. 
Izlasi Almas 38:4–8 un aizpildi zemāk esošo tabulu. 
Lai tev būtu vieglāk aizpildīt šo tabulu, izmanto savas 
zināšanas par Šiblonu no Almas 38:2–3 un to, ko tu 
esi mācījies par Almu no citām Mormona Grāmatas 
nodaļām.
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Šiblons  
(Almas 38:2–5)

Alma  
(Almas 38:6–8)

No kā viņš tika 
atbrīvots?

Kā viņš saņēma 
atbrīvošanas 
svētību?

No Šiblona pieredzes mēs varam mācīties: Ja mēs 
izturam visas lietas ar pacietību un uzticamies 
 Dievam, Viņš mūs atbrīvos no mūsu pārdzīvo-
jumiem, grūtībām un ciešanām un paaugstinās 
pēdējā dienā. No Almas pieredzes mēs arī mācāmies: 
Lai saņemtu piedošanu par saviem grēkiem un 
atrastu mieru savai dvēselei, mums ir jāpielieto ti-
cība Jēzum Kristum un jātiecas pēc Viņa žēlastības.

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem: 

a) Ko tu vari iemācīties no Šiblona un Almas pieredzes par 
 Glābēja spēku, lai tu tiktu atbrīvots?
b) Izvēlies vienu no iepriekšējās rindkopas principiem, kas ir 
treknrakstā, un uzraksti dažus teikumus par to, kā tu vari pielie-
tot šo principu savā dzīvē.

Izlasi Almas 38:9 un uzzini, ko Alma vēlējās, lai Šiblons 
iemācās. Tu šajā pantā vari atzīmēt frāzi, kas, tavuprāt, 
apkopo, ko Alma vēlējās, lai viņa dēls izprot. 

Padomā par pieredzi, kad Glābēja spēks atbrīvoja tevi 
no pārdzīvojumiem, grūtībām vai necienīguma. Ko tu 
darīji, lai saņemtu šo atbrīvošanu? Vai tavā dzīvē šobrīd 
ir pārdzīvojumi vai grēki? Kā tu vari vērsties pie Glā-
bēja, lai saņemtu atbrīvošanu?

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kādēļ, tavuprāt, ir svarīgi zināt, ka vienīgais 

„ceļš vai veids”, kā tu vari tikt glābts, ir caur Glābēju? (Skat. 
 Almas 38:9.)

Almas 38:10–15
Alma mudina Šiblonu turpināt taisnīgu raksturīpašību 
attīstīšanu
Domā par kādu skolotāju vai Baznīcas vadītāju, kurš 
tevi dzīvē ir pozitīvi ietekmējis. Padomā, kādas īpašības 
tu šajā cilvēkā apbrīnoji.

Almas 38:10–15 ir aprakstīts, kā Alma iedrošina 
Šiblonu turpināt attīstīt tās īpašības, kas Šiblonam 
palīdzēs turpināt mācīt evaņģēliju un kalpot citiem. 
Padomu, ko Alma deva Šiblonam, var attiecināt uz 
ikvienu, kas caur kalpošanu, mācīšanu un citos veidos 
vēlas citus ietekmēt uz labu. Studē Almas 38:10–15 un 
nosaki, kurš padoma aspekts tev varētu būt īpaši node-
rīgs. Tu vari to atzīmēt.

 4. Zemāk atrodas studiju ceļvedis, lai tev varētu palīdzēt 
tālāk izprast un pielietot Almas padomu savam dēlam 

Šiblonam (skat. Almas 38:10–15). Izvēlies divas vai trīs daļas no 
Almas padoma kreisajā stabiņā, kas, tavuprāt, tev būtu visvērtī-
gākās. Veic attiecīgos mācību uzdevumus, kas atrodas labajā 
 stabiņā. Pieraksti savas atbildes savā Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā.



190

Almas 38:10–12 studiju ceļvedis

Almas padoms Mācību uzdevumi

„Esi uzcītīgs un 
atturīgs visās lietās” 
(Almas 38:10).

Cilvēks, kas ir uzcītīgs ikdienas 
notikumos, iegulda pastāvīgas un 
lielas pūles. Cilvēks, kas ir atturīgs, 
pielieto mērenību visās lietās un 
īsteno paškontroli. Savā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā ieraksti, kādēļ 
šīs divas īpašības ir nepieciešamas, 
lai kalpotu citiem. Uzraksti, kā tu 
varētu būt uzcītīgāks vai atturīgāks 
vienā vai vairākos savas dzīves 
aspektos un kā šāda rīcība tev 
varētu palīdzēt kalpot citiem daudz 
efektīvāk.

„Skaties, lai tu 
neuzpūstos lepnībā; 
jā, skaties, lai tu 
nelielītos”  
(Almas 38:11).

Svētajos Rakstos lepnība izpaužas 
tad, kad cilvēks vairāk paļaujas uz 
sevi nekā uz Dievu. Lepns cilvēks 
uzskata, ka viņš vai viņa ir pārāki 
par citiem. Netaisnīga lepnuma 
pretstats ir pazemība. Tie, kas ir 
pazemīgi, cenšas domāt par citiem 
līdzīgi, kā tie domā par sevi, viņi 
mīl Dievu, un liek Viņu pirmajā 
vietā savā dzīvē. Ieraksti savā Svēto 
Rakstu studiju dienasgrāmatā, kas 
notiktu, ja baznīcas loceklis, pildot 
savu aicinājumu, būtu lepns un 
lielīgs. Padomā par savu baznīcas 
aicinājumu vai citām iespējām, kuras 
tev ir, lai kalpotu. Uzraksti vienu vai 
divus veidus, kā kalpojot tu centīsies 
būt pazemīgs un izvairīsies no 
lepnības vai lielīšanās.

„Esi drošsirdīgs,  
bet ne valdonīgs” 
(Almas 38:12).

Būt drošsirdīgam nozīmē būt 
pārliecinātam, ka Dievs ir ar 
mums un var mums palīdzēt būt 
bezbailīgiem Viņa kalpošanā. Būt 
valdonīgam var nozīmēt savu 
uzskatu vai attieksmes uzspiešanu 
citiem, neesot iecietīgiem pret 
viņu vajadzībām un sajūtām. Savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā 
ieraksti, kāpēc, tavuprāt, Tas Kungs 
vēlas, lai mēs būtu drošsirdīgi. 
Pieraksti arī kādu noteiktu veidu, 
kā tu vari pielietot padomu būt 
drošsirdīgam, bet ne valdonīgam, 
cenšoties kalpot citiem.

Almas 38:10–12 studiju ceļvedis

Almas padoms Mācību uzdevumi

„Savaldi visas  
savas kaisles”  
(Almas 38:12).

Savaldīt nozīmē vadīt jeb kontrolēt. 
Kaisle ir spēcīgas jūtas. Padomā par 
šādiem jautājumiem un pieraksti 
savas atbildes savā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā: Kāpēc, 
tavuprāt, mums ir svarīgi savaldīt 
savas kaisles — vadīt jeb kontrolēt 
savas spēcīgās jūtas? Kā, tavuprāt, 
savas kaisles savaldīšana var tev 
palīdzēt būt piepildītam ar mīlestību? 
Ko tu darīsi, lai sekotu Almas 
padomam — savaldīt visas savas 
kaisles?

„Neielaidies 
dīkdienībā”  
(Almas 38:12).

Svēto Rakstu ceļvedī (scriptures.lds.
org) aplūko vārdus slinks, slinkums, 
lai uzzinātu vairāk par to, ko nozīmē 
būt slinkam. Izvēlies divus no 
norādītajiem pantiem attiecīgajā 
sadaļā un studē tos. Pieraksti savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, 
ko tu esi iemācījies no šiem pantiem. 
Uzraksti, kā padoms — neielaisties 
dīkdienībā — tev palīdzēs kalpot 
daudz efektīvāk. Noslēgumā ieraksti 
konkrētu veidu, kā tu centīsies 
neielaisties dīkdienībā.

Almas padoms Šiblonam Almas 38:10–15 māca šādu 
principu: Taisnīgu īpašību attīstīšana mūs sagatavo 
mācīt un kalpot citiem. Padomā, kā taisnīgu īpašību 
attīstīšana, par kurām tu lasīji Almas 38. nodaļā, var 
svētīt tavu un tavu līdzcilvēku dzīvi.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Almas 38. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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20. DAĻA: 1. DIENA

Almas 39. nodaļa
Ievads
Alma pārmet savam ietiepīgajam dēlam Koriantonam, 
kurš pameta kalpošanu un izdarīja smagu seksuālu 
grēku. Alma mācīja Koriantonam par viņa rīcības seku 
nopietnību un izteica savu neapmierinātību, ka Kori-
antons bija vainojams tik nopietnā noziegumā. Alma 
pavēl Koriantonam pārstāt sekot „tam, ko iekāro viņa 
acis”, un nožēlot grēkus (Almas 39:9). Almas vēstījumu 
Koriantonam var izlasīt Almas 39.–42. nodaļā.

Almas 39:1–6
Alma paskaidro savam dēlam Koriantonam seksuāla grēka 
nopietnību
Padomā par šādu apgalvojumu: Daži grēki ir daudz 
smagāki nekā citi grēki.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem: Vai tu piekrīti, ka daži grēki ir smagāki nekā 

citi grēki? Pamato savu atbildi.

Almas 39. nodaļā ir pierakstīts, kā Alma dod padomu 
savam dēlam Koriantonam, kas var tev palīdzēt iz-
prast dažu grēku nopietno dabu. Koriantons kopā ar 
Almu un savu brāli Šiblonu devās misijā, lai sludinātu 
evaņģēliju zoramiešiem. Atrodoties misijā, Koriantons 
izdarīja smagu seksuālu grēku.

Izlasi Almas 39:1–4 un noskaidro, ko Koriantons bija 
izdarījis nepareizi. Lai tev palīdzētu izprast šos pantus, 
būtu noderīgi zināt, ka netikle ir ielasmeita jeb prosti-
tūta. Svarīgi ir saprast, ka „Tas Kungs nevar raudzīties 
uz grēku pat ar vismazāko atlaidi” (M&D 1:31); sek-
suāla rakstura grēki ir īpaši smagi. Pievērs uzmanību 
arī tam, ka Koriantons pameta savu misiju ar nolūku 
doties pie netikles Izabellas, kas pastiprina viņa izdarītā 
grēka smagumu.

Izlasi Almas 39:5 un uzzini, kā Alma izskaidroja 
seksuāla rakstura grēku smagumu salīdzinājumā ar 
citiem grēkiem. Negantība ir kaut kas grēcīgs, ļauns 
vai zemisks. No šiem pantiem mēs varam mācīties, ka 
seksuāla rakstura grēki ir negantība Tā Kunga acīs. 
Padomā, kāpēc seksuāla rakstura grēki smaguma ziņā 
ir nākamie pēc slepkavības.

Elders Džefrijs R. Holands, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, izskaidroja, kāpēc seksuāla rakstura grēki 
ir negantība Tam Kungam: „Ko Dievs mums cenšas 
pateikt par fizisko tieksmju vietu Viņa iecerē, visiem 
vīriešiem un sievietēm pasakot, ka atsaukšanās uz tām, 

kas ir tik plaši izplatīts, ir tik smags grēks? Es jums 
apliecinu, ka Viņš tieši to arī dara — izsakās par pašu 
dzīves plānu. Neapšaubāmi, vienas no Viņa lielākajām 
mirstīgās dzīves bažām ir tas, kā cilvēks ienāk šajā 
pasaulē un kā aiziet no tās. Šajā ziņā Viņš ir noteicis ļoti 
stingrus noteikumus.” (Ensign, 1998. g. nov., 76. lpp.)

Izlasi nākamās rindkopas un atrodi, un atzīmē atbildes 
uz šādiem jautājumiem: Kādas svētības ir iespējams 
saņemt tiem, kas paliek seksuāli šķīsti?

„Fiziskā tuvība starp vīru un sievu ir skaista un svēta. 
To ir noteicis Dievs bērnu radīšanai un mīlestības jūtu 
paušanai starp vīru un sievu. Dievs ir pavēlējis, ka sek-
suālā tuvība ir paredzēta vienīgi laulības dzīvei.

Ja jūs esat seksuāli šķīsti, jūs sagatavojat sevi svēto 
tempļa derību slēgšanai un turēšanai. Jūs sagatavojat 
sevi stipras laulības veidošanai un bērnu laišanai pa-
saulē mūžīgā un mīlošā ģimenē. Jūs pasargājat sevi no 
garīga un emocionāla kaitējuma, ko rada intīma tuvība 
ārpus laulības. Jūs pasargājat sevi arī no kaitīgām slimī-
bām. Seksuālās šķīstības saglabāšana palīdz jums būt 
pārliecinātiem un patiesi laimīgiem un palielina jūsu 
spēju pieņemt labus lēmumus tagad un nākotnē.” (Jau-
natnes morāles stiprināšanai [buklets, 2012. g.], 36. lpp.)

Tagad izlasi nākamās rindkopas, meklējot atbildes uz 
šādiem jautājumiem: Kādi ir Tā Kunga noteiktie seksu-
ālās šķīstības saglabāšanas standarti?

„Tā Kunga noteiktais seksuālās šķīstības standarts ir 
skaidrs un nemainīgs. Nestājieties nekādos dzimum-
sakaros pirms laulības un esiet pilnīgi uzticīgi savam 
dzīvesbiedram pēc laulības noslēgšanas. Neļaujiet 
plašsaziņas līdzekļiem, saviem vienaudžiem vai citiem 
jūs pārliecināt, ka seksuāla tuvība pirms laulības ir 
pieņemama. Tā nav pieņemama. Pēc Dieva uzskatiem, 
seksuāli grēki ir ārkārtīgi nopietni. Tie apgāna dzīvības 
radīšanas svēto spēku, ko Dievs ir devis. Pravietis Alma 
mācīja, ka seksuālie grēki ir daudz smagāki par jeb-
kuriem citiem grēkiem, izņemot slepkavību un Svētā 
Gara noliegšanu (skat. Almas 39:5).

Nekad nedariet neko tādu, kas varētu novest pie sek-
suāla pārkāpuma. Izturieties pret citiem ar cieņu, nevis 
kā pret objektiem, ar kuriem apmierināt savas mie-
saskārīgās un savtīgās vēlmes. Pirms laulībām kaislīgi 
neskūpstieties, negulieties virsū otram cilvēkam un 
neaizskariet otra cilvēka intīmās, svētās ķermeņa daļas, 
vai tās būtu apsegtas vai kailas. Nedariet neko tādu, 
kas rosinātu seksuālas sajūtas. Nerosiniet šīs sajūtas 
paši savā ķermenī. Pievērsiet vērību Gara pamudināju-
miem, lai jūs varētu būt tīri un šķīsti. Tā Kunga Gars at-
tālināsies no cilvēka, kurš izdara seksuālu pārkāpumu.

Izvairieties no situācijām, kurās pastāv lielāka kārdi-
nājumu iespēja, piemēram, pasākumi vēlu vakarā vai 
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ar nakšņošanu ārpus mājām, vai pasākumi, kuros nav 
pietiekamas pieaugušo uzraudzības. Nepiedalieties 
sarunās un neizmantojiet medijus, kas rosina seksuālas 
jūtas. Izvairieties no jebkāda veida pornogrāfijas. Gars 
var jums palīdzēt zināt, kad jūs esat briesmās, un sniegt 
jums spēku novērsties no šīs situācijas. Esiet ticīgi un 
paklausīgi savu vecāku un vadītāju taisnīgajiem pado-
miem.

Homoseksuāla un lesbiska uzvedība ir smags grēks. 
Ja jūs atskāršat, ka jums simpatizē sava dzimuma 
pārstāvji vai ja jūs kāds pierunā iesaistīties netiklās dar-
bībās, lūdziet padomu saviem vecākiem un bīskapam. 
Viņi jums palīdzēs.

Seksuālas varmācības upuri nav vainojami grēkā, un 
tiem nav nepieciešams notikušo nožēlot. Ja jūs esat 
šādas ļaunprātīgas izmantošanas upuri, ziniet, ka jūs 
esat nevainīgi un ka Dievs jūs mīl. Runājiet ar saviem 
vecākiem vai kādu pieaugušo, kuram var uzticēties, un 
nekavējoties lūdziet padomu savam bīskapam. Viņi var 
jūs garīgi atbalstīt un palīdzēt jums iegūt nepieciešamo 
aizsardzību un palīdzību. Dziedināšanas process var 
būt ilgstošs. Uzticieties Glābējam. Viņš jūs dziedinās un 
sniegs jums mieru.

Ja jums rodas kārdinājums izdarīt jebkādu seksuālu 
pārkāpumu, meklējiet palīdzību pie saviem vecākiem 
un bīskapa. Lūdziet savu Debesu Tēvu, kurš palīdzēs 
jums pretoties kārdinājumam un pārvarēt nepiedie-
nīgas domas un sajūtas. Ja jūs esat izdarījuši seksuālu 
pārkāpumu, nekavējoties runājiet ar savu bīskapu un 
sāciet grēku nožēlošanas procesu, lai jūs varētu rast 
iekšēju mieru un pilnībā baudīt Gara sadraudzību.

Apņemieties būt seksuāli šķīsti. Ar saviem vārdiem un 
rīcību mudiniet arī citus būt seksuāli šķistiem.” (Jaunat-
nes morāles stiprināšanai, 35.–37. lpp.)

Padomā, kam, tavuprāt, Tas Kungs vēlētos, lai tu pie-
vērs īpašu uzmanību no tikko izlasītā.

Almas 39:7–19
Alma iedrošina Koriantonu nožēlot grēkus
Iedomājies, ka tev ir saruna ar taviem vecākiem, Jauno 
vīriešu vai Jauno sieviešu vadītājiem, tavu bīskapu vai 
draudzes prezidentu par seksuālās šķīstības svarīgumu. 
Padomā, kā tu varētu atbildēt saviem vecākiem vai 
Baznīcas vadītājiem, viņiem sniedzot tev padomu par 
seksuālās šķīstības saglabāšanas nozīmīgumu. Izlasi 
Almas 39:7–8, lai noskaidrotu, ar kādu nolūku Alma 
mācīja Koriantonu par viņa grēka smagumu. Padomā, 
kā tavu atbildi uz vecāku vai Baznīcas vadītāju padomu 
ietekmētu zināšanas, ka tas ir mīlošs uzaicinājums 
saglabāt šķīstību vai nožēlot grēkus, lai izvairītos no 
Dieva soda.

Elders D. Tods Kristofersons, no Divpad-
smit apustuļu kvoruma, izteicās par to, 
kāpēc vecāki, tādi kā Alma, aicina savus 
bērnus nožēlot grēkus: „Aicinājums 
nožēlot grēkus ir mīlestības izpausme. . . . 
Ja neaicinām citus mainīties, vai arī 

attiecībā uz grēku nožēlošanu neesam prasīgi paši pret 
sevi, mēs neizpildām pamatpienākumu pret citiem un 
sevi. Pārāk pielaidīgi vecāki, pārāk iecietīgi draugi, 
bailīgi Baznīcas vadītāji patiesībā vairāk rūpējas par 
sevi nekā par to līdzcilvēku labklājību un laimi, kuriem 
varētu palīdzēt. Jā, aicinājums nožēlot reizēm šķiet 
neiejūtīgs vai aizvainojošs, iespējams, pat tiek uztverts 
kā apvainojums, taču — Gara vadībā — patiesībā tā ir 
sirsnīgas gādības izpausme.” („The Divine Gift of 
Repentance”, Ensign vai Liahona, 2011. g. nov., 39. lpp.)

 2. Ieraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā: 
Grēku nožēlošana nozīmē . . . Pēc tam, studējot Almas 

30:9–14, savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā izveido sarak-
stu ar Almas mācīto Koriantonam par grēku nožēlošanu, kas va-
rētu palīdzēt pabeigt šo apgalvojumu.

Izmanto piedāvātos jautājumus un komentārus, kas 
ir domāti, lai palīdzētu tev saprast un pielietot Almas 
padomu. Centies noteikt un uzraksti vismaz vienu 
patiesību par katru no zemāk norādītajiem pantiem, 
kas varētu tev palīdzēt aizpildīt apgalvojumu tavā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā. Tev nav jāatbild uz 
jautājumiem tavā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā.

Izlasi Almas 39:9. (Almas 39:9 ir prasmīgi pārzināmā 
rakstvieta. Tu vari to atzīmēt kādā īpašā veidā, lai 
nākotnē būtu viegli to atrast.) Kas ir kopīgs frāzēm — 
„neseko vairs tam, ko iekāro tavas acis” un „apspied 
sevi visās šajās lietās” — ar grēka atmešanu?

Mūsdienās frāze „acu kārības” izteikti norāda uz neti-
kumību un attēliem vai izklaidi, kas visādā ziņā ir por-
nogrāfiska rakstura. Frāzes „apspied sevi” pielietojums 
Almas 39:9 nozīmē kaut ko sev aizliegt. Taču Džozefa 
Smita dzīves laikā darbības vārdam apspied bija vēl 
citas nozīmes: „izdzēst; atcelt, . . . darboties pretī . . . ; 
pārstāt” (Noah Webster’s First Edition of an Ameri-
can Dictionary of the English Language, faksimils izd. 
[1967. g.]). Ja mēs attiecinām šīs definīcijas uz to, ko 
Alma mācīja savam dēlam, mēs saprotam, cik svarīgi ir 
novērst visus netikumības aspektus (ieskaitot netiku-
mības kārdinājuma avotus, pār ko mums ir kontrole) 
mūsu dzīvē, lai mēs varētu „iemantot Dieva valstību”. 
Kādā veidā pēdējo dienu svēto jaunatne mūsdienās var 
noteikt robežu lietām, kas saistītas ar seksuālo šķīstību, 
un izvairīties no sekošanas tam, ko iekāro acis?

Izlasi Almas 39:10. Kā tiekšanās pēc garīga stiprinā-
juma no vecākiem, Baznīcas vadītājiem, brāļiem un 
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māsām vai draugiem, kuriem var uzticēties, var palī-
dzēt cilvēkam nožēlot grēkus?

Izlasi Almas 39:11–12 un padomā par šādiem 
jautājumiem:

• Kam ir jāmainās cilvēka sirdī grēku nožēlošanas pro-
cesā, lai viņš vai viņa netiktu no jauna velna aizvili-
nāts izdarīt grēku?

• Kā izvairīšanās no tukšām un muļķīgām lietām var 
palīdzēt kādam nožēlot grēkus? 

Izlasi Almas 39:13. Atceries, ka Alma pateica Kori-
antonam, ka tad, kad zoramieši redzēja Koriantona 
uzvedību, viņi neticēja Almas vārdiem (skat. Almas 
39:11). Būtu noderīgi saprast, ka Svētajos Rakstos frāze 
„pievērsties Tam Kungam” norāda uz grēku nožēlo-
šanu. Grēku nožēlošana ir „sirds un gribas pievēršana 
Dievam” (Bible Dictionary, „Repentance”).

• Ko, tavuprāt, nozīmē nožēlot grēkus ar visu savu 
„prātu, spēku un izturību”?

• Kas mums būtu jādara kā daļa no grēku nožēlošanas, 
ja mūsu grēkošana ir ietekmējusi citus?

• Kad tiek izdarīts smags grēks, kāpēc ir nepieciešams 
vērsties pie bīskapa vai draudzes prezidenta pēc 
palīdzības?

No Almas 39:9–13 mēs mācāmies: Grēku nožēlošana 
nozīmē grēku atzīšanu un to atmešanu, un pievēr-
šanos Tam Kungam ar visu savu prātu, spēku un 
izturību.

Padomā, ko, tavuprāt, Tas Kungs vēlētos, lai tu dari, lai 
pilnīgāk pievērstu savu sirdi un gribu Viņam. Ko tu vari 
darīt jau šodien, lai atsauktos uz šiem pamudināju-
miem?

Bez Jēzus Kristus un Viņa Izpirkšanas tev nebūtu 
iespēja saņemt piedošanu par saviem grēkiem. Iz-
lasi Almas 39:15–16, 19 un atrodi, kā Alma raksturo 
zināšanas, ka Jēzus Kristus nāks, lai uzņemtos pasaules 
grēkus.

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, 
 kāpēc Jēzus Kristus atnākšana ir labas vēstis Koriantonam 

un tev.

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — Almas 
39:9
Elders Ričards G. Skots, no Divpadsmit apustuļu kvo-
ruma, par Svēto Rakstu iegaumēšanu teica:

„Svēto Rakstu mācīšanās, apdomāšana, pētīšana un 
iegaumēšana ir kā dokumentu skapīša piepildīšana ar 
draugiem, vērtībām un patiesībām, kurām var piekļūt 
jebkurā laikā un pasaules vietā.

Svēto Rakstu iegaumēšana var dot lielu spēku. Iegau-
mēt Svēto Rakstu pantu — nozīmē iegūt jaunu draugu. 
Tā ir kā jauna drauga atklāšana, kurš var palīdzēt grūtā 
brīdī, iedvesmot un mierināt, un mudināt veikt nepie-
ciešamās izmaiņas.” („The Power of Scripture”, Ensign 
vai Liahona, 2011. g. nov., 6. lpp.)

 4. Pacenties iegaumēt Almas 39:9. Savā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā ieraksti vienu vai divus teikumu 

par to, kā šī panta iegaumēšana varētu tevi aizsargāt kārdinā-
juma brīdī.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Almas 39. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

20. DAĻA: 2. DIENA

Almas 40.–41. 
nodaļa
Ievads
Almas 40.–41. nodaļā ir pierakstīts, kā Alma māca sa-
vam dēlam Koriantonam svarīgas mācības, kas saistītas 
ar dzīvi pēc nāves. Alma paskaidroja, ka caur Jēzus 
Kristus Izpirkšanu visa cilvēce augšāmcelsies. Alma 
mācīja Koriantonam arī par garu pasauli, kur miru-
šie, atkarībā no savām izvēlēm mirstīgās dzīves laikā, 
uzturas paradīzē vai garu cietumā līdz augšāmcelšanai. 
Koriantons no Almas uzzina, ka atjaunošanas iecere 
iekļauj ne tikai fizisko augšāmcelšanos, bet arī garīgo 
augšāmcelšanos, kurā mēs saņemam savu rīcību un 
vēlmju sekas. Noslēgumā Alma uzsvēra, ka būtiskākais 
šajā atjaunošanas iecerē ir patiesība, ka bezdievība 
nekad nevar vadīt pie patiesas laimes.

Almas 40. nodaļa
Alma māca Koriantonam par garu pasauli un 
augšāmcelšanos
Iztēlojies, ka tev ir draugs, kurš nesen ir pieredzējis sev 
tuva cilvēka nāvi. Tavs draugs, zinot, ka tu esi reliģiozs, 
ir atnācis pie tevis, lai uzdotu šādus jautājumus:

• Kas padara iespējamu, ka mēs atkal varēsim dzīvot? 
Kas pieredzēs augšāmcelšanos?

• Kurp mēs dodamies pēc savas nāves, un kā tas ir?
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• Kas ir augšāmcelšanās? Kāda ir atšķirība starp mūsu 
mirstīgajiem ķermeņiem un mūsu ķermeņiem pēc 
augšāmcelšanās? Kas notiks pēc tam, kad būsim 
augšāmcēlušies?

Informācija Almas 40. nodaļā var palīdzēt atbildēt uz 
šiem jautājumiem. Šajā nodaļā Alma turpina mācīt 
savu dēlu Koriantonu. Koriantons bija nobažījies par 
augšāmcelšanos un nāvi.

 1. Izlasi visas trīs norādītās rakstvietas. Izvēlies vienu vai 
vairākas no šīm rakstvietām un izskaidro savā Svēto Rak-

stu studiju dienasgrāmatā, kā Almas mācītais atbild uz attiecīga-
jiem jautājumiem. (Ja tev ir laiks, nodarbības beigās tu vari 
atgriezties un izlasīt, ko Alma mācīja pārējos pantos.)
a) Studē Almas 40:1–5. Kas padara iespējamu, lai mēs atkal va-
rētu dzīvot? Kas pieredzēs augšāmcelšanos?
b) Studē Almas 40:6–7, 11–14. Kurp mēs dodamies pēc nāves, 
un kā tas ir? (Kad Alma mācīja, ka visu cilvēku gari tiek „pa-
ņemti mājās pie tā Dieva, kas devis viņiem dzīvību” (Almas 
40:11), viņš mācīja, ka pēc mūsu nāves, taču pirms mūsu aug-
šāmcelšanās, mūsu gari atgriezīsies garu pasaulē un tikai pēc 
Dieva tiesas nokļūs pastāvīgā uzturēšanās vietā. Būtu noderīgi 
aplūkot 13. panta zemteksta piezīmi, lai saprastu, ko Alma bija 
domājis, kad runāja par „ārējo tumsību”. Almas 40:14 arī palīdz 
mums saprast, ka ar ārējo tumsību šajā gadījumā ir domāts stā-
voklis pirms augšāmcelšanās, ko mēs parasti dēvējam par garu 
cietumu un nevis par galīgo un pastāvīgo vietu, kurā uzturēsies 
tie, kas ir nolādēti.) 
c) Studē Almas 40:21–26. Kas ir augšāmcelšanās? Kāda ir 
 atšķirība starp mūsu dzīves mirstīgo ķermeni un to ķermeni, ko 
saņemsim pēc augšāmcelšanās? Kas notiek pēc mūsu augšām-
celšanās?

Runājot par Almas 40:11–12, prezidents Džordžs K. 
Kannons, no Augstākā prezidija, paskaidroja, ka Alma 
„negrasās pateikt, ka cilvēki nekavējoties tiks ielaisti 
Dieva personīgajā klātbūtnē. Viņš acīmredzami lieto 
šo frāzi, norādot uz nepieciešamību būt sagatavo-
tiem” (Gospel Truth: Discourses and Writings of President 
 George Q. Cannon, Jerreld L. Newquist, 2. sēj. [1957–
1974], 1:73).

Elders Nīls A. Maksvels, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, nedaudz dalījās tajā, ko mēs pieredzēsim pēc 
augšāmcelšanās:

„Tiesas dienā . . . valdīs absolūta objektivitāte. Mums 
ne tikai būs, kā Mormona Grāmatā ir teikts, „skaidra 
atmiņa” un mēs „pilnīgi atcerēdamies” visu savu vainu, 
bet arī priecīgās lietas tiks stādītas priekšā un tāpat 
atjaunotas. Mēs zināsim, kā mēs zinām tagad. (Almas 
5:18; 11:43; skat. arī M&D 93:33.) Mēs redzēsim „aci 
pret aci” (Mosijas 12:22; 15:29), pateicoties kopīgam 
informācijas avotam.

Starp visām lietām, kas tiks atjaunotas (Almas 40:23), 
būs atmiņa, ieskaitot, galu galā mūsu pirmsmirstīgo at-
miņu. Padomā par prieku tik savienotam prātā un sirdī 
ar tik būtisko atmiņu par pirmo un otro stāvokli.

Tajā brīdi, kad mīlošais Dievs uzskatīs par gudru esam 
pilnībā atjaunot mūsu atmiņu, mēs būsim jūtu pār-
ņemti! Šī atsvaidzinošā jūtu straume turpinās vai-
rot mūsu pateicību par to, cik tālu atpakaļ sniedzas 
Dieva pacietība, un par mīlošo Jēzus laipnību, kurš 
brīvprātīgi veica Izpirkšanu!” (Lord Increase Our Faith 
[1994. g.], 103. lpp.)

Augšāmcelšanās ir gara un ķermeņa apvienoša-
nās, kur viss tiks atjaunots savā īstajā un pareizajā 
vietā. Pēc augšāmcelšanās katrs no mums stāsies 
Dieva priekšā, lai tiktu tiesāts. Izlasi Almas 40:25–26 un 
atrodi Almas aprakstu par to cilvēku gala stāvokli, kuri 
izvēlas taisnīgumu šajā dzīvē, salīdzinot ar to cilvēku 
gala stāvokli, kuri izvēlas bezdievību. Padomā, kā šī 
rakstvieta var ietekmēt tavu vēlmi — būt tīram Dieva 
priekšā.

Almas 40:16–22 ir pierakstīts, ka augšāmcelšanās, par 
kuru runāja Alma, bija saistīta ar zemes dzīves laiku. 
Jēzus Kristus bija pirmais, kas tika augšāmcelts un 
kuram drīz vien sekoja citi cienīgi cilvēki, kas dzīvoja 
un nomira laikaposmā no Ādama līdz Kristus augšām-
celšanai (skat. Almas 40:16, 20; M&D 133:54–55). Šo 
augšāmcelšanos Alma dēvēja par „pirmo augšāmcel-
šanos”. 
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Almas 41. nodaļa
Alma māca Koriantonam par atjaunošanas ieceri
Ņemot vērā Almas mācītās patiesības par 
augšāmcelšanos, garu pasauli un Tiesu, padomā, kā 
tas varētu ietekmēt cilvēka rīcību, ja viņš vai viņa ticētu 
šādām lietām: 

• Dzīve pēc nāves neeksistē.

• Pēc nāves mēs tiksim darīti pilnīgi, neatkarīgi no tā, 
vai mūsu darbi bija labi vai ļauni zemes dzīvē.

• Tiesas dienā mūs atalgos par mūsu labajiem darbiem 
un sodīs par mūsu sliktajiem darbiem.

Almas 41. nodaļā mēs mācāmies, ka Koriantons bija 
apmulsis no tā, ko daži cilvēki bija mācījuši par aug-
šāmcelšanos. Tu vari atzīmēt frāzi „tālu nomaldījušies”, 
kas ir atrodama Almas 41:1, un tad izlasi šo pantu, lai 
noskaidrotu, kāpēc daži cilvēki bija nomaldījušies. Lai 
palīdzētu tev izprast šo pantu, tev būtu noderīgi zināt, 
ka sagrozīt Svētos Rakstus nozīmē — izmainīt Svēto 
Rakstu mācības.

Saskaņā ar Almas teikto, kādu principu viņš Korianto-
nam paskaidros?   
 

Atjaunošana nozīmē atgriezt atpakaļ. Alma vēlējās, lai 
Koriantons saprot, ka ir fiziskais un garīgais aspekts, 
ko viņš dēvēja par „atjaunošanas ieceri” (Almas 41:2). 
Izpēti Almas 41:2–5 un atzīmē, kas mums tiks fiziski 
atjaunots pēc nāves un kas tiks garīgi atjaunots.

Kas ir atjaunošanas ieceres fiziskais aspekts, kas tiek 
pieminēts Almas 41:2?   
 

Garīgais atjaunošanas ieceres aspekts, kas raksturots 
Almas 40:3–5, ir šāds: Mūs atjaunos vai nu laimei, 
vai bēdām, saskaņā ar mūsu darbiem un vēlmēm 
laicīgajā dzīvē.

 2. Pieņemsim, ka tevi palūdza mācīt Almas 40:3–5 Sā-
kumskolas nodarbībā. Ieraksti savā Svēto Rakstu studiju 

dienasgrāmatā, kā tu paskaidrotu garīgās atjaunošanas doktrīnas 
vienkāršā veidā, lai bērni varētu izprast Almas mācīto.

Padomā, kā izpratne par augšāmcelšanās doktrīnu var 
un kā tai vajadzētu ietekmēt tavu rīcību un vēlmes.

Kad mēs izprotam doktrīnu par atjaunošanu, mēs 
gluži dabiski sākam uztraukties par sekām, kas būs 
mūsu grēku un nepareizo izvēļu dēļ. Vai pastāv iespēja 
izmainīt negatīvās sekas mūsu nepareizajām vēlmēm 
un rīcībai? Alma deva Koriantonam iemeslu cerībai. 
Izlasi Almas 41:6–9 un uzzini, ko mēs varam darīt, 
lai mūs atjaunotu labestībā un laimē, pat tad, ja esam 
smagi grēkojuši. Tu vari atzīmēt vārdus vai frāzes Almas 
41:6–7, kas paskaidro, ka mēs esam atbildīgi par to, 
ko mēs saņemsim augšāmcelšanā. Padomā par šādu 
jautājumu: Balstoties uz šiem pantiem, kādā ziņā mēs 
paši esam sev soģi?

Daži cilvēki domā, ka viņi var atgriezties pie Dieva, ne-
uzņemoties nekādu atbildību par savu rīcību. Viņi bieži 
apgalvo, ka viņu grēcīgās izvēles ir jautras. Dažreiztie, 
kas iesaistās grēkā, pat var izskatīties laimīgi. Taču izlasi 
Almas 41:10 un noskaidro, ko Alma teica par bezdie-
vību. (Almas 41:10 ir prasmīgi pārzināmā rakstvieta. Tu 
vari to atzīmēt kādā īpašā veidā, lai nākotnē tev būtu 
viegli to atrast.)

 3. Almas 41:10 Alma liecināja savam dēlam, ka „bez-
dievība nekad nav bijusi laime”. Savā Svēto Rakstu 

studiju dienasgrāmatā izpildi šādu uzdevumu: 
a) Uzraksti, kāpēc, tavuprāt, Almas apgalvojums ir patiess.
b) Uzraksti piemēru, kā Sātans varētu mēģināt mūs pārliecināt 
domāt, ka mēs varam pārkāpt Dieva baušļus un joprojām būt 
 laimīgi.

Tu vari ierakstīt šādu prezidenta Ezras Tafta Bensona 
apgalvojumu savos Svētajos Rakstos, blakus Almas 
41:10: „Jūs nevarat rīkoties nepareizi un justies labi. Tas 
ir neiespējami!” („A Message to the Rising Genera-
tion”, Ensign, 1977. g. nov., 30. lpp.)

Almas 41:11 ir paskaidrots, kāpēc, izvēloties nepareizo, 
ir neiespējami būt patiesi laimīgam. Lai tu varētu labāk 
izprast šo pantu, aizpildi zemāk esošo tabulu, savie-
nojot katru rakstvietas izteikumu ar tās nozīmi. (Kad 
esi pabeidzis, pārbaudi savas atbildes ar tām, kas ir 
iekļautas nodarbības beigās.)
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Vārdi un izteikumi no Almas 
41:11, kas raksturo esību 
„dabiskajā stāvoklī”

Nozīme

 ___ 1. „Miesīgajā stāvoklī”  A. Mūsu grēku 
ierobežoti un 
nospiesti

 ___ 2. „Rūgtā žultī un nekrietnī-
bas saitēs”

 B. Pietrūkst Svētā Gara 
klātbūtnes

 ___ 3. „Pasaulē bez Dieva”  C. Miesas tieksmju vadīti

Tagad, kad tu esi noteicis šos nosacījumus, vēlreiz izlasi 
Almas 41:11, lai noteiktu, kāpēc, izvēloties nepareizo, 
nav iespējams būt laimīgam. Daži, kas izvēlas bezdie-
vību, var domāt, ka šobrīd ir laimīgi, taču viņu izvēles 
tos galu galā novedīs pie bēdām un nelaimes.

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
šādiem jautājumiem: 

a) Kāpēc, tavuprāt, būt „dabiskajā stāvoklī”, būt grēcīgam jeb 
atrasties „miesīgajā stāvoklī” ir pretēji laimes būtībai?
b) Nosauc dažus piemērus, kāpēc jauniešiem varētu pietrūkt 
Svētā Gara klātbūtnes, kāpēc tie ir savu grēku ierobežoti un no-
spiesti vai tiek miesas tieksmju vadīti?

Izlasi Almas 41:12 un atrodi jautājumu par atjauno-
šanu, kuru Alma uzdeva Koriantonam. Tagad izlasi 
Almas 41:13 un atzīmē Almas atbildi uz šo jautājumu.

5. Iztēlojies, ka tu runā ar draugu, kurš vēlas būt laimīgs, 
taču viņš izvēlas rīkoties pretēji Dieva baušļiem. Pielieto-

jot mācību par atjaunošanu, ko tu šodien esi studējis, paskaidro, 
savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, kāpēc viņš vai viņa ne-
pieredz laimi un kas ir jāizdara, lai kļūtu patiesi laimīgs.

Bumerangs ir rīks, kas sākotnēji tika izmantots, lai 
medītu. Pateicoties tā uzbūvei, to pareizi 
metot, tas atgriežas pie cilvēka, kas 
to meta. Izlasi Almas 41:14–15, 
cenšoties ieraudzīt, kā 
bumerangs varētu 
simbolizēt šajos pantos 
mācītās patiesības. Tu 
vari atzīmēt vārdu „izsūti” 
15. pantā.. Padomā par kādu 
pieredzi, kad esi izdarījis ko 
labu vai esi izrādījis žēlastību un 
laipnību, un saņēmis to atpakaļ.

Kas būtu viena taisnīgas rīcības izpausme, 
kuru tu vēlētos „izsūtīt” citiem, vai taisnīga 
attieksme, kuru tu vēlētos, lai citi tevī saskatītu, 

,

un kuru tu vēlētos saņemt no citiem atpakaļ? Kādu 
mērķi tu varētu izvirzīt, lai „izsūtītu” vienu no šīm 
attieksmēm vai rīcības izpausmēm?  

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta —  
Almas 41:10

6. Izlasi Almas 41:10 un ieraksti savā Svēto Rakstu stu-
diju dienasgrāmatā: Ja bezdievība nekad nav bijusi laime, 

tad- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  vienmēr novedīs pie laimes. Tukšajā vietā 
ieraksti vārdu, kas vislabāk izsaka teikuma domu. Tagad norādi 
noteiktu taisnīgu rīcību skaitu, kas arī, tavuprāt, iederētos tukšajā 
vietā (piemēram, kalpošana citiem). Uzraksti savu liecību par to, 
kā tu esi redzējis, kā dažas no šīm taisnīgajām rīcībām dara cil-
vēku laimīgu.

Svarīgi ir saprast, ka laime, ko pieredzam taisnīguma 
dēļ, ne vienmēr ir tūlītēja, nemainīga un ilgstoša šeit, 
mirstīgajā dzīvē. Taču, dzīvojot saskaņā ar Viņa mācī-
bām un baušļiem, cilvēks vienmēr pieredzēs mieru un 
laimi Tā Kunga veidā un laikā.

7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Almas 40.–41. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
Uzdevuma atbildes: (1) c, (2) a, (3) b.

20. DAĻA: 3. DIENA

Almas 42. nodaļa
Ievads
Alma pabeidza dot padomu savam grūtībās nonāku-
šajam dēlam Koriantonam, paskaidrojot, ka Debesu 
Tēvs ir sagatavojis veidu, lai visi, kas ir grēkojuši, varētu 
saņemt žēlastību. Viņš mācīja savu dēlu par sodiem, ko 
taisnības likums pieprasa par grēku. Pēc tam viņš lie-
cināja, ka Jēzus Kristus „apmierina taisnības prasības” 
(Almas 42:15), ciešot par visiem, kas ir grēkojuši un ir 
gatavi nožēlot grēkus. Tas Kungs nodrošina žēlastību 
visiem, kas ir nožēlas pilni un nožēlo grēkus.

Almas 42:1–14
Alma māca Koriantonam par taisnības likumu
Uz mirkli aizver savas acis un padomā, kā tas būtu, kad 
pienāktu laiks tavai Pēdējai tiesas dienai. Vai tu vēlies, 
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lai Pēdējā tiesa būtu taisnīga, domājot par savu dzīvi? 
Kāpēc tu vēlies, lai Pēdējā tiesa būtu taisnīga?

Tagad padomā par vārda taisnīgs nozīmi. Viena definī-
cija vārdam taisnīgs iekļauj nopelnītā saņemšanu; tais-
nīguma doma ir saistīta ar Svētos Rakstos sastopamo 
terminu taisnība.

 1. Uzzīmē vienkāršu svaru kausu pāri savā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā, līdzīgu, kāds ir norādīts šeit. Tad 

zem sava zīmējuma uzraksti vārdu Taisnība. Atstāj vietu savā die-
nasgrāmatā, lai nodarbības laikā tu varētu ierakstīt vēl citus apzī-
mējumus.

Lai palīdzētu tev labāk izprast taisnības principu, izlasi 
šādu skaidrojumu, ko sniedzis elders Dalins H. Oukss, 
no Divpadsmit apustuļu kvoruma:

„Vārdam taisnība ir daudz nozīmju. Viena 
no tām ir līdzsvars. Svaru kausi ir popu-
lārs taisnības simbols. . . .

. . . Taisnības ideja, proti, — pēc tā, ko 
katrs ir pelnījis, ir būtisks priekšnotei-
kums visās rakstvietās, kur tiek runāts par 

cilvēku tiesāšanu saskaņā ar viņu darbiem.” („Sins, 
Crimes, and Atonement” [uzruna BIS reliģijas pasnie-
dzējiem, 1992. g. 7. febr.], 1.lpp.)

Almas dēls Koriantons bija satraukts par Pēdējās tiesas 
taisnīgumu. Izlasi Almas 42:1 un atzīmē, kas, pēc Kori-
antona domām, ir netaisnīgi Pēdējā tiesā.

Atceries, ka Koriantons bija izdarījis dažādus grēkus, 
no kuriem daži bija ļoti smagi (skat. Almas 39:2–3); 
tādēļ Koriantons, iespējams, vēlējās vai cerēja, ka tas 
nebūs taisnīgi, ka grēciniekiem būtu jātiek sodītiem. 

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, kā-
pēc, tavuprāt, tie, kas nav nožēlojuši savus grēkus, uztrau-

cas, ka Pēdējā tiesā katrs saņems to, ko ir pelnījis.

Almas 42:2–11 Alma, atbildot uz Koriantona bažām, 
paskaidroja, ka Ādama Krišana ieviesa fizisko nāvi 
(ķermeņa un gara nošķiršanu pēc ķermeņa nāves) un 

garīgo nāvi (nošķiršanu no Dieva grēka dēļ). Tādēļ bija 
nepieciešams izveidot plānu, lai atgūtu cilvēci no tās 
kritušā stāvokļa. Pretējā gadījumā, saskaņā ar taisnības 
prasībām, visa cilvēce paliktu grēcīgā stāvoklī un būtu 
uz visiem laikiem nelaimīga. 

Izlasi Almas 42:12 un nosaki, kas cilvēci ir novedis šādā 
kritušā stāvoklī. Pēc tam izlasi Almas 42:14 un atzīmē 
mūsu nepaklausības sekas, kuras pieprasa taisnība. 
Svaru kausu attēlā, kuru tu uzzīmēji savā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā, ieraksti Pārkāpšana — nepa-
klausība jeb grēks zem kreisā svara kausa un Sods — būt 
nošķirtam no Dieva klātbūtnes zem labā svaru kausa.

 3. Izlasi Almas 42:18. Savā Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā atbildi uz jautājumiem: 

a) Ko, tavuprāt, nozīmē būt ar „sirdsapziņas pārmetumiem” 
( Almas 42:18)?
b) Ko sirdsapziņas pārmetumi var mudināt mūs darīt?

Saskaņā ar Almas mācīto, ko taisnības likums pieprasa, 
kad cilvēks ir nepaklausīgs? (Mūsu nepaklausības dēļ 
taisnības likums pieprasa, lai mēs izjustu nožēlu un 
tiktu nošķirti no Dieva klātbūtnes.) Brīdi padomā par 
pieredzi, kad tu esi izjutis lielu nožēlu un bēdas, vai 
arī Svētā Gara attālināšanos, jo tu kaut ko biji izdarījis 
nepareizi. Iedomājies, ka šī sajūta tiek reizināta ar visu, 
ko tu jebkad esi darījis nepareizi, un tad iedomājies, ka 
šī sajūta paliks ar tevi uz visiem laikiem.

Vai tu vēlies, lai Pēdējā tiesā viss tiktu balstīts tikai uz 
taisnības principiem, pamatojoties uz Almas mācīto? 
Vai tu vēlies iegūt to, ko tu „esi pelnījis” par savu nepa-
reizo rīcību?

Almas 42:15–31
Alma māca Koriantonam par žēlastības ieceri
Viena no Dieva dievišķajām īpašībām ir taisnīgums. 
Taisnības prasības nosoda katru Debesu Tēva bērnu 
un neļautu nevienam no mums dzīvot ar Viņu mūsu 
grēcīgajā stāvoklī. Padomā par šādu jautājumu: Vai ir 
kāds veids, kā šīs taisnības prasības varētu izdzēst vai 
izbeigt?

Daudzi cilvēki, atbildot uz šo jautājumu, varētu teikt: 
ja mēs nožēlojam grēkus, mums nevajadzēs ciest par 
savu grēku sekām. Lai arī šī atbilde pēc būtības ir pa-
reiza, ir svarīgi saprast, ka izdzēst jeb piedot sekas būtu 
netaisnīgi, jo netiktu apmierinātas taisnības prasības. 
Alma mācīja, ka nav iespējams noraidīt sodu, neapmie-
rinot taisnības prasības. Izlasi Almas 42:25 un atklāj, 
kas notiktu, ja Dievs vienkārši dzēstu grēka sekas un 
atstātu taisnības prasības neapmierinātas.
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Pirms Almas 42:15 lasīšanas, lai rastu atbildi, padomā 
par šādu jautājumu: Ja sodu par mūsu grēkiem nevar 
novērst, tad kā mums jebkad varēs būt mierīga sirdsap-
ziņa un kā mēs varēsim tikt vesti Dieva klātbūtnē?

Būtu noderīgi zināt, ka 
frāze „apmierināt tais-
nības prasības” nozīmē 
— lūgt soda taisnības 
prasību īstenošanu.

No Almas 42:15 mēs 
mācāmies: Jēzus Kristus 
Izpirkšana apmierināja 
taisnības prasības, lai 
žēlastība varētu tikt 
attiecināta uz tiem, kas 
nožēlo grēkus. Papildini 
svaru kausu attēlu, kuru 
tu uzzīmēji savā Svēto 
Rakstu studiju die-
nasgrāmatā, un uzraksti 
žēlastības apmierināts — 

Jēzus Kristus Izpirkšana zem „Sods . . .” frāzes.

4. Iedomājies, ka tev ir draugs, kas cīnās ar slogu, ko ir 
radījis viņa vai viņas grēki. Savā Svēto Rakstu studiju die-

nasgrāmatā ieraksti, kā tu savam draugam izskaidrotu, ka Jēzus 
Kristus Izpirkšana ļauj, lai žēlastība būtu pieejama mums visiem. 

Padomā, ko tev nozīmē zināšanas, ka Glābējs labprātīgi 
izcieta taisnības soda prasības tavā vietā, lai tev varētu 
būt pieejama žēlastība? 

Izlasi Almas 42:22–24 un atzīmē, ko Jēzus Kristus 
pieprasa, lai mēs varētu saņemt žēlastību. Frāze 
„patiesi nožēlojis grēkus” 24. pantā nozīmē sirsnīgu 
grēku nožēlošanu. Balstoties uz izlasīto, pabeidz 
rakstīt šo principu: Ja mēs nožēlosim grēkus, mēs 
saņemsim- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - caur Jēzus Kristus Izpirk-
šanu.

Prezidents Boids K. Pekers, Divpadsmit apustuļu 
kvoruma prezidents, nodēvēja Kristu par starpnieku. 
Starpnieks ir kāds, kurš atrodas starp divām pusēm, lai 
palīdzētu atrisināt konfliktu. Lasot viņa vārdus, pievērs 
uzmanību, cik ļoti ir nepieciešams Glābējs, lai grēci-
nieks varētu saņemt žēlastību:

„Atbilstoši mūžīgajam likumam, žēlastību 
nevar izrādīt, ja nav kāda, kurš gan vēlas, 
gan spēj uzņemties mūsu parādu un 
samaksāt cenu, un piemērot noteikumus 
mūsu pestīšanai.

Ja nu vienīgi ir starpnieks, ja nu vienīgi 
mums ir draugs, visai taisnības milzīgajai gūzmai, bez 

Lai apdomātu jautājumus, 
studējot Svētos Rakstus, ir 
nepieciešams domāt, kas 
savukārt stimulē tavu vēlmi 
pētīt Svētos Rakstus, lai rastu 
atbildes. Tu vari pierakstīt 
dažus no saviem jautājumiem, 
lai tos apdomātu, studējot 
Svētos Rakstus. Svēto Rakstu 
apdomāšana palielinās tavu 
spēju izprast principus un 
patiesības un pielietot tās 
savā dzīvē.

Apdomā jautājumu

jebkādas līdzjūtības, noteikti, ir jānāk pār mums. No 
mums tiks pieprasīta pilna atmaksa par katru pār-
kāpumu, vienalga, cik tas ir mazs vai nopietns, līdz 
pēdējam sīkumam. 

Taču ziniet: patiesība, brīnišķīga patiesība vēsta, ka ir 
šāds Starpnieks. . . .

Caur Viņu žēlastība var nākt pār katru no mums, neaiz-
skarot mūžīgo taisnības likumu. . . .

Žēlastība netiks visiem piemērota automātiski. Tas 
notiks caur derību ar Viņu. Tā tiks īstenota pēc Viņa no-
sacījumiem, Viņa cēlsirdīgajiem nosacījumiem.” („The 
Mediator”, Ensign, 1977. g. maijs., 55.–56. lpp.)

Alma, noslēdzot savu sarunu ar Koriantonu, apko-
poja visu, ko viņš bija centies mācīt savam dēlam. 
Izlasi Almas 42:26–31 un atzīmē, kā Alma vēlējās, lai 
Koriantons, kurš saprata Almas mācītās doktrīnas un 
principus šajā nodaļā, rīkotos. Pievērs uzmanību Almas 
vēlmei, lai Koriantons necenšas attaisnot savus grēkus, 
bet gan drīzāk, lai viņš ļautu doktrīnām un principiem, 

kas saistītas ar taisnību, žēlastību un Izpirkšanu, — lai 
tām „ir pilnīga vara [viņa] sirdī” (Almas 42:30). Kā tu 
vari ļaut, lai šīm doktrīnām un principiem ir pilnīga 
vara tavā sirdī? 

5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti 
 savas domas par šādu jautājumu: Ja jūs personīgi varētu 

izteikt pateicību Glābējam par Viņa upuri jūsu labā, ko jūs Viņam 
teiktu?

Svarīgi zināt, ka Koriantons nožēloja grēkus un galu 
galā viņš ļoti ietekmēja Baznīcas izaugsmi (skat. Almas 
49:30).

6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Almas 42. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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20. DAĻA: 4. DIENA

Almas 43.–44. 
nodaļa
Ievads
Almas 43.–44. nodaļā Mormons sāka rakstīt par kariem 
starp lamaniešiem un nefijiešiem. Almam un viņa 
dēliem turpinot kalpot ļaudīm, zoramieši pievienojās 
lamaniešu armijai, lai uzbruktu nefijiešiem. Virsnieks 
Moronijs apliecināja ticību un gudrību, aizstāvot nefi-
jiešus no lamaniešu armijas. Lai arī lamaniešu skaita 
ziņā bija vairāk, nefijiešu armijas sagatavošana un viņu 
ticība Jēzum Kristum cīņā deva tiem priekšrocību. Kad 
lamanieši zināja, ka tiks sakauti, tie noslēdza miera 
derību un uz laiku aizgāja no zemes.

Almas 43. nodaļa
Virsnieka Moronija gatavošanās un stratēģijas izjauc 
lamaniešu armijas nodomus

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā izveido ne-
lielu savu plānu, mērķu un nākotnes vēlmju sarakstu. 

Rakstot tu vari iekļaut arī garīgos mērķus un vēlmes, piemēram, 
misija, tempļa laulības un ģimene.

Kad esi pabeidzis sava saraksta sastādīšanu, nosaki tās 
vēlmes un mērķus, kurus, tavuprāt, Sātans nevēlētos, 
lai tu sasniedz. Studējot Almas 43.–44. nodaļu, meklē 
principus, kas tev palīdzēs sasniegt tavus taisnīgos 
mērķus, neraugoties uz ienaidnieka pūliņiem — nepie-
ļaut tavus panākumus.

Almas 43:1–4, neraugoties uz Almas pūliņiem atvest 
zoramiešus atpakaļ Baznīcā, daudzi no viņiem pie-
vienojās lamaniešiem un ar viņiem gatavojās uzbrukt 
nefijiešiem. Izlasi Almas 43:5–8 un nosaki lamaniešu 
vadītāja Zerahemnasa nodomus jeb plānus. Nosakot 
Zerahemnasa nodomus, tu vari tos atzīmēt. Padomā, 
kā Sātanam Zerahemnasa nodomi vai vēlmes attiecībā 
uz nefijiešiem varētu būt līdzīgas arī attiecībā uz tevi.

Tālāk izlasi Almas 43:9–11 un noskaidro nefijiešu 
nodomus un vēlmes. Tagad padomā, kā šīs taisnīgās 
vēlmes varētu būt līdzīgas tavām taisnīgajām vēlmēm.

Virsnieks Moronijs, augstākais nefijiešu armijas virs-
nieks, gatavoja savus ļaudis aizstāvēt savu zemi un 
ģimenes no ļaunajiem Zerahemnasa nodomiem. Izlasi 
Almas 43:16–19 un uzzini, kā virsnieks Moronijs un 
nefijieši gatavojās.

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzzīmē 
 divas no lietām, ko Moronijs iedeva saviem vīriem, lai 

 sagatavotu viņus karam.

Tagad izlasi Almas 43:20–22, lai atklātu, kā lamanieši 
reaģēja uz nefijiešu gatavošanos. Padomā, kāpēc lama-
nieši atcēla savu uzbrukumu, neskatoties uz to, ka viņu 
skaits bija daudz lielāks nekā nefijiešiem.

Studējot pierakstu Mormona Grāmatā par fiziskajām 
kaujām, mēs varam tās pielīdzināt garīgajām kaujām, 
kuras mēs pieredzam.

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Ko tu vari mācīties no Moronija gatavošanās 

karam par sevis aizstāvēšanu no Sātana uzbrukumiem un kārdi-
nājumiem?

Pēc tam, kad lamanieši atkāpās, Moronijs nezināja, 
kur viņa ienaidnieks uzbruks nākamreiz. Ja tu būtu 
Moronijs, ko tu varētu darīt, lai sagatavotos nākamajam 
uzbrukumam?   
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Izlasi Almas 43:23–24, lai uzzinātu, ko Moronijs darīja.

No Moronija piemēra mēs mācāmies: Ja mēs mek-
lējam un sekojam pravietiskam padomam, mēs 
būsim spējīgāki sevi aizstāvēt no ienaidnieka. 
Tāpat kā pravietis Alma varēja pateikt Moronijam, kā 
aizstāvēt nefijiešus no viņu ienaidniekiem, mūsdienās 
Tā Kunga pravietis mūs māca, kā sevi aizstāvēt no 
ienaidnieka garīgajiem uzbrukumiem.

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti da-
žus teikumus par kādu pravietisku padomu, kas ir izteikts 

pēdējās dienās, kas, ja tu to uzklausīsi, var tev palīdzēt sevi aiz-
stāvēt no Sātana nodomiem un kārdinājumiem.

Almas 43:25–43 ir pierakstīts, ka Moronijs rīkojās 
saskaņā ar zināšanām, ko viņš saņēma no pravieša, 
sadalot savu armiju un noslēpjot to visā ceļa garumā 
pretimnākošajiem lamaniešiem. Lamaniešiem tuvojo-
ties, viena daļa no nefijiešu armijas uzbruka un iedzina 
lamaniešus Sidonas upē. Pēc tam, kad lamanieši bija 
šķērsojuši upi, otra nefijiešu armijas daļa devās uz-
brukumā. Kad lamanieši redzēja, ka tie ir ielenkti, viņi 
ārkārtīgi cīnījās, tā, ka nefijieši sāka minstināties. 

Tu vari apgūt principus par to, kā realizēt savus tais-
nīgos mērķus un vēlmes, studējot atlikušo Almas 43. 
nodaļu.. Izlasi Almas 43:43–54 un salīdzini abu — 
lamaniešu un nefijiešu — spēka avotu.

Padomā, ar ko nefijiešu iemesls, kura dēļ viņi cīnījās, 
bija labāks par lamaniešu iemeslu. Ja mēs salīdzinām 
Moronija un viņa uzticīgo armiju ar savām cīņām ar 
ienaidnieku, mēs saprotam, ka, lūdzot pēc palīdzī-
bas, lai īstenotu savus taisnīgos plānus un vēlmes, 
Dievs mums palīdzēs to izdarīt.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti par 
pieredzi, kad tu esi saņēmis Tā Kunga palīdzību, lai īste-

notu savus taisnīgos mērķus.

Almas 44. nodaļa
Pēc nefijiešu uzvaras virsnieks Moronijs lamaniešiem pavēl 
noslēgt miera derību
Atceries Almas 43. nodaļu, kur virsnieks Moronijs, re-
dzot, ka lamanieši ir ielenkti un šausmu pilni, pavēlēja 
saviem vīriem pārtraukt cīņu. Izlasi Moronija vārdus 
Almas 44:1–6 un uzzini, kam Moronijs deva godu par 
nefijiešu uzvaru.

 6. Pamatojoties uz Moronija liecību Almas 44:4–6, savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti patiesību, 

kas varētu tev palīdzēt tavās garīgajās cīņās.

Prezidents Boids K. Pekers, Divpadsmit apustuļu kvo-
ruma prezidents, jauniešiem apsolīja, ka Tas Kungs vi-
ņus aizsargās, ja viņi paliks uzticīgi. Lasot viņa vārdus, 
pasvītro tās daļas, kas sniedz tev mierinājumu un kuras 
tu jūti, ka attiecas uz tevi.

„Mūsdienās jaunatne aug ienaidnieka 
teritorijā, kurā pazeminās tikumības 
standarti. Taču, kā Tā Kunga kalps,  
es apsolu, ka jūs tiksit aizsargāti un 
pasargāti no pretinieka uzbrukumiem, 
ja jūs ņemsit vērā pamudinājumus, ko 

sniedz Svētais Gars.

Piedienīgi ģērbieties, godbijīgi runājiet, klausieties ie-
dvesmojošu mūziku. Izvairieties no jebkādas netikumī-
bas un personību graujošiem netikumiem. Uzņemieties 
vadību pār savu dzīvi un pavēliet sev būt drosmīgiem. 
Tā kā no jums ir tik daudz kas atkarīgs, jūs tiksit ie-
vērojami svētīti. Jūs nekad neesat tālu no jūsu mīlošā 
Debesu Tēva redzeslauka.” („Counsel to Youth”, Ensign 
vai Liahona, 2011. g. nov., 18. lpp.)
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Almas 44:7–10 Zerahemnass paziņoja, ka viņš netic, ka 
nefijiešu spēka avots ir Dievs. Viņš piekrita, ka lama-
nieši atdod savus ieročus, taču viņš atteicās noslēgt 
miera derību. Izlasi Moronija atbildi Almas 44:11. 
Padomā, kāpēc, tavuprāt, Moronijam bija svarīgi, lai 
lamanieši noslēdz miera derību.

Kamēr daudzi lamanieši noslēdza miera derību, 
Zerahemnass apvienoja atlikušos no saviem vīriem, 
lai cīnītos pret Moronija armiju. Kad nefijieši uzbruka 
lamaniešiem un sāka to kaušanu, Zerahemnass re-
dzēja, ka viņa armijas iznīcināšana ir nenovēršama, un 
apsolīja slēgt miera derību (skat. Almas 44:12–20).

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, kā 
tu pielietosi dažus no principiem un patiesībām, kuras esi 

apguvis šajā nodarbībā, lai aizsargātu sevi no kārdinājumiem un 
ienaidnieka uzbrukumiem un īstenotu savas taisnīgās vēlmes un 
mērķus.

 8. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Almas 43.–44. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

21. DAĻA: 1. DIENA

Almas 45.–49. 
nodaļa
Ievads
Kad Alma bija devis pēdējos norādījumus savam dēlam 
Helamanam, viņš devās prom no Nefija tautas un par 
viņu nekas vairs netika dzirdēts. Grūtajos laikos, kas 
nāca pār nefijiešiem, Helamans un virsnieks Moronijs 
kļuva par viņu garīgajiem un militārajiem vadītājiem. 
Lamaniešu vadītājs Amalikija, savtīgu nolūku vadīts, 
centās īstenot savas netaisnīgās vēlmes, izmantojot 
stratēģijas, kas atgādināja velnu. Virsnieks Moronijs 
gatavoja savus ļaudis būt uzticīgiem Dievam šajā bīsta-
majā laikā.

Almas 45. nodaļa
Helamans tic sava tēva, Almas, vārdiem un uzsāk savu 
kalpošanu 
Atceries kādu sarunu, kas tev ir bijusi ar vienu no vecā-
kiem vai priesterības vadītāju. Domā par jautājumiem, 

kurus tev uzdeva. Pirms Alma devās prom no zemes, 
viņš Helamanam uzdeva trīs svarīgus jautājumus. Izlasi 
Almas 45:2–7 un atrodi, un atzīmē šos jautājumus. 
(„Vārdus” par kuriem Alma runāja 2. pantā var atrast 
Almas 37:1.) Padomā, kā tu atbildētu uz Almas jautāju-
miem: Vai tu tici Svētajiem Rakstiem? Vai tu tici Jēzum 
Kristum? Vai tu turēsi baušļus?

Kad Helamans bija dalījies savā liecībā, Alma runāja 
ar viņu par nefijiešu nākotni. Viņš pravietoja par viņu 
iznīcināšanu un citu cilvēku iznīcināšanu, kas būs 
nobrieduši ļaunumā šajā izvēlētajā zemē. Izlasi Almas 
45:16 un šajā pantā aplūko šādu patiesību: Tas Kungs 
nevar raudzīties uz grēku — pat ne ar vismazāko 
atlaidi.

Lai palīdzētu tev saprast šo principu, atceries, ka caur 
savu Izpirkšanu Glābējs samaksāja cenu par visiem 
mūsu grēkiem, ja mēs nožēlosim grēkus un lūgsim 
Viņa piedošanu. Dievs nevar pieļaut grēku — pat ne 
vismazākajā mērā. Tomēr Glābējs labprātīgi izcieta 
mūsu dēļ, un tādēļ mums nevajag ciest par saviem 
grēkiem, ja mēs tos nožēlojam.

Izlasi Mācība un Derības 1:31–33. Tu vari pierakstīt šos 
pantus kā krustenisko atsauci blakus Almas 45:16.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
šādu jautājumu: Kādas ir tavas sajūtas pret Glābēju, kad 

tu domā par Viņa labprātību samaksāt cenu par taviem grēkiem?

Almas 45:20–24 ir pierakstīts par Helamanu, kurš uz-
sāk savu kalpošanu kā Tā Kunga pravietis un Baznīcas 
vadītājs. Viņš un citi Baznīcas vadītāji iecēla prieste-
rus un skolotājus pār visām draudzēm, taču strīdu 
un pieaugošā lepnuma dēļ ļaudis neņēma vērā savus 
vadītājus.



202

Almas 46. nodaļa
Virsnieks Moronijs apvieno taisnīgos ļaudis, lai aizstāvētu 
savas tiesības un savu reliģiju
Almas 46:1–7 ir pieraksts par dažiem cilvēkiem, kas 
bija dusmīgi uz Helamanu un viņa brāļiem un nolemj 
pamest Baznīcu un sekot ļaunajam vīram, vārdā Ama-
likija, kurš vēlējās būt ķēniņš. Izlasi Almas 46:8–10 un 
uzzini, kādas mācības Mormons vēlējās, lai mēs apgūtu 
no šīs bīstamās situācijas.

Lai palīdzētu aizstāvēt cilvēku brīvību, Moronijs, kas 
bija nefijiešu karapulku galvenais pavēlnieks, saplēsa 
savus svārkus un paņēma gabalu no tiem, lai izvei-
dotu „brīvības karogu” un apvienotu cilvēkus brīvības 
aizstāvēšanai.

Izlasi Almas 46:12–13 un atzīmē, ko Moronijs uzrakstīja 
uz karoga. Noskaidro, kā viņš bija sagatavojies, lai ie-
pazīstinātu cilvēkus ar karoga nosaukumu. Padomā, ko 
šie panti tev māca par Moronija raksturiezīmēm. Izlasi 
arī Almas 48:11–13, 17–18, lai gūtu plašāku ieskatu par 
virsnieka Moronija raksturiezīmēm. Tu vari atzīmēt tās 
Moronija raksturiezīmes, kuras tu vēlētos savā dzīvē 
pilnīgāk attīstīt.

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti par 
vienu vai vairākām Moronija raksturiezīmēm no Almas 

46:12–13 un Almas 48:11–13, 17–18. Paskaidro, kāpēc tu vēlies 
iegūt šīs raksturiezīmes un kā tu vari censties tās attīstīt.

Izlasi Almas 46:18–22 un uzzini, kā cilvēki atbildēja uz 
Moronija uzaicinājumu cīnīties par brīvību. Derība, kas 
ir aprakstīta 20. pantā, ir īpašs solījums, ko šī nefijiešu 
grupa deva Dievam.

Saskaņā ar Almas 46:20, kāpēc Moronijs vēlējās, lai 
nefijieši noslēdz derību ar Dievu, ka tie aizstāvēs savas 
tiesības un savu reliģiju?   
 

Almas 46:28–37 ir pierakstīts, ka nefijieši, kas pie-
vienojās virsniekam Moronijam, sagūstīja Amalikija 
karapulku. Tomēr Amalikijs un vēl daži aizbēga un 
pievienojās lamaniešiem. Daudzi no sagūstītajiem 
Amalikija sekotājiem noslēdza derību, lai atbalstītu 
brīvību. Tie, kas nevēlējās to darīt, tika nodoti nāvei. No 
nefijiešu pieredzes mēs varam mācīties šādu principu: 
Kad mēs drosmīgi turam baušļus, kā to darīja virs-
nieks Moronijs, Dievs mūs stiprinās un svētīs.

Pēc cīņas virsnieks Moronijs lika, lai brīvības karogs 
tiktu uzvilkts katrā nefijiešu tornī, lai atgādinātu par 
iemeslu, kāpēc viņi ir noslēguši derību — cīnīties un 
aizstāvēt (skat. Almas 46:36).

Brošūrā Jaunatnes morāles stiprināšanai Augstākais 
prezidijs teica: „Mūsu dārgie jaunie vīrieši un jaunās 
sievietes, mēs jums ļoti uzticamies. Jūs esat Dieva mī-
ļotie dēli un meitas, un Viņš rūpējas par jums. Jūs esat 
nākuši uz Zemes laikā, kas piedāvā lielas iespējas, kā 
arī lielus izaicinājumus. Šajā brošūrā izklāstītie stan-
darti jums palīdzēs izdarīt svarīgas izvēles gan pašrei-
zējā jūsu dzīves posmā, gan nākotnē. Mēs apsolām, 
ka, ja jūs turēsiet derības, ko jūs esat noslēguši, un šos 
standartus, jūs tiksiet svētīti ar Svētā Gara klātbūtni, 
nostiprināsies un pieaugs jūsu ticība un liecība, un jūs 
baudīsiet aizvien lielāku laimi.” ([2012. g.], ii.)

 3. Balstoties uz apgūto Augstākā prezidija vēstījumā, 
savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz šā-

diem jautājumiem:
a) Kas jums ir apsolīts, ja jūs turēsit noslēgtās evaņģēlija derības 
un brošūras Jaunatnes morāles stiprināšanai standartus?
b) Aplūko Jaunatnes morāles stiprināšanai brošūras satura lap-
pusi un izvēlies vienu principu no brošūras. Kā šī principa ievēro-
šana ir svētījusi tavu dzīvi vai kā tas varētu svētīt tavu dzīvi 
nākotnē?
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Almas 47. nodaļa
Amalikijs, izmantojot nodevību un krāpšanu, kļūst par 
ķēniņu 
Kā tu rīkotos, ja tu būtu karā un kāds tev parādītu grā-
matu, kurā ir atklāti tava ienaidnieka plāni, lai iznīci-
nātu tevi un tavu ģimeni? Almas 47. nodaļa dod nelielu 
ieskatu mūsu ienaidnieka, velna, plānos.

Almas 47. nodaļā ir pierakstītas daudzās krāpšanas, ko 
Amalikijs izmantoja, lai kļūtu par lamaniešu ķēniņu un 
lai varētu vadīt lamaniešu karapulku karā pret nefijie-
šiem. Viņa lielākā vēlēšanās bija pakļaut visus nefijiešus 
verdzībā un būt par viņu ķēniņu.

Vispirms Amalikijs un viņa sekotāji devās uz Nefija 
zemi, kur dzīvoja lamanieši. Lamaniešu ķēniņš vēlē-
jās doties kaujā pret nefijiešiem, taču daudzi no viņa 
ļaudīm bija nobijušies. Tādēļ ķēniņš lūdza Amalikiju 
piespiest bailīgos lamaniešus pievienoties un doties 
kaujā. Amalikijs devās uz kalna patvērumu, kur šie ļau-
dis bija aizbēguši, taču viņš nevēlējās palīdzēt ķēniņam. 
Viņš vēlējās kļūt par bailīgo lamaniešu ķēniņu un ar 
viltu panākt, ka viņu vadītājs Lehontijs iznāk no savas 
patvēruma vietas kalna pakājē. Pēc tam, Lehontijam 
nokāpjot no kalna, Amalikijs bija iecerējis, dodot indi, 
viņu nogalināt.

Studē Almas 47:10–12. Cik reizes Amalikijs centās 
pierunāt Lehontiju atstāt savu drošo vietu? Izlasi arī 
Almas 47:17–19. Kā Amalikijs nogalināja Lehontiju, 
kad viņš bija nonācis kalna pakājē?

Elders Roberts D. Heilzs, no Divpadsmit 
apustuļu kvoruma, mācīja, ka mūsdienās 
cilvēki var mēģināt iznīcināt mūsu ticību 
un liecību, vilinot mūs pamest vietas, 
kurās uzturoties, esam garīgā drošībā, lai 
mēs ienāktu velna teritorijā: „Mormona 

Grāmatā mēs lasām par Lehontiju un viņa vīriem, kuru 
apmetne bija kalnā. Nodevējs Amalikijs pieprasīja, lai 
Lehontijs „nonāktu lejā” un satiktu viņu ielejā. Kad 
Lehontijs pameta kalnu, viņš tika pakāpeniski indēts, 
līdz nomira, un viņa armija krita Amalikija rokās (skat. 
Almas 47. nodaļu). Apsūdzot un iesaistoties diskusijās, 
daži cilvēki mūs vilina pamest kalna augsto vietu. 
Augstā vieta ir vieta, kur ir gaisma. . . . Tā ir droša vieta. 
Tā ir patiesa, un tur mājo zināšanas.” („Christian 
Courage: The Price of Discipleship”, Ensign vai Liahona, 
2008. g. nov., 74. lpp.)

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem: 

a) Kādā veidā Sātans cenšas panākt, lai mēs „nonākam lejā” 
no garīgi augstām vietām?

b) Vai tu domā, ka Sātans cenšas kārdināt jauniešus „pakāpe-
niski” pazemināt savus standartus? Vai vari dalīties kādā pie-
mērā, kā viņš cenšas to darīt?
c) Ko konkrēti tu vari darīt, lai paliktu šajās garīgi augstajās 
 vietās? Pie kāda evaņģēlija standarta tev vajadzētu piestrādāt, 
lai tu „pakāpeniski” nepazeminātu šo standartu?

Līdzīgi kā Amalikiju, Sātans cenšas mūs iznīcināt 
un mūs kārdina, lai mēs pakāpeniski pazeminām 
savus standartus.

Almas 48.–49. nodaļa
Virsnieks Moronijs iedvesmo nefijiešus stiprināt sevi fiziski 
un garīgi
Kamēr Amalikijs centās iegūt varu pār lamaniešiem 
un nefijiešiem ar „krāpšanu un viltu” (Almas 48:7), 
Moronijs rīkojās ļoti atšķirīgi. Izlasi Almas 48:7–10 un 
noskaidro, ko darīja Moronijs, zinot, ka Amalikijs drīz 
vien vadīs lamaniešu karapulku pret nefijiešiem. Tu 
vari atzīmēt šādus faktus: (1) Viņš sagatavoja cilvēkus 
grūtību brīžos būt uzticīgiem Dievam (skat. 7. pantu). 
(2) Viņš palīdzēja cilvēkiem stiprināt viņu vājākās 
vietas (skat. 8.–9. pantu). (3) Viņš sagatavoja cilvēkus 
atbalstīt un aizstāvēt „kristiešu lietu” jeb Baznīcu (skat. 
10. pantu).

Tāpat kā Moronijs palīdzēja saviem ļaudīm sagata-
voties un izturēt grūtus laikus, mūsdienās Baznīcas 
vadītāji dod mums padomu, lai palīdzētu mums 
sagatavoties grūtībām. Tu vari ierakstīt šādu patiesību 
savos Svētajos Rakstos, blakus Almas 48:7–10: Sekojot 
Tā Kunga kalpu padomam, mēs būsim sagatavoti 
dzīves grūtībām.

Sākotnēji lamanieši plānoja uzbrukt Amonihas pilsētai 
un pēc tam Noas pilsētai, kas bija vājas nefijiešu pilsētas. 
Izlasi Almas 49:4–5, lai uzzinātu, kāda bija lamaniešu 
reakcija, redzot, kā nefijieši bija sagatavojuši aizsargāt 
Amonihas pilsētu. Lamanieši nolēma neuzbrukt pilsētai, 
jo tā bija ļoti labi sagatavota pret uzbrukumiem. Izlasi 
Almas 49:12–14, lai noskaidrotu lamaniešu reakciju, 
tiem cenšoties uzbrukt Noas  pilsētai.

 5. Atvēli nedaudz laika, lai izskatītu dažas no pēdējās 
vispārējās konferences uzrunām (Ensign vai Liahona žur-

nālos). Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā apkopo viena 
vai vairāku runātāju dotos padomus. Kā šis padoms tev var palī-
dzēt sagatavoties grūtībām tavā dzīvē? Kā tu vari pielietotu šo 
padomu savā dzīvē?

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Almas 45.–49. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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21. DAĻA: 2. DIENA

Almas 50.–52.;  
54.–55. nodaļa
Ievads
Virsnieks Moronijs turpināja palīdzēt saviem ļaudīm 
aizstāvēt sevi, nostiprinot viņu pilsētas. Nefijieši guva 
panākumus pret lamaniešiem līdz brīdim, kamēr ne-
mieri un ļaunums tos nesāka darīt vājākus. Neskatoties 
uz Moronija centieniem apvienot un aizstāvēt cilvēkus, 
nefijieši zaudēja daudzas pilsētas savstarpējo strīdu dēļ. 
Galu galā Moronijs, Teankums un Lehijs atguva Mu-
leka pilsētu un sakāva vienu no lielākajiem lamaniešu 
karapulkiem. Amorons, lamaniešu ļaunais vadītājs, 
centās vienoties par gūstekņu apmaiņu, taču Moro-
nijs atbrīvoja nefijiešu gūstekņus bez asinsizliešanas. 
Moronijs palika nelokāms un neielaidās kompromisos 
ar Amoronu un viņa sekotājiem.

Almas 50.–51. nodaļa
Nefijieši tiek stiprināti un tiem veicas, kad viņi ir paklausīgi 
Tam Kungam un savstarpēji vienoti
Padomā par pieredzi tavā dzīvē, kad tu pūlējies tikt 
galā ar kādu izaicinājumu, piemēram, kārdinājumu vai 
veselības problēmu, sarežģījumu skolā, attiecību prob-
lēmu ar draugiem vai ģimenes locekļiem. Vai tu vēlējies, 
lai tev tajā brīdī būtu lielāks garīgais spēks?

Prezidents Henrijs B. Airings, no Augstākā 
prezidija, ir teicis: „[Grēka] spēcīgajai 
ietekmei ap mums palielinoties, vairs 
nepietiks ar to garīgo spēku, ar kuru 
kādreiz pietika. Vienalga, kāda garīgā 
spēka izaugsme mums kādreiz likās 

iespējama, — mums būs pieejama lielāka izaugsme. 
Gan nepieciešamība pēc garīgā spēka, gan iespēja to 
iegūt pieaugs ātrumā, kuru mēs riskēdami nepietie-
kami novērtējam.” („Always”, Ensign, 1999. g. 
okt., 9. lpp.)

Nefijiešu gatavošanās savām kaujām var mums palī-
dzēt apgūt šādu patiesību: Ja mēs sagatavojam sevi 
garīgi, mēs varam pārvarēt dzīves izaicinājumus.

Pārlasi Almas 50:1–6. Ko nefijieši darīja, lai izveidotu 
nocietinājumu apkārt savām pilsētām? Izlasi Almas 
50:7. Ko vēl nefijieši darīja, lai sagatavotos kaujai?

Nefijieši izveidoja nostiprinājumus, kas tiem deva 
spēku lielos grūtību brīžos. Mēs varam sekot viņu 

piemēram un jau tagad uzkrāt savu garīgo spēku, lai 
grūtību brīžos mums būtu šis nepieciešamais spēks. 
Garīgu spēku vislabāk var iegūt, ikdienā pieliekot 
pastāvīgas pūles. Mēs kļūstam garīgi stipri, regulāri 
studējot Svētos Rakstus, lūdzot, apmeklējot baznīcas 
sanāksmes, pildot aicinājumus, izsakot Dievam patei-
cību, kalpojot citiem un klausoties un atsaucoties uz 
Baznīcas vadītāju padomu.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā pabeidz šos 
apgalvojumus: 

a) Es varu rast lielāku garīgo spēku (uzskaiti dažas lietas, ko tu 
vari darīt).
b) Es daudz neatlaidīgāk (izvēlies vienu aspektu no tikko izvei-
dotā saraksta) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  katru dienu, lai stiprinātu savu 
garīgo spēku.

Izlasi Almas 50:19–23 un uzzini, kā Tas Kungs svētīja 
nefijiešus, kuri bija Viņam uzticīgi, neskatoties uz tā 
laika apstākļiem. Tu vari uzrakstīt šo principu blakus 
šiem pantiem: Uzticība Dievam nes svētības pat 
nemiera laikā. Apskati Almas 50:21, lai noskaidrotu, 
kāpēc, saskaņā ar Mormona teikto, nefijieši pazaudēja 
šīs svētības. 

Laikā, kad virsnieks Moronijs vadīja nefijiešus viņu 
kaujās pret lamaniešiem, Pahorans kļuva par nefijiešu 
augstāko soģi. Viņš bija taisnīgs vīrs, un viņš strādāja, 
lai zemē nodibinātu mieru. Taču kāda nefijiešu grupa 
vēlējās izmainīt nefijiešu likumus, lai pār viņiem valdītu 
ķēniņš un tiktu gāzta soģu sistēma. Šī lieta tika izšķirta 
ar tautas balsi, ļaudīm izvēloties atstāt soģu valdīša-
nas sistēmu. Tomēr ķēniņa piekritēji neatbalstīja ļaužu 
izvēli un atteicās cīnīties plecu pie pleca ar citiem nefi-
jiešiem, kad lamanieši nāca kaujā. Moronijam vajadzēja 
iet ar savu karapulku pret ķēniņa piekritējiem, lai viņus 
piespiestu pievienoties nefijiešiem. Tas padarīja nefi-
jiešus ievērojami vājākus viņu cīņās pret lamaniešiem 
(skat. Almas 51:1–21).

Izlasi Almas 51:22–27 un atrodi pierādījumus tam, ka 
lamanieši bija guvuši spēku pār nefijiešiem strīdu dēļ ar 
ķēniņa piekritējiem. Padomā par šo principu: Nevien-
prātība un strīdi iznīcina mieru.

 2. Izlasi Almas 50:39–40 un Almas 51:22 un pievērs 
 uzmanību, cik uzcītīgi Pahorans un virsnieks Moronijs 

centās nodibināt mieru starp saviem ļaudīm. Padomā par kādu 
pieredzi savā dzīvē, kad tu esi piedzīvojis strīdus — starp drau-
giem, ģimenes locekļiem, skolasbiedriem vai ar kādu citu. Pa-
domā arī par tāda cilvēka raksturiezīmēm, kurš cenšas nodibināt 
mieru. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, kādas 
raksturiezīmes varētu būt cilvēkam, kurš spēj citus samierināt.



205

Almas 52. nodaļa
Moronijs un Teankums strādā kopā, lai sakautu lamaniešus
Almas 51:33–34 ir pierakstīts par Amalikiju, kuru 
nogalināja Teankums — viens no nefijiešu dižāka-
jiem karapulka vadītājiem. Pēc Amalikija nāves viņa 
brālis Amorons pārņēma pavēlniecību pār lamaniešu 
karapulku. Moronijs deva norādījumus Teankumam 
turpināt nostiprināt un aizsargāt Pārpilnības zemes 
ziemeļdaļu, un, ja iespējams, atgūt jebkuru no la-
maniešu okupētajām nefijiešu zemēm (skat. Almas 
52:1–10). Izlasi Almas 52:15–17 un atrodi iemeslu, 
kāpēc Teankums izlēma neuzbrukt Muleka pilsētai.

Teankums zināja, ka, ienaidniekam esot savā cietoksnī, 
būtu grūti viņu uzveikt. No šīs pieredzes mēs varam 
apgūt šādu principu: Ja mēs izvairāmies no ienaid-
nieka cietokšņiem, mēs vairāk spēsim izvairīties 
un nepadoties kārdinājumiem.

 3. Kādas vietas varētu tikt uzskatītas par ienaidnieka 
cietoksni? (Tās ir vietas vai situācijas, kad tu varētu tikt 

pamudināts uz grēku, ja tu tādās nokļūtu, piemēram — sarīko-
jums, kurā cilvēki lieto alkoholu vai skatās nepiedienīgu filmu.) 
Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti dažas no šīm 

vietām. Ieraksti arī, kāpēc, tavuprāt, tev vajadzētu izvairīties no 
šādu vietu apmeklēšanas.

Šis nefijiešiem bija grūts periods, jo, kamēr viņi cīnījās 
ar ķēniņa piekritējiem, lamanieši bija ieņēmuši dau-
dzas nefijiešu pilsētas. Lamanieši izmantoja šīs pilsētas 
kā savus cietokšņus, un tādēļ nefijiešiem bija grūti tās 
no jauna atgūt. Moronijs izveidoja plānu, lai panāktu, 
ka lamanieši pamet Muleka pilsētu un nefijieši no 
jauna var to ieņemt. Izlasi Almas 52:21–26, lai uzzinātu, 
kā Moronijs un Teankums rīkojās.

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, 
ko Moronijs un Teankums darīja, lai ieņemtu Muleka 

 pilsētu (skat. Almas 52:21–26). Ieraksti arī, ko tu domā par 
 Moroniju kā ģenerāli. Kas norāda uz to, ka viņš nefijiešiem ir  
bijis labs ģenerālis?

Almas 54.–55. nodaļa
Moronijs atsakās mainīties gūstekņiem ar Amoronu un no 
jauna ieņem Gidas pilsētu
Karā starp lamaniešiem un nefijiešiem abas puses bija 
sagūstījušas daudz kara gūstekņu. Lamaniešu vadītājs 
Amorons nosūtīja vēstuli Moronijam, ierosinot abām 
pusēm mainīties ar saviem gūstekņiem. Moronijs bija 
priecīgs par iespēju mainīties gūstekņiem, lai sagūstītie 
nefijieši varētu atgriezties un lai viņa karapulkam ne-
vajadzētu barot un rūpēties par lamaniešu gūstekņiem. 
(Skat. Almas 54:1–2.)

Taču, viņam un Amoronam apmainoties vēstulēm, 
Amorons rakstīja, pieprasot, lai nefijieši padotos un 
ļautu lamaniešiem valdīt pār tiem. Viņš apgalvoja, ka 
nefijieši ir slepkavas un ka lamaniešu cīņa pret viņiem 
ir attaisnojama. Viņš arī paziņoja, ka Dieva nav. (Skat. 
Almas 54:16–24.) 

Kad Moronijs saņēma šo vēstuli, viņš zināja, ka 
Amorons melo. Amorons zināja, ka lamaniešiem nav 
taisnīga iemesla, lai cīnītos pret nefijiešiem. Moronijs 
pateica, ka viņš nemainīsies gūstekņiem, lai nepieļautu, 
ka lamaniešiem ir vairāk spēka. Viņš izdomāja veidu, 
kā izglābt nefijiešu gūstekņus bez nepieciešamības 
mainīties ar tiem. (Skat. Almas 55:1–2.)

Izlasi Almas 55:3–24 un noskaidro, ko Moronijs darīja, 
lai izglābtu nefijiešu gūstekņus.

Moronijam atsakoties pakļauties Amorona prasībām 
un rodot veidu, kā izglābt nefijiešu gūstekņus, viņš 
neļāva lamaniešiem gūt lielu pārsvaru pār nefijiešiem 
un tā vietā ieguva lielu pārsvaru nefijiešiem. Viena 
patiesība, ko mēs varam mācīties no Moronija piemēra, 
ir šāda: Ja mēs paļaujamies uz To Kungu un pre-
cīzi paklausām Viņam, Viņš mūs atbalstīs mūsu 
pūliņos.
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Stāsts Almas 55:3–24 ir ļoti aizraujošs atbrīvošanas 
stāsts. Padomā par kādu ģimenes locekli vai draugu, 
kuram patiktu noklausīties šo stāstu, un velti laiku, 
lai šim cilvēkam pastāstītu šo stāstu. Tu vari arī dalī-
ties ar šo cilvēku noteiktajā principā, kas ir iepriek-
šējā rindkopā, un paskaidrot, kā Moronijs iemieso šo 
principu.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Almas 50.–52.; 54.–55. nodaļu un to pabeidzu 
( datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

21. DAĻA: 3. DIENA

Almas 53., 56.–58. 
nodaļa
Ievads
Helamans un virsnieks Moronijs cīnījās pret lamanie-
šiem dažādās zemes daļās. Helamans nosūtīja vēstuli 
Moronijam, aprakstot sava karapulka kaujas pret lama-
niešiem un izsakot savu pārliecību un apmierinātību 
ar 2060 jauno karavīru lielo ticību. Tas Kungs palīdzēja 
šiem nefijiešu karavīriem uzvarēt kaujās un svētīja 
viņus ar pārliecību un cerību viņu ciešanās — viņu 
ticības un drosmes dēļ. 

Almas 53., 56. nodaļa
Antipusa un Helamana karapulks sakauj lamaniešu 
stiprāko karapulku
Kamēr virsnieks Moronijs cīnījās pret lamaniešiem 
vienā zemes daļā, Helamans vadīja savu karapulku 
citā zemes daļā. Viņa armijā bija arī 2000 jaunu Amona 
tautas dēlu. Šo jauniešu vecāki bija noslēguši derību, 
ka nekad vairs nepacels ieročus, lai karotu pret saviem 
ienaidniekiem, taču viņu dēli nebija slēguši šādu derību 
un tādēļ varēja palīdzēt nefijiešu karapulkam (skat. 
Almas 53:10–18).

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieskicē šādu 
zīmējumu. Izlasi Almas 53:18–21 un atrodi frāzes, kas 

raksturo 2000 jauno vīriešu raksturīpašības, kuras viņi bija attīstī-
juši pirms karadienesta. Norādi atrastās frāzes zem virsraksta 
„Attīstītās raksturīpašības pirms kaujas”. Tu vari atzīmēt šīs frā-
zes savos Svētajos Rakstos. 

Antipus, nefijiešu karavadonis, viņam un viņa kara-
pulkam aizstāvot savu zemes daļu, bija ievērojamā 
mazākumā skaita ziņā, salīdzinot ar ienaidniekiem — 
lamaniešiem. Antipus ārkārtīgi priecājās, kad Hela-
mans atveda 2000 jaunu karavīru, lai viņam palīdzētu 
(skat. Almas 56:9–10).

Viņu pirmajā kaujā pret ienaidnieku 2000 jauno 
karavīru aizvilināja stiprāko lamaniešu karapulku, un 
Antipus, nefijiešu vadonis, pavēlēja savai armijai sekot 
lamaniešu karapulkam no aizmugures. Antipus kara-
pulks panāca lamaniešu karapulku, kas pārtrauca ar 
viņiem cīnīties. Jaunie karavīri, kas turpināja doties uz 
priekšu, pamanīja, ka lamanieši ir pārstājuši tiem sekot. 
Viņi nezināja, vai lamanieši ir apstājušies, cenšoties 
panākt, lai nefijieši atgriežas un tos var iznīcināt, vai arī 
lamanieši ir apstājušies, jo Antipus karapulks no aiz-
mugures bija tos panācis. Tāpēc Helamans nezināja, vai 
viņiem vajadzētu atgriezties un uzbrukt lamaniešiem. 
(Skat. Almas 56:29–43.) 

Izlasi Almas 56:43–48 un sameklē izteikumus, kas 
raksturo šo jauno vīriešu raksturīpašības kaujas izšķi-
rošos brīžos. Norādi to, ko tu atrodi, savā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā, zem virsraksta: „Kaujā izrādītās 
raksturīpašības”. Tu vari atzīmēt šos izteikumus arī 
savos Svētajos Rakstos.

Studē Almas 56:49, 54–56, lai uzzinātu, kas notika, kad 
2000 jaunie karavīri atgriezās kaujā pret lamaniešiem. 
Meklē izteikumus, kas atspoguļo šādu patiesību: Kad 
mēs rīkojamies ticībā, mēs varam saņemt spēku no 
Dieva.

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem: 

Attīstītās rakstur-
īpašības pirms 

kaujas

Kaujā izrādītās 
raksturīpašības

Jauns karavīrs — jauns pēdējo dienu svētais
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a) Kā jauno karavīru raksturīpašību attīstīšana tev var palīdzēt 
rīkoties ticībā, kad tu nokļūsti izaicinošās situācijās?
b) Apraksti pieredzi, kad tu (vai kāda tava paziņa) rīkojās ticībā 
un saņēma spēku no Dieva, lai veiksmīgi rīkotos sarežģītā situ-
ācijā.

Almas 57. nodaļa
Helamana karapulks no jauna ieņem Antiparas un Kūmenas 
pilsētas
Helamanam un viņa karapulkam izdevās no lamanie-
šiem atņemt Antiparas un Kūmenas pilsētas. Šajā laikā 
Helamans saņēma palīgspēkus savam karapulkam. 
Karapulkam pievienojās tūkstošiem karavīru no Zara-
hemlas zemes, kā arī vēl 60 dēli no Amona tautas (skat. 
Almas 57:1–12).

Drīz pēc tam, kad Helamana karapulks ieņēma Kūme-
nas pilsētu, lamanieši tiem atkal uzbruka. Helamana 
karapulks pieredzēja lielas grūtības, kurās 2060 jaunie 
karavīri deva lielu spēku visam karapulkam. Izlasi 
Almas 57:19–21, lai atklātu dažas no jauno karavīru 
raksturīpašībām, kuras tie izrādīja kaujā. Tu vari iekļaut 
šīs raksturīpašības savā Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā, sarakstā „Kaujā izrādītās raksturīpašības”, 
un atzīmēt tās savos Svētajos Rakstos.

 3. Viena no raksturīgākajām jauno karavīru iezīmēm bija 
tā, ka tie paklausīja „un precīzi izpildīja katru pavēles 

vārdu” (Almas 57:21). Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā 
atbildi uz jautājumiem:
a) Ko, tavuprāt, nozīmē — paklausīt baušļiem un „precīzi izpil-
dīt katru pavēles vārdu”?
b) Kā, tavuprāt, paklausība viņu vadītāju vārdiem, precīzi tos iz-
pildot, palīdzēja jaunajiem karavīriem uzvarēt viņu kaujās? 
c) Kā paklausība un precīza Tā Kunga baušļu pildīšana tev pa-
līdz tavas dzīves garīgajās kaujās?

Savos Svētajos Rakstos vai savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā uzraksti šādu principu: Ja mēs pre-
cīzi paklausām Tam Kungam, Viņš mūs stiprinās 
mūsu dzīves kaujās. Izlasi eldera Rasela M. Nelsona, 
no Divpadsmit apustuļu kvoruma, apgalvojumu, kurš 
paskaidro, kāpēc ir tik svarīgi „precīzi” paklausīt Dieva 
baušļiem:

„[Jūs] sastapsieties ar cilvēkiem, kuri izvēlēsies, kurus 
baušļus viņi turēs un kurus ignorēs, izvēloties tos 
pārkāpt. Es to dēvēju par „zviedru galda attieksmi” 
pret paklausību. Šāda izlases un izvēlēšanās attiek-
sme nekam neder. Tā vedīs uz postu. Lai sagatavotos 
tikties ar Dievu, cilvēkam jātur visi Viņa baušļi. Lai tiem 

paklausītu, nepieciešama ticība, un Viņa baušļu turē-
šana stiprinās šo ticību.

Paklausība ļauj Dieva svētībām brīvi plūst. Viņš svētīs 
Savus paklausīgos bērnus ar brīvību no jūga un posta. 
Un Viņš svētīs viņus ar lielāku gaismu.

. . . Paklausība Dieva baušļiem sniegs fizisku un garīgu 
aizsardzību.” („Face the Future with Faith”, Ensign vai 
Liahona, 2011. g. maijs, 34.–35. lpp.)

Izlasi Almas 57:25–27 un atrodi dažus iemeslus, kāpēc 
Tas Kungs deva Savu spēku, lai aizsargātu jaunos ka-
ravīrus. Kas šajos pantos, saistībā ar jaunajiem karavī-
riem, tevi iespaido visvairāk? 

Pat tad, ja mēs esam taisnīgi, Dievs ne vienmēr mūs 
pasargās no grūtībām. Lai gan jaunie karavīri tika 
pasargāti no nāves, katrs no viņiem bija ievainots 
(skat. Almas 57:25), un daudzi citi taisnīgi nefijieši tika 
nogalināti (skat. Almas 57:26). Tomēr Dievs vienmēr 
mūs stiprinās grūtību brīžos un svētīs mūs ar visu, kas 
mums ir nepieciešams. Galu galā Viņš dos mūžīgas 
svētības visiem, kas paklausa Viņa baušļiem.
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Almas 58. nodaļa
Nefijiešu karapulki gaida pārtikas krājumus un pēc tam no 
jauna ieņem Manti pilsētu
Vēl papildus kaujām, kurās tie cīnījās pret lamaniešiem, 
Helamana karapulks sastapās ar cita veida grūtībām. 
Viņu kaujas norisinājās nelielā attālumā no Zarahem-
las, kas bija nefijiešu valdības centrs. Helamana kara-
pulks bija uzvarējis vairākās smagās kaujās, taču viņi 
no valdības nesaņēma nepieciešamo pārtiku, krājumus 
un vairāk karavīru. Viņi nezināja, kāpēc valdība viņus 
neatbalstīja. (Skat. Almas 58:7–9.) 

 4. Izlasi Almas 58:10–12 un atbildi uz šādiem jautāju-
miem:

a) Ko nefijieši darīja, sastopoties ar šo sarežģīto situāciju?
b) Kā Tas Kungs atbildēja uz viņu sirsnīgajām lūgšanām?
c) Kā Tā Kunga dotā pārliecība palīdzēja Helamanam un viņa 
karapulkam, saskaņā ar Almas 58:12?

Savos Svētajos Rakstos vai savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā pieraksti šādu principu: Ja mēs grūtību 
brīžos vēršamies pie Dieva, mēs varam saņemt 
dievišķu pārliecību, kas var stiprināt mūsu ticību 
un dot mums cerību.

Neskatoties uz sava karapulka vājumu, Helamans un 
viņa vīri spēja ieņemt Manti pilsētu (skat. Almas 58:13–
41). Helamans visa karapulka panākumus izskaidroja 
ar Tā Kunga palīdzību (skat. Almas 58:37).

Helamans turpināja apbrīnot jauno karavīru panā-
kumus. Studē Almas 58:39–40 un atrodi vārdus un 
frāzes, kas norāda uz jauno karavīru drosmi sarežģītos 
apstākļos. Atzīmē šos vārdus un frāzes savos Svētajos 
Rakstos.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā pieraksti 
kādu pieredzi, kad tu grūtā brīdī vērsies pie Dieva pēc 

 palīdzības un sajuti Viņa atbalstu.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Almas 53., 56.–58. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

21. DAĻA: 4. DIENA

Almas 59.–63. 
nodaļa
Ievads
Helamans uzrakstīja vēstuli virsniekam Moronijam, 
pastāstot viņam par karapulka paveikto un lūdzot palī-
dzību no nefijiešu valdības. Virsnieks Moronijs ārkārtīgi 
priecājās, uzzinot par Helamana panākumiem, taču 
viņš bija dusmīgs uz valdību — tās nolaidības dēļ, jo 
netika sūtīti palīgspēki. Virsnieks Moronijs uzrakstīja 
pārmetumu pilnu vēstuli augstākajam soģim Paho-
ranam. Atbildot uz vēstuli, Pahorans pastāstīja par 
valdībā esošo dumpi. Moronijs devās palīgā un sakāva 
dumpiniekus. Pēc tam nefijiešu karapulki, būdami vie-
noti, varēja sakaut lamaniešus. Pēc 14 dienu ilga kara 
nefijiešu zemē atkal bija miers, kas ļāva Helamanam 
un viņa brāļiem koncentrēties uz Baznīcas celšanu. 
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Almas 59. nodaļa
Nefijieši pazaudē cietoksni, un virsnieks Moronijs ir bēdīgs 
ļaužu bezdievības dēļ
Kad virsnieks Moronijs saņēma vēstuli no Helamana, 
kurš aprakstīja sava karapulka panākumus, Moronijs 
un viņa ļaudis bija ārkārtīgi priecīgi. Pēc tam Moronijs 
nosūtīja vēstuli Pahoranam, nefijiešu vadītājam Zara-
hemlā, lūdzot viņu nosūtīt Helamanam palīgspēkus 
un pārtikas krājumus. Taču nekādi palīgspēki netika 
nosūtīti. Tādēļ, kad lamanieši uzbruka Nefihas pilsē-
tai, Nefihas iedzīvotāji bija spiesti bēgt, un lamanieši 
iekaroja pilsētu.

Izlasi Almas 59:9–12 un uzzini, kāda bija Moronija 
reakcija, uzzinot par lamaniešu uzvaru. Tu vari atzīmēt 
savos Svētajos Rakstos frāzi no Almas 59:9: „vieglāk 
bija pasargāt pilsētu no krišanas lamaniešu rokās, nekā 
viņiem to atņemt”. No šīs frāzes mēs varam mācīties 
šādu principu: Vieglāk un labāk ir palikt uzticīgam, 
nekā no jauna pievērsties ticībai pēc atkrišanas 
no tās.

 1. Studē frāzi, ko tu esi atzīmējis Almas 59:9, un principu 
iepriekšējā rindkopā. Savā Svēto Rakstu studiju die-

nasgrāmatā atbildi uz jautājumiem: 
a) Kāpēc vieglāk ir izvairīties no kaitīgu vielu ieradumiem, nekā 
pārvarēt kaitīgu ieradumu?
b) Kāpēc vieglāk ir saglabāt liecību, nekā no jauna to atgūt pēc 
tās zaudēšanas?
c) Kāpēc varētu būt vieglāk cilvēkam palikt aktīvam Baznīcā, 
nekā atgriezties Baznīcā pēc atkrišanas?

Almas 60.–62. nodaļa
Moronijs jautā Pahoranam par valdības nevērības iemeslu 
Pēc tam, kad lamanieši bija sagūstījuši Nefihas pil-
sētu, virsnieks Moronijs nolēma rakstīt sūdzību vēstuli 
Pahoranam — augstākajam soģim Zarahemlā. Izlasi 
Almas 60:17–24 un atrodi Moronija izteiktās apsūdzī-
bas pret Pahoranu un Zarahemlas ļaudīm.

Vēlreiz izlasi Almas 60:23 un pievērs uzmanību virs-
nieka Moronija teiktajam: „vispirms tiks iztīrīta trauka 
iekšpuse”. Viņš runāja par nepieciešamību novērst 
nefijiešu valdības un cilvēku morālo pagrimšanu. Taču 
arī mēs šo pantu varam attiecināt uz savu dzīvi. Iztē-
lojies, ka tu krūzē ieliec netīrumus un dubļus. Pat ja tu 
nomazgātu krūzes ārpusi, vai tu labprāt dzertu no šīs 
krūzes?

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem: 

a) Ja mēs domājam par sevi kā par „traukiem”, ko, tavuprāt, 
nozīmē — iztīrīt trauka iekšpusi?
b) Kāpēc mūsu trauka iekšpuses iztīrīšana mums palīdzētu labāk 
kalpot Tā Kunga valstībā?

Almas 60:33–36 virsnieks Moronijs pateica Pahoranam 
ātri nosūtīt vīriešus un pārtikas krājumus viņa karapul-
kam un Helamana karapulkam. Ja Pahorans to nedarīs, 
Moronijs teica, ka viņš vadīs karaspēku uz Zarahemlu 
un piespiedīs viņu izdarīt šīs lietas. Pahorans saņēma 
Moronija vēstuli un ātri viņam atbildēja uz to. Izlasi 
Almas 61:1–5, lai atklātu, kas norisinājās Zarahemlā.

Izlasi Almas 61:9–14 un domā par veidu, kā Pahorans 
atbildēja uz Moronija apsūdzībām. Tu vari atzīmēt 
izteikumus, kas atklāj Pahorana rakstura diženumu. 
Tā vietā, lai apvainotos, Pahorans aicināja Moroniju 
būt vienotam ar viņu Tai Kungā, lai cīnītos pret ienaid-
nieku. Izlasi Almas 62:1, lai atklātu, kā Moronijs jutās, 
kad viņš saņēma Pahorana atbildi.

Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā tu vari pie-
rakstīt šādas patiesības: Mēs varam izvēlēties neap-
vainoties citu teiktā vai rīcības dēļ. Kad mēs esam 
vienoti ar citiem taisnīgumā, mēs esam stiprāki 
savās kaujās pret ļauno.

Elders Deivids A. Bednārs, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, mācīja:

„Pateicoties Jēzus Kristus veiktās Izpirkša-
nas stiprinošajam spēkam, mēs varam būt 
svētīti, lai izvairītos un gūtu uzvaru pār 
aizvainojumu. „Kas Tavu bauslību mīl, 
tiem ir liels miers, un tie nekur neklūp” 
(Psalmi 119:165). . . .
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. . . Moronijs . . . rakstīja Pahoranam „par nosodī-
jumu” (Almas 60:2) un bargi apsūdzēja viņu nevērībā, 
slinkumā un nolaidībā. Pahorans būtu varējis viegli 
apvainoties uz Moroniju un viņa vēstījumu, taču viņš 
izvēlējās neapvainoties. . . .

Viens no labākajiem mūsu garīgā brieduma rādītājiem 
atklājas tajā, kā mēs atbildam uz vājībām, pieredzes 
trūkumu un apkārtējo iespējamajiem apvainojumiem. 
Kāda lieta, notikums vai izteiciens var būt aizvaino-
joša, taču mēs varam izvēlēties nebūt aizvainotiem un 
kopā ar Pahoranu pateikt: „Tas nav svarīgi.” [Almas 
61:9.]” („And Nothing Shall Offend Them”, Ensign vai 
Liahona, 2006. g. nov., 90.–91. lpp.)

 3. Domā par pieredzi, kad tu esi izvēlējies neapvainoties 
citu teiktā vai rīcības dēļ. Uzraksti nelielu rindkopu par to, 

cik svarīgi ir izvēlēties neapvainoties.

Almas 62. nodaļā virsnieks Moronijs atveda savu 
karapulku uz Zarahemlu, lai palīdzētu Pahoranam gāzt 
ķēniņa piekritējus — nefijiešu pretiniekus, kas vēlējās 
ieviest ķēniņu un būt savienībā ar lamaniešiem. Ķēniņa 
piekritēji bija atturējuši Pahoranu no vīru un krājumu 
sūtīšanas, lai palīdzētu Moronijam un Helamanam. 
Pēc tam Moronijs un Pahorans apvienoja savus spēkus 
un saņēma palīdzību no citiem nefijiešu karapulkiem, 
lai padzītu lamaniešus no zemes. Šajā laikā daudzi no 
lamaniešiem nožēloja grēkus un pievienojās Amona 
tautai.

Iedomājies par dažiem izaicinājumiem, kas šāda kara 
beigās varēja būt ģimenēm un atsevišķiem cilvēkiem. 
Izlasi Almas 62:39–41, lai uzzinātu, kā nefijiešus 
ietekmēja kara pārbaudījumi. Lasot šos pantus, meklē 
patiesību principus.

Savos Svētajos Rakstos, blakus Almas 62:39–41, vai 
savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti šādu 
principu jeb patiesību: Savu pārbaudījumu brīžos 
mēs varam kļūt tuvāki Tam Kungam.

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti at-
bildes uz šiem jautājumiem: 

a) Kāpēc, tavuprāt, daži cilvēki nokļūst tuvāk Tam Kungam, pie-
redzot pārbaudījumus, kamēr citi — novēršas no Viņa?
b) Ko nodaļas par karu tev ir iemācījušas par to, kā būt Jēzus 
Kristus māceklim grūtībās vai pārbaudījumos?

Almas 63. nodaļa
Daudzi nefijieši ceļo uz zemi ziemeļos
Pēc Helamana nāves (skat. Almas 62:52) viņa brālis 
Šiblons pārņem svētos pierakstus. Izlasi Almas 63:1–2, 
lai noskaidrotu, kāds vīrs bija Šiblons. Almas 63. nodaļā 
ir pieraksts par Moronija un Šiblona nāvi un to, kā Mo-
ronija dēls, Moronihass, pārņem vadību pār nefijiešu 
karapulkiem. 

Izlasi Almas 63:10–13. Pirms savas nāves Šiblons svē-
tos pierakstus nodeva Helamanam, kas bija Helamana 
dēls. Helamans saglabāja jau uzrakstītos pierakstus un 
sāka vest jaunus pierakstus, kas vēlāk pārtapa Hela-
mana grāmatā.

Almas 63:5–8 vēsta, ka daudzi nefijieši ar kuģi aizceļoja 
uz ziemeļu zemēm un par viņiem vairs nekad netika 
dzirdēts. Almas 63. nodaļas beigās tiek atklāts, ka starp 
lamaniešiem un nefijiešiem atkal bija izveidojušies 
strīdi, — tas arī noslēdz garo un iedvesmojošo Almas 
grāmatu. 

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Almas 59.–63. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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IEVADS  

Helamana 
 grāmatā
Kādēļ studēt šo grāmatu?
Studējot Helamana grāmatu, tu mācīsies no 
piemēriem un mācībām par tādiem dižiem vīriem 
kā Helamans, Nefijs, Lehijs un Samuēls- lamanietis, 
kas drosmīgi klausīja Tam Kungam un liecināja par 
Jēzu Kristu. Šo cilvēku kalpošana parāda to, ka 
Dievs piešķir Saviem kalpiem spēku, lai palīdzētu 
izpildīt Viņa gribu un lai taisnīgo cilvēku centieni 
varētu svētīt tūkstošus. Tu mācīsies arī par lepnības, 
netaisnības un slepeno savienību postošajām sekām.

Kas sarakstīja šo grāmatu?
Mormons apkopoja un saīsināja lielo Nefija plākšņu 
pierakstus, lai izveidotu Helamana grāmatu. Grāmata 
ir nosaukta Helamana vārdā, kas bija Helamana 
dēls un Almas, jaunākā, mazdēls. Helamans saņēma 
pierakstus no Šiblona, sava tēvoča, un kalpoja 
par taisnīgu augstāko soģi pār nefijiešiem. Viņš 
mācīja saviem dēliem, Nefijam un Lehijam, ievērot 
baušļus un atcerēties viņu Pestītāju, Jēzu Kristu 
(skat. Helamana 5:9–14). Šīs mācības vēlāk Nefiju 
iedvesmoja atteikties no soģa amata, lai nefijiešiem 
un lamaniešiem ietu sludināt grēku nožēlošanu. 
Pēc tūkstošiem lamaniešu pievēršanas, lamaniešu 
pravietis, vārdā Samuēls, tika iedvesmots sludināt 
nefijiešiem grēku nožēlošanu un pravietot tajā 
pašā laikā, kad to darīja Nefijs. Helamana grāmata 
ir veidota no pierakstiem, kas tika vesti Helamana 
(Helamana 1–3) un Nefija (Helamana 4–16) valdīšanas 
un kalpošanas laikā Nefija pieraksti saturēja 
Samuēla- lamanieša pravietojumus un mācības.

Kur un kad tā tika sarakstīta?
Helamana grāmatai izmantotie oriģinālie materiāli 
visticamāk tika sarakstīti starp 52. gadu pirms mūsu ēras 
un 1. gadu pirms mūsu ēras. Mormons šos pierakstus 
saīsināja kaut kad starp 345. gadu mūsu ērā un 385. 
gadu mūsu ērā. Mormons nepierakstīja, kur viņš 
atradās, kad viņš apkopoja šo grāmatu.

22. DAĻA: 1. DIENA

Helamana 1.–2. 
nodaļa
Ievads
Pēc Pahorana nāves starp nefijiešiem izcēlās nopietni 
strīdi par to, kuram no viņa dēliem — Pahoranam, 
Paanči vai Pakumenijam — būtu jākļūst par jauno 
augstāko soģi. Pahorans ar tautas balsi tika iecelts par 
jauno augstāko soģi. Viens no Paanči sekotājiem — 
vīrs, vārdā Kiškumens, kurš rīkojās slepeno savienību 
vadīts, nogalināja Pahoranu, un Pakumenijs tika iecelts 
par augstāko soģi. Izmantojot strīdus un šķelšanos, 
lamaniešiem izdevās iekarot nefijiešu galvaspilsētu Za-
rahemlu un nogalināt Pakumeniju. Nefijiešu ģenerālis 
Moronihass atguva Zarahemlas pilsētu, un Helamans 
tika iecelts par augstāko soģi. Kiškumens tika nonā-
vēts, cenšoties nogalināt Helamanu, un Gadiantons 
kļuva par slepenās savienības vadītāju.

Helamana 1. nodaļa
Strīdi par to, kam ir jākļūst par jauno augstāko soģi, ļauj 
lamaniešiem iekarot nefijiešu galvaspilsētu Zarahemlu.
Padomā, kad tu pēdējo reizi strīdējies vai novēroji citus 
strīdamies. Kādas problēmas izraisa šādi strīdi? Studē-
jot Helamana 1. nodaļu, raugies pēc problēmām, kuras 
izraisīja strīdi nefijiešu starpā, un pārdomā, ko tu vari 
mācīties no viņu pieredzes.

Izlasi šos Svēto Rakstu pantus un ieraksti savas atbildes 
uz jautājumiem tam atvēlētajās vietās:

• Helamana 1:1–4. Kas starp nefijiešiem izraisīja strī-
dus un šķelšanos?   
 

• Helamana 1:5–8. Kas tika iecelts par augstāko soģi? 
Kā jaunā augstākā soģa divi brāļi uz to reaģēja?   
 

• Helamana 1:9–12. Ko darīja Kiškumens, un kādu 
derību savā starpā noslēdza Kiškumens un viņa 
slepenais grupējums?   
 

Šajā strīdu laikā starp nefijiešiem, vīrs, vārdā Korian-
tumrs, veda lamaniešus kaujā pret Zarahemlas pilsētu. 
Izlasi Helamana 1:18–22 un nosaki, ko lamanieši 
paveica, pateicoties strīdiem nefijiešu starpā.
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Viena no patiesībām, ko mēs varam mācīties no šī 
stāsta, ir: Strīdi rada domstarpības un padara mūs 
neaizsargātus pret pretinieka ietekmi. Tu vari ierak-
stīt šo principu savos Svētajos Rakstos, blakus Hela-
mana 1:18.

 1. Lai tu varētu labāk saprast šo principu, atbildi savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz šiem jautājumiem:

a) Jaunā sieviete ir sastrīdējusies ar vecākiem par viņas drau-
giem. Kā šis strīds var ietekmēt viņas attieksmi pret viņas vecāku 
padomiem citās viņas dzīves jomās?
b) Jaunais vīrietis ir dusmīgs uz kādu cilvēku viņa priesterības 
kvorumā. Kā šis strīds var ietekmēt viņa rīcību baznīcā?
c) Padomā par dzīves jomu, kurā tu jūti, ka starp tevi un citiem 
cilvēkiem ir nesaskaņas. Kas ir viena lieta, ko tu vari darīt, lai iz-
beigtu šīs nesaskaņas savā dzīvē. Kā tu to vari paveikt?

Helamana 1:22–30 ir pierakstīts, ka pēc tam, kad lama-
nieši bija ieņēmuši Zarahemlu, viņi nekavējoties sāka 
gājienu uz Pārpilnības pilsētu, lai ieņemtu arī to. Nefi-
jiešu armijām izdevās lamaniešus ielenkt un tos sakaut. 
Daudzi lamanieši tika nokauti, un tiem, kas padevās, 
bija ļauts atgriezties savā zemē.

Helamana 2. nodaļa
Helamans kļūst par augstāko soģi, un viņa kalps neļauj 
slepenajai bandai atņemt viņa dzīvību
Pirms studēt Helamana 2. nodaļu, padomā par to, kā 
uzticīga jaunā sieviete vai jaunais vīrietis varētu cen-
sties atrisināt kļūdu vai grēku. Viņš vai viņa censtos to 
noslēpt vai lūgtu piedošanu Tam Kungam un tiem, kas 
tika sāpināti?

Pēc tam, kad Kiškumens nogalināja Pahoranu, viņš 
un viņa slepenās bandas locekļi cits citam apsolīja, ka 
nekad nevienam neteiks, kas izdarīja slepkavību. Izlasi 
Helamana 2:3–4 un pievērs uzmanību frāzei — „stā-
jušies derībā, ka neviens neuzzinās par viņa ļaundarī-
bām”. Tad izlasi Mācība un Derības 58:43 un sameklē, 
kā Tas Kungs vēlas, lai mēs rīkotos tad, kad mēs esam 
izdarījuši kaut ko nepareizi.

 2. Balstoties uz to, ko esi studējis Helamana 2:3–4 un 
Mācība un Derības 58:43, ieraksti savā Svēto Rakstu stu-

diju dienasgrāmatā, kā Tas Kungs vēlas, lai mēs rīkotos, ja esam 
grēkojuši, un kā rīkojās Kiškumens un viņa sekotāji.

Helamans kļuva par jauno augstāko soģi pēc Pahorana 
brāļa, Pakumenija, nāves, un tad Kiškumens un viņa 
slepenais grupējums nolēma nogalināt arī Helamanu. 
Šajā laikā par slepenā grupējuma vadītāju kļuva vīrs, 
vārdā Gadiantons. Izlasi Helamana 2:2–9 un tam 
 atvēlētajā vietā uzraksti, kā tika nogalināts  
Kiškumens:   
 

Izlasi Helamana 2:10–14 un atrodi, kas notika ar Gadi-
antona laupītāju bandu. Mormons brīdināja, ka tādas 
grupas kā Gadiantona laupītāji, kas tika sauktas par 
„slepenajām savienībām” (skat., piemēram, Helamana 
3:23), rezultātā novedīs pie nefijiešu iznīcināšanas. Ie-
priekšējie Mormona Grāmatas pravieši arī ir brīdinājuši 
par iesaistīšanos slepenajās savienībās (skat. 2. Nefija 
26:22; Almas 1:12). Mormona Grāmata māca šādu 
principu: slepenās savienības var novest pie tautas 
iznīcināšanas.

Elders M. Rasels Balards, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, brīdināja par slepeno savienību briesmām 
mūsdienās. Lasot viņa brīdinājumu, atzīmē, ko mēs 
varam darīt, lai nostātos pret slepenajām savienībām.

„Mormona Grāmata māca, ka slepenās 
savienības, kas nodarbojas ar noziedzību, 
rada nopietnus pārbaudījumus ne tikai 
atsevišķām personām un ģimenēm, bet 
veselām civilizācijām. Starp mūsdienu 
slepenajām savienībām ir grupējumi, 

narkotiku karteļi un organizētās noziedzības ģimenes. 
Mūsdienu slepenās savienības darbojas līdzīgi Gadian-
tona laupītājiem, kuri bija Mormona Grāmatas laikā. 
. . . Viņu nolūks bija „slepkavot un laupīt, un zagt, un 
veikt netiklības un visa veida ļaundarības pretēji savas 
valsts likumiem un arī sava Dieva likumiem” [Hela-
mana 6:23].

Ja mēs nebūsim uzmanīgi, mūsdienu slepenās savie-
nības var iegūt spēku un ietekmi tikpat ātri, kā tām tas 
izdevās Mormona Grāmatas laikos. . . .

Mormona Grāmata māca, ka velns ir visu grēku autors 
un šo slepeno savienību radītājs [Helamana 6:30]. Viņa 
mērķis ir iznīcināt atsevišķas personas, ģimenes, kopie-
nas un tautas [skat. 2. Nefija 9:9]. Mormona Grāmatas 
laikos viņam zināmā mērā veicās. Un viņam pārāk labi 
klājas mūsdienās. Tieši tāpēc mums ir tik svarīgi . . . 
turēties pie patiesības un pareizā, darot visu, ko varam, 
lai palīdzētu saglabāt sabiedrības drošību.

. . . [Mēs varam] „stāvēt kā Dieva liecinieki”, rādot 
piemēru, ievērojot Baznīcas standartus un daloties 
mūsu liecībās ar apkārtējiem cilvēkiem [skat. Mosijas 
18:9]” („Standing for Truth and Right”, Ensign,1997. g. 
nov., 38).

Padomā par vienu vai vairākiem veidiem, kā tu vari 
pielietot eldera Balarda mācības, lai tu varētu turēties 
pie patiesības un pareizā sabiedrībā un valstī.

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Helamana 1.–2.nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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22. DAĻA: 2. DIENA

Helamana 3.–4. 
nodaļa
Ievads
Pirmajās Helamana grāmatas nodaļās aprakstītajā 
periodā nefijieši baudīja miera laikus un pieredzēja 
strīdus. Desmitiem tūkstošu nefijiešu šajā miera laikā 
pievienojās baznīcai. Pēc šīs lielās labklājības perioda 
pazemīgākie baznīcas locekļi pieauga savā ticībā, ne-
skatoties uz lepno vajāšanām. Tādēļ, ka daudzi nefijieši 
kļuva bezdievīgi, viņi lamaniešiem zaudēja visas savas 
dienvidu zemes.

Helamana 3. nodaļa
Daudzi nefijieši pārceļas uz zemi ziemeļos, kamēr 
bezdievības un vajāšanu vidū baznīca turpina augt
Izlasi Helamana 3:1–2 un ievēro, ka starp nefijiešiem 
vairākus gadus „nebija strīdu”. Tad izlasi Helamana 
3:3, 19 un atrodi vārdus vai frāzes, kas norāda, ka starp 
nefijiešiem viss bija mainījies.

Helamana 3:4–16 paskaidro, ka, strīdiem starp nefijie-
šiem pieaugot, daudzi cilvēki pārcēlās uz ziemeļiem. 
Daudzi nefijieši kļuva bezdievīgi un pievienojās lama-
niešiem.

Neskatoties uz strīdiem un bezdievību, Helamans 
izvēlējās dzīvot savādāk. Helamans starp nefijiešiem 
kalpoja par augstāko soģi un pravieti. Izlasi Helamana 
3:20 un sameklē, kā Helamans tika aprakstīts? 

Kas Helamanā uz tevi atstāja iespaidu? Kā tu domā, 
kāpēc viņš palika tik spēcīgs šajā strīdu un bezdievības 
laikā? Tu vari atzīmēt vārdu nemitīgi Helamana 3:20. 

Izlasi Helamana 3:22–26 un atzīmē, kā nefijieši sāka 
kļūt labāki. Cik daudz cilvēku pievienojās baznīcai?   
 

Mormons bieži izmantoja frāzes „tā mēs varam re-
dzēt”, „tā mēs redzam” un „mēs redzam”, lai izceltu 
patiesības, kuras viņš gribēja, lai mēs apgūtu. Hela-
mana 3:27–30 šīs frāzes tiek izmantotas vairākas reizes, 
parādot, ka Mormons gribēja, lai mēs apgūtu vairākas 
svarīgas mācības. Izlasi Helamana 3:27–30 un atzīmē 
atslēgas frāzes, un noskaidro, kādas mācības Mormons 
gribēja, lai mēs apgūtu.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā izpildi šos 
uzdevumus: 

a) Uzraksti, ko Mormons Helamana 3:27–30 gribēja, lai tu zi-
nātu par Dieva vārdu?
b) Uzraksti, kā Svēto Rakstu studijas tev ir palīdzējušas izvairī-
ties no bezdievības un palikt uz ceļa, lai atgrieztos pie Dieva?

Izlasi Helamana 3:32–34 un ievēro, ka daži baznīcas 
locekļi sāka vajāt citus baznīcas locekļus. Vajātāji bija 
cilvēki, kuri teicās piederam pie baznīcas, bet patie-
sībā bija pilni lepnības un neticēja baznīcas mācībām. 
Viņu rīcības dēļ pazemīgajiem baznīcas locekļiem bija 
jāpiedzīvo daudz ciešanu. Padomā par to, cik grūti būtu 
iet uz baznīcu un būt citu baznīcas locekļu vajātam, 
tāpēc ka tu izvēlies sekot Dieva praviešiem un ievērot 
baušļus.

Izlasi Helamana 3:35, lai uzzinātu, kā vajāšanu un grū-
tību laikā rīkojās uzticīgie baznīcas locekļi.

 2. Ņemot vērā Helamana 3:35 izlasīto, savā Svēto Rak-
stu studiju dienasgrāmatā uzraksti atbildes uz šādiem 

jautājumiem:
a) Vai pazemīgo baznīcas locekļu ticība grūtību laikā pieauga 
vai mazinājās?
b) Ko pazemīgie baznīcas locekļi darīja, lai stiprinātu savu 
 ticību?
c) Kādas svētības šie baznīcas locekļi saņēma?

Studējot Helamana 3:33–35, mēs varam mācīties par 
to, ka katrs pats var izlemt, kā vajāšana un grūtības 
viņu ietekmēs. Pabeidz šo izteikumu, pamatojoties uz 
to, ko esi uzzinājis no šiem pantiem: Neskatoties uz 
vajāšanām un pārbaudījumiem, mūsu ticība Jēzum 
Kristum var pieaugt, ja mēs   
 . 
(Ir vairāki veidi, kā pabeigt šo teikumu.) Tu vari pierak-
stīt šo teikumu savos Svētajos Rakstos, blakus Hela-
mana 3:33–35.

 3. Lai tu labāk saprastu šo pantu mācības, atbildi savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz diviem vai visiem 

šiem jautājumiem:
a) Kā lūgšana vai gavēšana tev ir palīdzējusi vajāšanu vai pār-
baudījumu laikā?
b) Kā tu domā, ko nozīmē nodot savu sirdi Dievam?
c) Kad tava ticība Jēzum Kristum ir pieaugusi vajāšanas vai pār-
baudījumu laikā?

Izlasi Helamana 3:36–37 un noskaidro, kāds bija 
nefijiešu lielākās daļas garīgais stāvoklis, kad nomira 
Helamans?
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Helamana 4. nodaļa
Tā Kunga Gars atkāpjas no nefijiešiem, un lamanieši iekaro 
visas nefijiešu dienvidu zemes
Kā tas ir aprakstīts Helamana 4. nodaļā, pēc tam, kad 
Helamans nomira, lepnība un strīdi izraisīja daudzu 
nefijiešu pievienošanos lamaniešiem. Lamanieši cīnījās 
pret nefijiešiem. Izlasi Helamana 4:4–8 un atzīmē 
kartē, kuras teritorijas, pēc tavām domām, lamanieši 
iekaroja.

 4. Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā sadali lapu uz 
pusēm, tai pa vidu novelkot taisnu līniju. Lapas augšā, 

vienā pusē, uzraksti frāzes, kas parāda nefijiešu attieksmi un rī-
cību. Otrā lapas pusē uzraksti frāzes, kas parāda sekas viņu rīcī-
bas dēļ. Izlasi Helamana 4:11–13,21–26 un zem katra virsraksta 
uzraksti vismaz trīs frāzes.

Viens no svarīgajiem principiem, kuru mēs apgūstam 
Helamana 4. nodaļā, ir šāds: Lepnība un bezdievība 
mūs šķir no Tā Kunga Gara un atstāj ar mūsu pašu 
spēkiem. Tu vari ierakstīt šo principu savos Svētajos 
Rakstos, blakus Helamana 4:23–25.

No nefijiešu pieredzes — būt atstātiem ar viņu pašu 
spēkiem — parasti nozīmēja zaudēt cīņas un savas 
zemes (skat. Helamana 4:25–26). Mūsu dzīvēs — būt 
atstātiem ar mūsu pašu spēkiem — var nozīmēt, ka 
mēs zaudējam Gara klātbūtni.

 5. Padomā par to, kādas „cīņas” ir tavā dzīvē, un savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti par vienu vai 

vairākām no tām. Pieraksti vismaz vienu lietu, ko tu vari darīt, lai 
tu savā dzīvē saglabātu Svētā Gara klātbūtni. Pieraksti arī savas 
sajūtas par Gara nozīmi tavā dzīvē, kas ar Tā Kunga spēku tev 
palīdz cīnīties. 

Zeme ziemeļos

Pārpilnība

Zarahemla

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Helamana 3.–4. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

22. DAĻA: 3. DIENA

Helamana 5. nodaļa
Ievads
Nefijieši pieauga ļaunumā, līdz to lielākā daļa taisnī-
guma vietā izvēlējās ļaunumu. Tēva vārdu iedvesmoti, 
Nefijs un Lehijs sevi veltīja evaņģēlija sludināšanai. 
Viņu tēvs, Helamans, bija viņiem mācījis padarīt Glā-
bēju par viņu dzīves pamatu. Pēc tam, kad Lehijs un 
Nefijs bija mācījuši nefijiešus, viņi mācīja lamaniešus 
un tika iemesti cietumā. Pēc tam, kad Tas Kungs Nefiju 
un Lehiju brīnumainā veidā atbrīvoja no cietuma, vai-
rākums lamaniešu pievērsās evaņģēlijam.

Helamana 5:1–13
Helamans mācīja savus dēlus, Nefiju un Lehiju, atcerēties 
Dieva pavēles un Jēzus Kristus spēku, lai tas viņiem 
palīdzētu
Izlasi šos sešus vārdus un frāzes. Lai tev būtu vieglāk 
izpildīt nākamo uzdevumu, mēģini tās iegaumēt. Tev 
tiks lūgts tās pierakstīt pēc atmiņas tavā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā: ģimene, vecāki, Jēzus  Kristus 
veiktā Izpirkšana, pravieši, grēku nožēlošana ved pie 
 glābšanas, ievēro baušļus.

 1. Aizver rokasgrāmatu un pieraksti šos sešus vārdus 
vai frāzes savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā pēc 

 atmiņas.

Pārbaudi savas atbildes. Brīdi padomā, vai bija viegli vai 
grūti atcerēties frāzes? Vai tu domā, ka tas ko mainīja, 
ka tev tika teikts, ka tev lūgs pierakstīt šos vārdus vai 
frāzes pēc atmiņas?

Izlasi prezidenta Spensera V. Kimbala 
izteikumu un padomā par to, kāpēc vārds 
atcerēties ir tik ļoti svarīgs tad, kad mēs 
cenšamies dzīvot atbilstoši evaņģēlijam: 
„Kad meklējat vārdnīcā pēc svarīgākā 
vārda, vai jūs zināt, kurš tas ir? Tas varētu 

būt atcerēties. Tāpēc, ka jūs visi esat noslēguši derības, 
— jūs zināt, ko darīt, un jūs zināt, kā to darīt —, mūsu 
svarīgākais uzdevums ir atcerēties.”(„Circles of Exalta-
tion” [uzruna Baznīcas izglītības sistēmas reliģijas 
pasniedzējiem, 1968. g. 28. jūnijs], 5.)
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Šodien tu mācīsies par diviem cilvēkiem, kas izmanīja 
vairāku tūkstošu cilvēku dzīves, jo viņi atcerējās savu 
tēvu mācītās patiesības. Šodienas nodarbības laikā 
pārdomā to, ko, pēc tavām domām, Tas Kungs vēlas, lai 
tu atcerētos.

Kā paskaidrots Helamana 5:1–4, Nefijs atkāpās no 
augstākā soģa amata cilvēku ļaunuma dēļ. Viņš un viņa 
brālis Lehijs vēlējās ziedot visu savu laiku, lai sludinātu 
Dieva vārdu. Uzsākot savu kalpošanu, viņi atcerējās 
viņu tēva Helamana mācīto. Izlasi šos pantus un tuk-
šajos laukos ieraksti kopsavilkumu tam, ko Helamans 
saviem dēliem lūdza atcerēties. Tu vari atzīmēt vārdu 
atcerēties katru reizi, kad tas parādās šajos pantos.

• Helamana 5:5–7   
 

• Helamana 5:9–11   
 

• Helamana 5:12   
 

 2. Lai tu labāk saprastu, ko tu nupat izlasīji, savā Svēto 
Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem jautāju-

miem:
a) Kā citu cilvēku taisnīgo piemēru atcerēšanās tev var palīdzēt 
izvēlēties „darīt to, kas ir labs”? (Helamana 5:7.)
b) Ko tu dari, lai atcerētos Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu?

Izlasi Helamana 5:12, meklējot frāzes, kas apstiprina šo 
principu: Ja mēs celsim mūsu pamatu uz Jēzus Kris-
tus, Sātanam nebūs varas pār mums. (Helamana 
5:12 ir rakstvietu prasmīgas pārzināšanas pants. Tu vari 
to atzīmēt tā, lai vēlāk to būtu vieglāk atrast.)

Iztēlojies, ka tev ir jāuzprojektē ēka, kas nekad nesag-
rūtu. Padomā par atbildēm uz šādiem jautājumiem:

• Kāds pamats šādai ēkai būtu nepieciešams?

• Kā stiprs pamats palīdz ēkai noturēties dažādos 
laikapstākļos, dabas katastrofās vai citos sarežģītos 
gadījumos?

• Kāds vārds vai frāze Helamana 5:12 norāda uz to, 
ka, ceļot uz Jēzus Kristus, mūsu Izpircēja, pamata, tu 
netiksi pasargāts no pretinieka uzbrukumiem, bet tev 
tiks dots spēks tos pārvarēt?

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti at-
bildes uz šiem jautājumiem:

a) Kā tu domā, ko nozīmē celt savas dzīves pamatu uz Jēzus 
Kristus klints? Kā tu centies to darīt savā dzīvē?
b) Kad tu esi spējis izturēt kārdinājumu vai pārbaudījumu, jo ta-
vas dzīves pamats bija celts uz Jēzus Kristus?
c) Kā tu vari vairāk padarīt Glābēju par tavas dzīves pamatu?

Helamana 5:14–52
Tas Kungs cietumā pasargā Nefiju un Lehiju un izklīdina 
tumsības mākoni no sagūstītāju vidus, pēc tam, kad viņi ir 
lūgušies Viņam un nožēlojuši grēkus
Kā tas ir aprakstīts Helamana 5:14–19, Nefijs un 
Lehijs Zarahemlas zemē starp nefijiešiem un lamanie-
šiem varenā spēkā sludināja evaņģēliju un kristīja tur 
tūkstošiem cilvēku. Pēc tam viņi devās uz Nefija zemi, 
kas bija lamaniešu zeme. Šīs aktivitātes nolūks ir tev 
palīdzēt saprast Nefija un Lehija īpašās pieredzes starp 
lamaniešiem.

 4. Pārzīmē šo tabulu savā Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā. Tad izlasi pantus no katras kopas un uzzīmē 

vienkāršu attēlu vai uzraksti īsu kopsavilkumu tam, ko atklāj 
katra Svēto Rakstu grupa. 

Nefijs un Lehijs starp lamaniešiem

Helamana 
5:20–21

Helamana 
5:22–25

Helamana 
5:26–28

Helamana 
5:29–34

Helamana 
5:35–39

Helamana 
5:40–44

Tumsas mākonis šeit var simbolizēt grēkus, un uguns 
stabs, kas aptvēra katru cilvēku, var simbolizēt Svēto 
Garu.

Pārskati 28. un 34. pantu un uzraksti, kā cilvēki jutās 
tad, kad atradās tumsas mākonī:   
 

Pārskati 43. un 44. pantu un uzraksti, kā cilvēki jutās 
tad, kad viņi bija uguns ieskauti:   
 

Pārskati 41. un 42. pantu un uzraksti, ko cilvēki darīja, 
lai izklīdinātu tumsas mākoni jeb, citiem vārdiem sa-
kot, lai nožēlotu savus grēkus:   
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Izlasi Helamana 5:45–47 un apdomā, kādas patiesības 
tu vari apgūt no šīs pieredzes. Viens princips ir: Izrādot 
ticību Jēzum Kristum un nožēlojot mūsu grēkus, 
Svētais Gars piepilda mūsu sirdis ar mieru un 
prieku.

Helamana 5:48–52 mēs uzzinām, ka apmēram 300 
lamanieši bija liecinieki šim brīnumam un ka viņi tika 
pilnīgi pievērsti evaņģēlijam. Viņi gāja un mācīja savus 
ļaudis, līdz „lielākā lamaniešu daļa” arī tika pievērsti 
(Helamana 5:50). Pievērstie tad „nolika savus kara 
ieročus” (Helamana 5:51) un „atdeva nefijiešiem viņu 
zemes” (Helamana 5:52). Vairumā gadījumu Mormona 
Grāmatā cilvēki atguva savas zemes karā, bet šajā gadī-
jumā nefijieši atguva savas zemes tāpēc, ka ienaidnieki 
nožēloja grēkus un pieņēma evaņģēliju.

 5. Padomā, vai tu savā dzīvē jūti mieru un laimi. Padomā 
par tumsas mākoņiem, kas varētu būt tavā dzīvē, piemē-

ram, nenožēloti grēki, strīdi ar ģimenes locekļiem vai draugiem, 
vai arī tādu lietu nedarīšana kā regulāra Svēto Rakstu lasīšana un 
lūgšana. Pieraksti vienu vai vairākas no šīm lietām savā Svēto 
Rakstu studiju dienasgrāmatā. Apdomā, ko tu vari darīt, lai se-
kotu lamaniešu piemēram Helamana 5. nodaļā, un padomā, ko tu 
vari darīt, lai pieaicinātu Glābēju izklīdināt tumsas mākoņus, kas 
varētu būt virs tevis. Kā grēku nožēlošana varētu būt meklētā risi-
nājuma daļa? Kā grēku nožēlošana tev palīdz veidot savu dzīvi 
uz Jēzus Kristus pamata?

Rakstvietu prasmīga pārzināšana — 
Helamana 5:12
Izlasi Helamana 5:12 un nosaki vārdus, kurus tu vari 
vizualizēt attēlā (piemēram, klints, pamats, vējš, krusa, 
vētra). Lai palīdzētu tev iegaumēt šo pantu, paņem 
papīra lapu un uzraksti uz tās katra vārda pirmo burtu 
tad, ja vārds nerosina vizuālu asociāciju. Pretējā gadī-
jumā burta vietā uzzīmē vienkāršu attēlu, kas raksturo 
šo vārdu. Atkārto šo pantu, izmantojot tikai savu papīra 
lapu. Novieto savu papīra lapu vietā, kur tu to bieži 
redzēsi, lai tā tev varētu palīdzēt atcerēties patiesības, 
kas minētas šajā pantā.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Helamana 5. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

22. DAĻA: 4. DIENA

Helamana 6.–9. 
nodaļa
Ievads
Pēc Nefija un Lehija misionāru centieniem, lamanieši 
pieauga taisnīgumā. Diemžēl tajā pašā laikā nefijieši 
kļuva ļauni un sāka atbalstīt Gadiantona laupītājus, un 
Tā Kunga Gars viņus pameta. Pravietis Nefijs pareģoja: 
ja nefijieši turpinās dzīvot ļaunumā, viņi ies bojā. Uz 
to atbildot, samaitātie soģi uzkūdīja ļaudis dusmās 
pret Nefiju, kamēr daži cilvēki drosmīgi aizstāvēja 
pravieti. Par liecību tam, ka viņa vārdi tiks piepildīti, 
Nefijs atklāja, ka augstākais soģis ir nogalināts un ka 
to ir izdarījis augstākā soģa brālis. Kad Nefija vārdi tika 
apstiprināti, daži cilvēki atzina viņu par pravieti.

Helamana 6. nodaļa
Lamanieši kļūst taisnīgi un cīnās pret Gadiantona 
laupītājiem, kamēr nefijieši atbalsta slepenās savienības

 1. Iezīmē savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā šo 
diagrammu, atstājot vietu pierakstiem virs un zem tās:

Svētā Gara ietekme mūsu dzīvē

Studējot Helamana grāmatu, tu esi lasījis, ka nefijieši izdarīja 
izvēles, kuru dēļ Tā Kunga Gars viņus pameta, kamēr lamanieši 
veica izvēles, kuru dēļ Gara ietekme viņu dzīvēs pieauga. Izlasi 
Helamana 6:1–5, 16–17, 34–36; atrodi, ko lamanieši darīja, lai Tā 
Kunga Gara ietekme pieaugtu; un pieraksti šīs lietas virs augšup-
vērstās bultas. Šajos pašos pantos atrodi, kas lika Tā Kunga Gara 
ietekmei samazināties nefijiešu dzīvē, un pieraksti šīs lietas zem 
lejupvērstās bultas.
Svarīgs princips, ko mēs no nefijiešiem un lamanie-
šiem varam mācīties, ir: Kā mēs klausīsim Tā Kunga 
vārdiem, tā Viņš izlies Savu Garu pār mums. Šī 
principa pretstats arī ir patiess: Ja mēs nevēlamies 
ticēt un klausīt Tā Kunga vārdiem, Tā Kunga Gars 
mūs pamet.

Paskaties, ko tu esi ierakstījis diagrammā savā Svēto 
Rakstu studiju dienasgrāmatā. Padomā par to, kā 
rīcības izpausmes, kas atrodamas lapas augšpusē, 
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ir piemēri vēlmei ticēt un klausīt Tā Kunga vārdiem, 
kamēr lapas apakšpusē — piemēri nocietinātai sirdij 
un negribēšanai ieklausīties Tajā Kungā.

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
šādiem jautājumiem:

a) Izvēlies vienu no pozitīvajām rīcības izpausmēm (diagrammas 
augšpusē), kuras esi īstenojis savā dzīvē. Kā šī rīcība ir palīdzē-
jusi tavā dzīvē sajust Svēto Garu?
b) Paskaties uz rīcības izpausmēm savas diagrammas apakšā. 
Kāpēc tu gribi izvairīties no tām?

Izvēlies vienu lietu, ko tu vari darīt, lai Tā Kunga Gara 
ietekme tavā dzīvē pieaugtu, un nākamās nedēļas laikā 
centies strādāt pie tās. 

Helamana 7. nodaļa
Nefijs sludina ļaunajiem nefijiešiem un pavēl viņiem 
nožēlot grēkus
Pravietis Nefijs sešus gadus kalpoja par misionāru 
zemē ziemeļos. Pēc tam, kad bija mēģinājis mācīt nefi-
jiešus, kas noraidīja viņa vārdus un palika savos grēkos, 
viņš atgriezās mājās. Viņš bija ļoti nobēdājies. Lai uzzi-
nātu, ko Nefijs paveica, izlasi Helamana 7:6–11.

Pēc tam, kad cilvēki bija sapulcējušies, lai klausītos, par 
ko Nefijs sava dārza tornī lūdz, Nefijs sāka viņus mācīt 
(skat. Helamana 7:12–29). Viņš viņus brīdināja par viņu 
rīcības sekām un uzsvēra šo principu: Ja mēs atteik-
simies nožēlot grēkus, mēs zaudēsim Tā Kunga 
aizsardzību un mūžīgās dzīves svētības.

Helamana 8:1–26
Samaitātie soģi uzkūda ļaudis dusmās pret Nefiju
Kuras ir tās lietas, kas tev traucē ieklausīties pravieša 
vārdos? Studējot Helamana 8. nodaļu, meklē ietei-
kumus tam, kas tev būtu jādara, saskaroties ar šādām 
ietekmēm.

Izlasi Helamana 8:1–6, meklējot, kā nefijiešu soģi (kas 
bija arī Gadiantona laupītāji) reaģēja uz Nefija mācī-
šanu. Lasot apdomā šos jautājumus: Kāda bija soģu 
galvenā ziņa cilvēkiem? Saskaņā ar Helamana 8:4, 
kāpēc soģi nesagūstīja Nefiju?

Padomā, ko tu darītu, ja kāds tevi mudinātu neievērot 
to, ko pravieši ir mācījuši. Helamana 8. nodaļā daži 
cilvēki izteicās pret to, ko soģi teica par Nefiju. Izlasi 
Helamana 8:7–9 un pasvītro, ko cilvēki teica, lai atbal-
stītu Nefiju.

Izlasi Helamana 8:10 un ievēro, kāda bija viņu vārdu 
ietekme dotajā situācijā. Tu vari pierakstīt blakus He-
lamana 8:7–10 šādu principu: Pretojoties ļaunumam, 
mēs varam novērst tā izplatīšanos.

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā īsi uzraksti, 
kāpēc, tavuprāt, iepriekš minētais princips ir svarīgs mūs-

dienās.
 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
vienu vai vairākiem no šiem jautājumiem:

a) Kā tu vari pretoties pamudinājumiem, kas tevi mēģina pārlie-
cināt neticēt vai pretoties pravieša mācībām?
b) Kādi varētu būt daži veidi, lai vērstos pret šādiem pamudinā-
jumiem un atbalstītu Tā Kunga praviešus?
c) Kad tu vai kāds, ko tu pazīsti, ir iestājies pret šādiem pamudi-
nājumiem? Kāds bija rezultāts?

Kā tas ir aprakstīts Helamana 8:11–23, Nefijs atgādi-
nāja par praviešiem, kuri bija liecinājuši par Jēzu Kristu. 
Viņš nefijiešiem mācīja šādu principu: izrādot ticību 
Jēzum Kristum un esot paklausīgiem, mēs ieman-
tosim mūžīgo dzīvi. Neskatoties uz to, ka Nefija 
vārdus apstiprināja daudzu praviešu mācības, cilvēki 
noraidīja Nefiju un viņa vēstījumu. Izlasi Helamana 
8:24–26 un nosaki sekas, ar kurām nefijiešiem būs 
jāsaskaras, ja viņi turpinās noraidīt praviešu liecības. 
Tad pārdomā šādu jautājumu: Kāpēc, tavuprāt, tie, 
kuri pastāvīgi noliedz patiesību un saceļas pret Dievu, 
saskaras ar tik nopietnām sekām?

Helamana 8:27–9:41
Nefijs paziņo, ka augstākais soģis ir viņa brāļa 
noslepkavots
Kā pierādījumu tam, ka cilvēki bija grēcīgā stāvoklī un 
ka tas, ko viņš teica viņiem par viņu iznīcināšanu, tiks 
piepildīts, Nefijs atklāja, ka nefijiešu augstākais soģis ir 
nogalināts. Nefijs atklāja arī to, ka noslepkavotais cil-
vēks un viņa brālis ir Gadiantona laupītāju grupējuma 
locekļi. (Skat. Helamana 8:27–28.)

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti 
šādu principu: Praviešu vārdi tiks piepildīti. Iztēlojies, 

ka tu esi detektīvs, kas izmeklē augstākā soģa slepkavību. Atrodi 
atbildes uz jautājumiem, lasot iekavās dotos pantus. Pieraksti at-
bildes savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā. 

Izmeklēšanas pirmā diena:
a) Ko noskaidroja pieci cilvēki, kas izmeklēja Nefija paziņojumu? 
Kāpēc viņi nokrita uz zemes? (Helamana 9:1–5)
b) Ko cilvēki turēja aizdomās par slepkavību? (Helamana 9:7–8)

Izmeklēšanas otrā diena:
c) Kas tika atzīts par nevainīgu? (Helamana 9:10–14, 18)
d) Kas tika apsūdzēts? (Helamana 9:16, 19)
e) Kādi Nefijam bija pierādījumi par savu nevainību? (Helamana 
9:25–36)
f) Kas bija slepkava? (Helamana 9:37–38)
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Tu vari ierakstīt savos Svētajos Rakstos atbildes uz 
šādiem jautājumiem:

• Saskaņā ar Helamana 9:5, kam ticēja un no kā baidī-
jās pieci vīri, kas atrada noslepkavoto augstāko soģi?

• Saskaņā ar Helamana 9:36, ko Nefijs teica par Sean-
tuma liecību pēc viņa vainas atzīšanas brāļa noslep-
kavošanā? 

• Saskaņā ar Helamana 9:39–41, kāpēc daži cilvēki 
noticēja Nefijam?

6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Helamana 6.–9. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

23. DAĻA: 1. DIENA

Helamana 10. 
nodaļa
Ievads
Pēc tiesas procesa izbeigšanas par augstākā soģa slep-
kavību (skat. Helamana 7–9), Nefijs devās mājās. Viņš 
pārdomāja to, ko Tas Kungs bija viņam parādījis, un arī 
jutās nomākts par ļaužu ļaunumu. Šajā bēdu brīdī Tas 
Kungs runāja uz Nefiju un svētīja viņu ar aizzīmogoša-
nas varu. Tas Kungs pavēlēja Nefijam turpināt sludināt 
ļaudīm grēku nožēlošanu, kam Nefijs nekavējoties 
paklausīja.

Helamana 10:1–11
Nefijs saņem 
aizzīmogošanas varu
Atminies, kad centies 
darīt visu, ko vari, lai 
darītu to, kas ir labs, 
bet apkārtējo attieksme 
vai rezultāts atšķīrās no 
gaidītā. Helamana 10. 
nodaļā tu izlasīsi par 
to, kā Tas Kungs svētīja 
Nefiju pēc tam, kad viņš 
turpināja būt uzticīgs arī 
grūtos apstākļos.

Atbilstošu evaņģēlija apguves 
vidi veido kārtība, godbijība 
un miers. Izvairieties no tā, 
kas var traucēt Svēto Rakstu 
studēšanai un pārdomāšanai. 
Prezidents Boids K. Pekers, 
Divpadsmit apustuļu kvo-
ruma prezidents, mācīja, ka 
„iedvesma vieglāk gūstama 
mierīgā vidē” un „godbijība 
aicina atklāsmi” („Reverence 
Invites Revelation”, Ensign, 
1991. g. nov., 21–22).

Mācīšanās vides 
izveidošana

Kad Nefijs bija attaisnots augstākā soģa slepkavībā, 
viņš redzēja, ka cilvēki neizrāda ticību un nenožēlo 
grēkus pēc tam, kad bija piedzīvojuši Helamana 9. 
nodaļā aprakstītos notikumus. Nefijs devās mājās, 
būdams nomākts. Izlasi Helamana 10:1–3 un sameklē, 
par ko, ejot mājās, Nefijs gremdējās pārdomās. Atzīmē-
jiet vārdu pārdomāt katru reizi, kad tas ir minēts šajos 
pantos. Pārdomāt nozīmē meditēt un rūpīgi apdomāt 
— bieži vien par Svētajiem Rakstiem vai citām Dieva 
lietām. Apvienojumā ar lūgšanu, pārdomas par Dieva 
lietām var novest pie atklāsmes un dziļākas sapratnes.

Padomā par šādiem jautājumiem:

• Par ko Nefijs gremdējās pārdomās?

• Kāpēc Nefijs jutās „noskumis”?

• Kas notika, kad viņš gremdējās pārdomās? 

Helamana 10:1–3 dotais princips ir: Tā Kunga lietu 
pārdomāšana mūs sagatavo atklāsmes saņem-
šanai. Citi piemēri Svētajos Rakstos arī parāda šo 
principu: Nefijs pārdomāja to, ko viņa tēvs, Lehijs, bija 
mācījis, un uzzināja par to patiesumu (skat. 1. Nefija 
10:17; 11:1); Džozefs Smits pusaudža gados „atkal un 
atkal domāja” par Jēkaba v. 1:5 un viņam tika atklāta 
patiesība (skat. Džozefs Smits — Vēsture 1:11–19); un 
prezidents Džozefs F. Smits pārdomāja un prātojā par 
rakstvietām, kas runā par mirušo glābšanu, un viņam 
tika atklāta patiesība (skat. Mācība un Derības 138:1–
6, 11).

Atklāsmes cilvēki visbiežāk saņem, pārdomājot Tā 
Kunga lietas, tomēr tas nenotiek, dzirdot balsis, redzot 
vīzijas vai citos iespaidīgos veidos. Elders Deivids A. 
Bednārs, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, paskaid-
roja:

„Atklāsmes tiek nodotas dažādos veidos, 
tai skaitā, piemēram, ar sapņiem, ar 
vīzijām, ar sarunām, ar debesu vēstnešiem 
un ar iedvesmu. Dažas atklāsmes tiek 
saņemtas uzreiz un intensīvā veidā, dažas 
tiek atpazītas pakāpeniski un liegi. . . .

. . . Visbiežāk atklāsme gūstama kā nelieli papildi-
nājumi laika gaitā, un tā tiek dāvāta atbilstoši mūsu 
vēlmēm, cienīgumam un sagatavotībai. Šāda Debesu 
Tēva saziņa — pakāpeniska un liega — „pilda [mūsu 
dvēseles] kā rasa no debesīm”(Mācība un Derības 
121:45). Šis atklāsmes veids ir visbiežāk sastopamais 
— arī Nefija pieredzē, kad viņš izmēģināja dažādas 
pieejas, pirms viņam izdevās iegūt misiņa plāksnes no 
Lābana (skat. 1. Nefija 3–4). . . .

. . . Atjaunotā evaņģēlija pamatpatiesības pravietim 
Džozefam Smitam Svētbirzī netika dotas visas uzreiz. 
Šie nenovērtējamie dārgumi tika atklāti, kad bija attie-
cīgie apstākļi un atbilstošais laiks.
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Prezidents Džozefs F. Smits paskaidroja, kā šis atklās-
mes veids atklājās viņa dzīvē: „Kad biju zēns, . . . es 
bieži . . . lūdzu Tam Kungam parādīt man kaut ko brī-
numainu, lai es varētu saņemt liecību. Taču Tas Kungs 
neizpauda man brīnumus, bet rādīja man patiesību 
rindiņu pēc rindiņas, . . . līdz Viņš ļāva man zināt patie-
sību no matu galiņiem līdz papēžiem un līdz šaubas un 
bailes bija pilnībā mani pametušas. . . .” (Skat. Confe-
rence Report, 1900. g. apr., 40.–41. lpp.)

Kā baznīcas locekļi, mēs bieži uzsveram brīnumainas 
un dramatiskas garīgās izpausmes, kas var traucēt 
novērtēt un pat neievērot ikdienišķo veidu, kā Svētais 
Gars veic Savu darbu” (skat. „Atklāsmes gars”, Ensign 
vai Liahona, 2011. g. maijs, 88).

1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti par 
kādu gadījumu, kad, tavuprāt, tu saņēmi personīgu at-

klāsmi. Kādi bija tie apstākļi, kas ļāva tev saņemt šo atklāsmi? Kā 
pārdomas tev palīdzēja saņemt atklāsmi? (Atceries, ka atklāsmi 
var saņemt dažādos veidos. Tas var būt pēkšņs apgaismības brīdis 
un sapratne vai miers un drošības sajūta.)

Regulāri atvēli laiku pārdomām, piemēram, baznīcas 
sanāksmēs, pirms un pēc personīgām lūgšanām un 
Svēto Rakstu studijām, pēc vispārējās konferences 
vērošanas, gavējot vai ievērojot sabata dienu.

Iztēlojies, ka tev ir kaut kas, kas tev ir ļoti vērtīgs, un 
ka tev tas ir jāuztic kādam citam. Kam tu to uzticētu? 

Kāpēc tu izvēlētos tieši šo personu? Ko šī persona ir 
paveikusi, lai iemantotu tavu uzticību?

Izlasi Helamana 10:4–5, meklējot, kāpēc Tas Kungs uz-
ticējās Nefijam. Neatlaidība nozīmē „centību”. Padomā 
par cilvēkiem, kurus tu pazīsti, kas, šķiet, centīgi kalpo 
Tam Kungam, vienalga, kādi būtu apstākļi.

Tā Kunga atbilde Nefijam Helamana 10:4 mums māca 
šādu principu: Tas Kungs mums uztic svētības un 
pienākumus tad, kad mēs nostādām Viņa gribu 
pāri mūsu gribai. 

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
vienu vai vairākiem jautājumiem:

a) Kā tu esi uzzinājis Tā Kunga gribu attiecībā uz tavu dzīvi?
b) Ko tu esi pēdējā laikā savā dzīvē izdarījis, lai parādītu Tam 
Kungam, ka Viņa griba ir daudz svarīgāka par tavējo un ka tu tai 
vēlies sekot visos laikos?
c) Kurā dzīves jomā tu varētu cītīgāk meklēt un sekot Tā Kunga 
gribai, nevis savai?

Izlasi Helamana 10:5–7 un nosaki svētības un apsolīju-
mus, kurus Tas Kungs deva Nefijam par viņa uzticību. 
Pieraksti svētības un apsolījumus blakus atbilstošajam 
pantam:

5. pants:  

6. pants:  

7. pants:  

Helamana 10:7 uzskaitītās svētības ir Jēzus Kristus 
evaņģēlija centrālā mācība: Saistīšanas spēks saista 
un atraisa uz zemes un debesīs. Vai tu zini citus 
cilvēkus no Svētajiem Rakstiem, kuriem tika piešķirts 
saistīšanas spēks? Tu vari salīdzināt Helamana 10:7 ar 
šādām rakstvietām: 1. Ķēniņu 17. nodaļa (Elija); Mateja 
16:15–19 (Pēteris); Mācība un Derības 132:46 (Džozefs 
Smits).

Izlasi Mācība un Derības 128:9 un nosaki, ko pravietis 
Džozefs Smits mācīja par saistīšanas spēku.

Tās pašas saistīšanas spēka atslēgas šodien ir Pēdējo 
Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidentam. Tāpat 
kā Tas Kungs varēja uzticēties Nefijam, Tas Kungs arī 
zina, ka Baznīcas prezidents neizmantos šo spēku 
pretēji Viņa gribai. Šīs saistīšanas pilnvaras tiek pie-
šķirtas cienīgiem priesterības nesējiem visā pasaulē, lai 
priesterības priekšraksti varētu būt saistoši uz zemes 
un debesīs. 
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Padomā par eldera Brūsa R. Makkonkija, no Divpad-
smit apustuļu kvoruma, izteikumu par saistīšanas 
spēka svarīgumu: 

„Visam, kas nav saistīts ar šo spēku, ir 
beigas, kad cilvēks nomirst. Ja kristībām 
nebūs mūžības zīmogs, cilvēks nevarēs 
ieiet celestiālajā valstībā; ja mūžīgā laulība 
netiek slēgta ar šīm pilnvarām, iesaistīta-
jām pusēm nebūs iespējams tikt paaugsti-

nātām celestiālās valstības augstākajās debesīs.

Pateicoties saistīšanas spēkam, visas lietas var būt mū-
žīgas” (Mormon Doctrine, 2. izd. [1966. g.], 683).

3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Saskaņā ar eldera Makkonkija teikto, kas notiek, ja priekš-
raksts nav saistīts ar atbilstošām pilnvarām?
b) Kā saistīšanas spēks ir ietekmējis tavu dzīvi, un kā tu gribētu, 
lai tas svētītu tavu dzīvi nākotnē?

Izlasi eldera Rasela M. Nelsona, no Divpadsmit apus-
tuļu kvoruma, apstiprinājumu tam, ka Dieva saistīšanas 
spēks ir atjaunots: „Tempļi, priekšraksti, derības, en-
daumenti un saistīšana ir atjaunoti, kā tas ir bijis pare-
ģots. Tempļa priekšraksti sniedz izlīgšanu ar To Kungu 

un saista ģimenes kopā uz mūžiem. Templī noslēgto 
svēto derību ievērošana mūs kvalificē mūžīgajai dzīvei 
— lielākajai Dieva dāvanai cilvēkam.” („Prepare for the 
Blessings of the Temple”, Ensign, 2010. g. okt., 42.)

Saskaņā ar eldera Nelsona teikto, kas mums ļauj sa-
ņemt saistīšanas spēka apsolītās svētības?

Helamana 10:12–19
Nefijs paklausa Tā Kunga pavēlei — iet un sludināt ļaudīm 
grēku nožēlošanu
Vai tev kādreiz vecāks, priekšnieks vai vadītājs ir pa-
lūdzis ko izdarīt, bet tu to esi atlicis un neesi izdarījis? 
Padomā par to, kādu piemēru tu parādi, kad vilcinies 
darīt to, kas no tevis ir prasīts.

Izlasi Helamana 10:11–12 un sameklē, kā Nefijs rea-
ģēja, kad Tas Kungs viņam pavēlēja sludināt cilvēkiem 
grēku nožēlošanu. Ko mēs Tam Kungam parādām, kad 
ātri reaģējam uz Viņa padomiem un baušļiem?

4. Izlasi Helamana 10:13–18. Tad savā Svēto Rakstu stu-
diju dienasgrāmatā uzraksti dažus teikumus par to, ko tu 

esi iemācījies no Nefija piemēra par reaģēšanu uz Tā Kunga pa-
vēli. Uzraksti vienu veidu, kā tu vari to pielietot savā dzīvē.
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Pateicoties Nefija ticības pilnajai attieksmei, Tas Kungs 
varēja viņam uzticēties, un viņš tika svētīts ar lielu 
spēku un aizsardzību.

Rakstvietas prasmīgas pārzināšanas 
atkārtošana
Rakstvietu prasmīgas pārzināšanas atkārtošanai izlasi 
1. Nefija 3:7; 2. Nefija 2:27; 2. Nefija 31:19–20 un Mo-
sijas 2:17. Padomā, kā šie rakstvietu prasmīgās pār-
zināšanas panti attiecas uz Nefiju un viņa kalpošanu 
Helamana 10. nodaļā.

Meklē veidus, kā nostādīt Tā Kunga gribu augstāk par 
paša gribu un ātri paklausīt. Uzticīgi kalpojot Tam Kun-
gam, kā to darīja Nefijs, Viņš tev uzticēsies un tevi svētīs.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti šādu piezīmi:

Es studēju Helamana 10. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

23. DAĻA: 2. DIENA

Helamana 11.–12. 
nodaļa
Ievads
Helamana 11.–12. nodaļa ietver 14 gadus no nefi-
jiešu vēstures, kurā ļaudis izgāja cauri taisnīguma un 
bezdievības ciklam. Savas lepnības dēļ cilvēki nevēlējās 
nožēlot savus grēkus. Nefijs aizzīmogoja debesis, izrai-
sot sausumu un badu. Sausums un bads lika cilvēkiem 
kļūt pazemīgiem, un viņi nožēloja savus grēkus un 
atgriezās pie Tā Kunga. Tāpēc, ka cilvēki paši neizvē-
lējās būt pazemīgi, viņi viegli sāka aizmirst To Kungu, 
viņu Dievu, līdz viņi tika novesti līdz stāvoklim, kurā 
viņi saprata, cik ļoti viņiem ir vajadzīga Viņa palīdzība. 
Dievs Savā žēlsirdībā pārmāca Savus ļaudis, lai vestu 
viņus pie grēku nožēlošanas un glābšanas.

Helamana 11. nodaļa
Nefijieši iziet cauri taisnīguma un bezdievības ciklam

 1. Iezīmē šo taisnīguma un bezdievības cikla diagrammu 
savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā. Šo ciklu bieži 

sauc par „lepnības ciklu”. Ievēro, ka diagrammā trūkst cikla 

4. elementa. Pēc tavām domām, kas būtu nepieciešams, lai palī-
dzētu cilvēkiem no iznīcības un ciešanām iekļūt taisnībā un la-
bklājībā. Studējot Helamana 11. nodaļu, sameklē informāciju, kas 
tev palīdzēs aizpildīt šo cikla soli.

Kā jau tu izlasīji Helamana 10. nodaļā, cilvēki neuz-
klausīja Dieva vārdu, kuru sludināja Nefijs. Pārskati 
Helamana 10:18 un nosaki, kurā lepnības cikla posmā, 
tavuprāt, šajā laikā atradās nefijieši (soģu valdīšanas 71. 
gada beigas).

Turpmākā rakstvietu aktivitāte tev palīdzēs ieraudzīt 
taisnīguma un bezdievības ciklu starp Mormona Grā-
matas cilvēkiem 14 gadu garumā. Šajā tabulā izlasi at-
sauci uz Helamana 11. nodaļu un uzraksti īsu aprakstu 
par nefijiešu „stāvokli”, un ieraksti skaitļus, kādā secībā 
tu tos izvietotu lepnības ciklā. Tev ir doti divi piemēri. 
Paskaties uz četriem vārdiem, kas tev palīdzēs aizpil-
dīt trūkstošo ceturto soli ciklam, kuru tu iezīmēji savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā. 

Soģu 
valdīšanas 
gads

Helamana 11. 
nodaļa

Īss nefijiešu 
stāvokļa 
apraksts

Vieta 
ciklā

72–73 1.–2. pants Pieaug strīdi un 
kari; slepenais 
laupītāju 
grupējums veic 
iznīcības darbu.

2, 3

73–75 3.–6. pants

75 7., 9.–12. 
pants

1. Taisnīgums un 
labklājība

2. Lepnība un 
bezdievība

3. Ciešanas un 
iznīcība

4. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Soģu 
valdīšanas 
gads

Helamana 11. 
nodaļa

Īss nefijiešu 
stāvokļa 
apraksts

Vieta 
ciklā

76–77 17.–18., 
20.–21. 
pants

Ļaudis priecājas 
un godina 
Dievu; viņi ir 
taisnīgi un 
viņiem atkal sāk 
veikties.

4, 1

78–79 22.–23. 
pants

80 24.–26. 
pants

80–81 27.–30., 
32.–35. 
pants

82–85 36.–37. 
pants

Kā redzams Svēto Rakstu aktivitātē, 4. elements lepnī-
bas ciklā ir „pazemība un grēku nožēlošana”. Ieraksti 
to tabulā savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā.

 2. Lepnības cikls neatspoguļojas tikai sabiedrībā ko-
pumā. To var saskatīt arī ģimenē vai atsevišķa cilvēka 

dzīvē. Zināšanas par tā uzbūvi un darbību var mums palīdzēt no 
tā izvairīties. Ieraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā to, 
kas, tavuprāt, ir nepieciešams, lai tu varētu izvairīties no „lepnī-
bas un bezdievības” vai „iznīcības un ciešanu” cikla fāzēm.

Tu vari ierakstīt savos Svētajos Rakstos pie Hela-
mana 11. nodaļas šādu principu: Ar pazemību un 
grēku nožēlošanu mēs varam izvairīties no lepnī-
bas un iznīcības. Tu vari atzīmēt Helamana 11:4, kurā 
Nefijs pauž savas cerības attiecībā uz bada sekām.

Domā par atbildēm uz šādiem jautājumiem:

• Vai sabiedrībai, ģimenei vai atsevišķam cilvēkam ir 
jāseko lepnības ciklam?

• Kas, tavuprāt, sabiedrībai, ģimenei vai atsevišķam 
cilvēkam ir jādara, lai izvairītos no lepnības cikla?

Elders Ričards G. Skots, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, attiecībā uz Nefija lūgšanu teica: „Tas Kungs 
dzirdēja sava kalpa lūgšanu [Helamana 11:10–14] un 
pārtrauca badu, bet tikai nākamajā gadā. Šis notikums 
parāda, ka Tas Kungs dzird mūsu lūgšanas uzreiz, bet 
atbild uz tām tad, kad, Viņa gudrībā, mums no Viņa 
atbildes būs lielākais labums” („Nephi, Son of Hela-
man”, Heroes from the Book of Mormon [1995. g.] 154).

Prezidents Ezra Tafts Bensons mācīja, ko mēs varam 
darīt, lai izvairītos no lepnības cikla:

„Dievam būs pazemīgi cilvēki. Mēs varam 
izvēlēties būt pazemīgi, vai mūs piespiedīs 
būt pazemīgiem. Alma teica, ka „svētīti ir 
tie, kas paši pazemojas, nebūdami 
piespiesti kļūt pazemīgi”. (Almas 32:16.)

Izvēlēsimies būt pazemīgi.

Mēs varam izvēlēties būt pazemīgi, uzvarot ienaidu 
[naidu] pret mūsu brāļiem un māsām, cienot viņus kā 
paši sevi un paaugstinot mūsu līmenī vai augstāk, nekā 
paši esam. . . .

Mēs varam izvēlēties būt pazemīgi, uzklausot padomus 
un pārmācības. . . .

Mēs varam būt pazemīgi, piedodot saviem pāridarītā-
jiem. . . .

Mēs varam būt pazemīgi, veicot pašaizliedzīgu kalpo-
šanu. . . .

Mēs varam būt pazemīgi, dodoties misijās un sludinot 
vārdus, kas citiem var palīdzēt kļūt pazemīgiem. . . .

Mēs varam būt pazemīgi, biežāk dodoties uz templi.

Mēs varam būt pazemīgi, nožēlojot un atmetot mūsu 
grēkus un atdzimstot no Dieva. . . .

Mēs varam būt pazemīgi, mīlot Dievu, pakļaujoties 
Viņa gribai un izvirzot Viņu mūsu dzīvēs pirmajā 
vietā. . . .
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Izvēlēsimies būt pazemīgi. Mēs to spējam. Es zinu, 
ka mēs to varam” („Beware of Pride”, Ensign, 1989. g. 
maijs, 6–7).

Helamana 12. nodaļa
Mormons paskaidro, kāpēc Tas Kungs pārmāca cilvēkus
Iedomājies, ka tu esi pravietis Mormons un tu esi pa-
beidzis rakstīt nefijiešu 14 gadu vēsturi, kas ir atrodama 
Helamana 11. nodaļā. Kā tu pabeigtu šādu izteikumu: 
„Un tā mēs varam redzēt   
                                                                                          .”

Izlasi Helamana 12:1 un nosaki, ko Mormons gribēja, 
lai mēs ieraudzītu. Padomā, ko Mormons domāja ar 
frāzi — „cilvēku bērnu siržu nepastāvība”.

Izlasi Helamana 12:1 un nosaki, kādas vēl mācības 
Mormons gribēja, lai mēs apgūtu. Pievērs uzmanību 
frāzēm — „mēs varam redzēt” (2. pants) un „tā mēs 
redzam” (3. pants).

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Kāpēc, tavuprāt, veiksmīgiem cilvēkiem ir tik viegli aizmirst 
To Kungu?
b) Kādi mūsdienu panākumu un labklājības piemēri var novest 
pie tā, ka cilvēks aizmirst par Dievu?
c) Par kādām situācijām tu esi lietas kursā, kad labklājībā cil-
vēks vai cilvēku grupa ir aizmirsuši par To Kungu?

Viena no mācībām, ko Mormons gribēja, lai mēs ap-
gūtu, ir: Ja mēs neuzmanīsimies, mūsu labklājība 
var novest pie tā, ka aizmirstam To Kungu, un Tas 
Kungs pārmāca Savus ļaudis, lai pamudinātu tos 
atcerēties Viņu.

Elders D. Tods Kristofersons, no Divpad-
smit apustuļu kvoruma, mācīja par to, 
kāpēc Tas Kungs mūs pārmāca:

„Kaut arī to bieži vien ir grūti izturēt, 
mums patiesi jāpriecājas, ka Dievs uzskata 
par laika un pūļu vērtu mūsu pārmācīšanu.

Dievišķajai pārmācīšanai ir vismaz trīs nozīmes: 
(1) pārliecināt mūs nožēlot grēkus, (2) attīrīt un iesvētīt 
mūs un (3) reizēm novirzīt mūsu dzīves kursu uz to 
ceļu, kurš, pēc Dieva prāta, ir labāks.” („As Many as 
I Love, I Rebuke and Chasten” (Ensign vai Liahona, 
2011. g. maijs, 98.)

Kurš no šiem iemesliem, tavuprāt, atspoguļo Tā Kunga 
mērķi nefijiešu un lamaniešu pārmācīšanā Helamana 
11.–12. nodaļā? Kādu iemeslu dēļ Viņš ir pārmācījis tevi 
tavā dzīvē?

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Izlasi Helamana 12:4–6 un sameklē vēl citus aprakstus par 
tiem, kas bija aizmirsuši Dievu. Kāda attieksme cilvēkiem neļauj 
atcerēties Dievu?
b) Izlasi Helamana 12:7–13. Kāpēc Mormons teica, ka „cilvēku 
bērni . . . ir niecīgāki par zemes putekļiem”? Ko putekļi dara 
tādu, ko cilvēki dažkārt nevēlas darīt?

Prezidents Džozefs Fīldings Smits mācīja: 
„Šis pravietis [Mormons] negrib teikt, ka 
Tas Kungs rūpējas un mīl vairāk zemes 
putekļus nekā Savus bērnus. . . . Viņš 
norāda uz to, ka putekļi paklausa. Tie 
kustās šurpu turpu pēc Tā Kunga pavēles. 

Visas lietas ir saskaņā ar Viņa likumiem. Visumā viss 
paklausa dotajam likumam, cik man tas ir zināms, 
izņemot cilvēkus. Kur vien paskaties, visur ir likums un 
kārtība, elementi pakļaujas viņiem dotajiem likumiem, 
uzticīgi saviem aicinājumiem. Bet cilvēks saceļas, un 
šajā lietā cilvēks ir niecīgāks par zemes putekļiem, jo 
viņš noraida Tā Kunga padomus” (Conference Report, 
1929. g. apr., 55).

Mormons saprata, ka cilvēki, kuriem Dievs ir viņu 
vadītājs, ir augstāki par zemes putekļiem. Šim salī-
dzinājumam bija jāpievērš to uzmanība, kuri ir lepni 
un noraida Tā Kunga balsi un kas ir nepastāvīgi sirdī. 
Kā tas ir aprakstīts Helamana 12:9–20, Mormons 
mums atgādināja par Tā Kunga lielo varu pār fiziska-
jiem elementiem: tie visi kustas pēc Viņa pavēles. Velti 
laiku pārdomām par to, cik tu esi paklausīgs Tā Kunga 
baušļiem. Kā tava vēlme paklausīt Viņa baušļiem pa-
rāda pazemību? Kā brīvā izvēle, nepaklausīt Tā Kunga 
vārdiem, parāda mūsu lepnību?

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti un 
pabeidz šādas frāzes:

a) Un tā es redzēju Helamana 11.–12. nodaļā . . .
b) Tādēļ es . . .
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Kā mēs atceramies To Kungu, paklausām Viņa balsij 
un nožēlojam grēkus, tā mēs izrādām savu pazemību 
un ticību Viņam. Savukārt Viņš tur Savu solījumu mūs 
svētīt un gādāt par labklājību, galu galā piešķirot mums 
mūžīgo dzīvi.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Helamana 11.–12. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

23. DAĻA: 3. DIENA

Helamana 13.–14. 
nodaļa
Ievads
Dažus gadus pirms Glābēja dzimšanas Tas Kungs sūtīja 
lamaniešu pravieti, vārdā Samuēls, sludināt nefijiešiem 
Zarahemlas pilsētā grēku nožēlošanu. Pravietis Sa-
muēls bija otrais Kristus liecinieks — kopā ar pravieti 
Nefiju. Viņš brīdināja nefijiešus par to iznīcināšanu, ja 
viņi nenožēlos savus grēkus. Samuēls viņus brīdināja 
par viņu tendenci noraidīt praviešus un viņu tiekšanos 
pēc laimes, darot nekrietnības. Viņš pasludināja zīmes, 
kuras norādīs uz Jēzus Kristus dzimšanu un nāvi. Viņš 
arī mācīja, ka caur Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu visa 
cilvēce tiks nostādīta Dieva priekšā tiesāšanai.

Helamana 13. nodaļa
Samuēls brīdina nefijiešus par viņu iznīcināšanu, ja viņi 
nenožēlos grēkus
Kad tu izdarīji kaut ko nepareizu un vecākiem vai baz-
nīcas vadītājam bija tevi jāpamāca, kā tu reaģēji?

Pieraksts Helamana 13.–16. nodaļā par pravieša aicinā-
jumu cilvēkiem nožēlot grēkus ir unikāls, jo tā ir pirmā 
reize Mormona Grāmatā, kad lamaniešu pravietis 
piesauc nefijiešus nožēlot grēkus.

Izlasi Helamana 13:1–8, 11, lai saprastu, kāpēc Samu-
ēls nefijiešiem sludināja un ko Tas Kungs lika viņam 
teikt. Šie panti norāda uz principu: Pravieši saņem un 
sludina to, ko Dievs „ieliek” viņu sirdīs. Kādu ziņu 
Dievs „ielika” Samuēla sirdī? Saskaņā ar Helamana 
13:7, kādu efektu, pēc Samuēla cerētā, šim vēstījumam 
vajadzēja atstāt uz nefijiešiem?

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti par 
kādu gadījumu, kad esi sajutis, ka vecāks vai baznīcas va-

dītājs ir saņēmis pamudinājumu dot tev padomu. Kā tas tevi ie-
tekmēja?

Tabulās, tam atvēlētajos laukos, uzraksti atbildes uz 
jautājumiem no Helamana 13:17–23 un Helamana 
13:24–30.
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HELAMANA 13:17–23
Princips: Tad, kad mēs neatceramies To Kungu, mēs esam uzņēmīgāki pret lepnību un netaisnību.

Kā tu domā, kuri panti māca šo patiesību?

Kāds lāsts, pēc Samuēla vārdiem, nāks pār nefijiešiem?

Saskaņā ar Samuēla teikto, ko nefijieši nedarīja, kad viņi pievērsa savas sirdis bagātībām?

Mini dažas lietas, kam jaunieši var pievērst savas sirdis, — manta, rīcība un vēlmes —, kas var novest pie lepnības un grēka.

Kā tu domā, kāpēc ir svarīgi „[atcerēties] To Kungu, savu Dievu, tanīs lietās, ar kurām Viņš [tevi] ir svētījis”? (22. pants)

HELAMANA 13:24–30
Princips: Ja mēs noraidīsim Tā Kunga praviešu vārdus, mēs piedzīvosim nožēlu un bēdas.

Kā tu domā, kuri panti māca šo principu?

Saskaņā ar Samuēla teikto, kādas atrunas nefijieši izmantoja, lai noraidītu Tā Kunga praviešus?

Kā tu domā, kāpēc daži cilvēki pieņēma viltus praviešus, kā to bija aprakstījis Samuēls?

Atbildi uz nākamajiem diviem jautājumiem, studējot jaunākās konferences runas žurnālos Ensign vai Liahona:

Par ko māca mūsu dzīvie pravieši un apustuļi?

Kuras problēmas pravieši un apustuļi ir aktualizējuši un brīdinājuši mūs izvairīties no tām?

Pārlasi Helamana 13:26–28, meklējot, kā nefijieši 
attiecās pret viltus praviešiem. Prezidents Ezra Tafts 
Bensons paziņoja: „Tas, kā mēs atbildam uz dzīvā 
pravieša vārdiem, kad viņš saka mums to, kas mums 
ir jāzina, bet ko mēs negribētu dzirdēt, ir pārbaudī-
jums mūsu uzticībai.” (The Teachings of Ezra Taft Benson 
[1988. g.], 140.)

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Kuram pravietiskajam padomam tu esi izvēlējies paklausīt?
b) Kā tu esi bijis svētīts, ievērojot šo padomu?
c) Kā tu vari labāk sekot dzīvo praviešu padomam?

Samuēls pravietoja: ja nefijieši nenožēlos grēkus, pēc 
400 gadiem viņi tiks iznīcināti (skat. Helamana 13:9–
10), un ka vienīgais iemesls, kāpēc viņi jau nav iznī-
cināti, ir tas, ka starp viņiem vēl aizvien dzīvo taisnīgi 
cilvēki (skat. Helamana 13:12–14).

Izlasi Helamana 13:38, lai uzzinātu, kā tik daudzi nefi-
jieši Samuēla dienās bija kļuvuši tik ļoti ļauni.

Samuēls paziņoja, ka mēs nevaram būt laimīgi, darot 
nekrietnības, un palīdzēja saprast, ka patiesa laime 
gūstama, ievērojot Dieva baušļus. Kura Svēto 
Rakstu prasmīgās pārzināšanas rakstvieta arī māca šo 
patiesību? (Skat. atsauci c Helamana 13:38.)
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Prezidents Ezra Tafts Bensons mums 
palīdzēja saprast šo principu, kad viņš 
teica: „Ir vecs teiciens, kas saka: ir labāk 
sagatavoties un nepieļaut, nekā izlabot un 
nožēlot grēkus. Cik tas ir patiesi! . . . 
Pirmā aizsardzības līnija savas morālās 

tīrības saglabāšanā ir sevis sagatavošana, lai pretotos 
kārdinājumam, un sevis pasargāšana no krišanas 
grēkā” („The Law of Chastity”, Brigham Young Univer-
sity, 1987–1988, Devotional and Fireside Speeches 
[1988. g.], 51; speeches.byu.edu). 

Samuēls mācīja, ka nefijiešu lēmums — atlikt grēku 
nožēlošanu — viņus novedīs pie ciešanām un iznī-
cināšanas. Citi pieraksti Mormona Grāmatā māca, 
ka cilvēki var pieaugt nepaklausībā un ļaunumā, līdz 
grēku nožēlošanas gars viņus pamet. Piemēram, La-
mans un Lemuēls neklausīja Dievu un kļuva „nejūtīgi” 
(1. Nefija 17:45). Šādi piemēri mums parāda, kāpēc ir 
tik svarīgi neatlikt mūsu grēku nožēlošanu. Caur grēku 
nožēlošanu tu vari visu izlabot un izvairīties no grēka 
un kārdinājuma — nesekot Dievam.

Izlasi prezidenta Dītera F. Uhtdorfa, no Augstākā prezi-
dija, izteikumu, lai labāk saprastu to, ka tu vari izmainīt 
savu dzīves kursu tad, ja esi aizgājis pa nepareizo ceļu:

„Manu apmācību laikā, lai kļūtu par 
lidmašīnas kapteini, man bija jāiemācās, 
kā vadīt lidmašīnu garu distanču laikā. 
Lidojumiem virs milzīgiem okeāniem, 
plašiem tuksnešiem un starp kontinentu 
pārlidojumiem ir vajadzīga rūpīga plāno-

šana, lai nodrošinātu drošu ierašanos plānotajā 
galamērķī. Daži no šiem tiešajiem avioreisiem var ilgt 
līdz pat 14 stundām un būt gandrīz 14 500 kilometrus 
gari.

Šādos ilgos lidojumos ir viens svarīga lēmuma punkts, 
pazīstams kā drošas atgriešanās punkts. Līdz šim 
punktam lidmašīnai ir pietiekami daudz degvielas, 
lai apgrieztos un droši atgrieztos izlidošanas lidostā. 
Šķērsojot drošās atgriešanās punktu, kapteinim vairs 
nav izvēles, un ir jāturpina ieņemtais kurss. Tieši tāpēc 
šis punkts tiek bieži dēvēts par neatgriešanās punktu.

. . . Sātans vēlas, lai mēs domātu, ka tad, kad mēs 
esam grēkojuši, mēs esam šķēršojuši „neatgriešanās 
punktu”, ka ir par vēlu mainīt mūsu kursu. . . .

. . . Lai mēs zaudētu cerību, justos nožēlojami, kā 
viņš pats, un domātu, ka nevaram saņemt piedošanu, 
Sātans varētu maldināt, izmantojot pat Svētos Rakstus, 
uzsverot Dieva taisnīgumu, lai norādītu uz to, ka nav 
žēlastības. . . .

Kristus nāca, lai mūs glābtu. Ja mēs esam uzņēmuši 
nepareizu kursu, Jēzus Kristus Izpirkšana var sniegt 
mums pārliecību, ka grēks nav neatgriešanās punkts. 
Droša atgriešanās ir iespējama, ja mēs sekojam Dieva 
glābšanas iecerei.” („Point of Safe Return”, Ensign vai 
Liahona, 2007. g. maijs, 99.)

Kā prezidenta Uhtdorfa piezīmes var sniegt cerību 
tiem, kas domā, ka ir grēkojuši tik daudz, ka ir šķērso-
juši „neatgriešanās punktu”?   
 

Helamana 14. nodaļa
Samuēls pravieto zīmes par Glābēja piedzimšanu un nāvi
Padomā par kādu nesenu notikumu citā valstī, kam 
tika pievērsta pasaules mēroga uzmanība. Kā cilvēki 
uzzina par notikumiem, kas notiek citās pasaules 
malās, piemēram, dabas katastrofām un kariem? Kāpēc 
cilvēki grib zināt par citās pasaules malās notiekošo?

Samuēls pravietoja par Glābēja piedzimšanu un nāvi, 
par notikumu, kas notiks tālu no Zarahemlas. Izstudē 
Helamana 14:3–6 un atzīmē savos Svētajos Rakstos 
zīmes, kas norāda uz Jēzus Kristus dzimšanu. Izstudē 
Helamana 14:20–27 un veic piezīmes, kas norāda uz 
Viņa nāvi.

 3. Savā Svēto Rakstu dienasgrāmatā uzraksti, kā, tavu-
prāt, tu būtu rīkojies, ja tu tur būtu un dzirdētu Samuēla 

pravietojumus. No visām dotajām zīmēm, kura, tavuprāt, visvai-
rāk tevi pārliecinātu nožēlot grēkus?

Šīs zīmes ir gan instruktīvas, gan simboliskas. Kad 
Jēzus Kristus nāca pasaulē, kļuva gaišāks. Kad viņš no-
mira, kļuva tumšāks. Tas pats notiek mūsu dzīvēs, kad 
mēs Viņam vai nu ļaujam, vai neļaujam ienākt mūsu 
sirdīs.

Izlasi Helamana 14:11–13 un nosaki Samuēla mērķi 
vai motīvu sludināt nefijiešiem. Savos Svētajos Rakstos 
atzīmē lietas, ko Samuēls gribēja, lai nefijieši zinātu un 
darītu. (Frāze „caur Viņa nopelniem” 13. pantā nozīmē: 
caur Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu.) Šajos pantos mēs 
mācāmies, ka ticība Jēzum Kristum ved pie grēku 
nožēlošanas un grēku piedošanas.

Izlasi Helamana 14:28–29 un sameklē, kāpēc Tas Kungs 
dod zīmes un brīnumus. Viena patiesība, ko mēs mācā-
mies, ir: Tas Kungs cilvēkiem dod zīmes un brīnu-
mus, lai palīdzētu viņiem ticēt Viņam. Pārdomā 
zīmes (pierādījumus), kuras, tavuprāt, tev palīdz ticēt 
Jēzum Kristum.
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Mācoties par Samuēla pravietotajām zīmēm, ir svarīgi 
atcerēties, ka Tas Kungs dod zīmes, lai taisnīgajiem cil-
vēkiem palīdzētu ticēt un nožēlot grēkus, kamēr ļaunie 
meklē vai pieprasa zīmes saviem savtīgajiem mērķiem 
(skat. Mācība un Derības 46:9). Lai arī ir svarīgi zināt 
Tā Kunga miršanas zīmes vai Viņa Otrās atnākšanas 
zīmes, ir īpaši svarīgi zināt Samuēla mācības par Jēzus 
Kristus nāvi un augšāmcelšanos.

Rūpīgi izlasi Helamana 14:15–19 un tad izstudē šo 
diagrammu.

Izlasot Helamana 14:15–19 un izstudējot diagrammu, 
padomā par šādām lietām:

• Piedzimšanu laicīgajā pasaulē var nosaukt par garīgo 
nāvi, jo mēs tiekam nošķirti no mūsu Debesu Tēva.

• Caur Savu nāvi un augšāmcelšanos Jēzus Kristus 
izpērk visu cilvēci no Krišanas, lai mēs varētu 
atgriezties pie Dieva.

• Caur Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu visa cilvēce 
atgriezīsies pie Dieva, lai tiktu tiesāta.

Dieva klātbūtne
1. Ādama un Ievas krišana 

radīja pirmo garīgo nāvi 
(skat. Helamana 14:16).

Zeme

Nāve un garu 
pasaule

2. Augšāmcelšanās atved visus 
cilvēkus atpakaļ pie Dieva, lai 
viņi varētu tikt tiesāti (skat. 
2. Nefija 2:10; Helamana 14:17).

3. Tie, kas nožēlo grēkus 
un saņem savu grēku 
piedošanu, dzīvo ar Dievu 
mūžīgi (skat. Helamana 
14:13; Mormona 7:7–8).

4. Katrs, kurš nenožēlo 
grēkus, tiks atkal padzīts 
no Dieva klātbūtnes, 
ciešot otro garīgo nāvi 
(skat. Helamana 14:18).

• Pēdējās tiesas laikā visi cilvēki, kas turpinās atteikties 
nožēlot grēkus, piedzīvos otro garīgo nāvi — tiekot 
padzīti no Dieva uz visiem laikiem.

• Jēzus Kristus izglābj mūs no garīgās nāves, 
pateicoties grēku nožēlošanai.

Helamana 14:15–19 atzīmē izteicienus, kas atbilst tikko 
izlasītajām, treknrakstā rakstītajām mācībām. Pabeidz, 
izlasot Helamana 14:30–31.

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti,  
kā tu izmantotu Helamana 14:30–31, lai draugam 

 paskaidrotu, kāpēc šajā dzīvē pieņemtie lēmumi ir tik svarīgi.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Helamana 13.–14. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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23. DAĻA: 4. DIENA

Helamana 15.–16. 
nodaļa
Ievads
Kad Samuēls- lamanietis runāja uz nefijiešiem, stāvot 
Zarahemlas pilsētā uz mūra, viņš pravietoja: ja viņi 
nenožēlos grēkus, Dievs „tos pilnīgi iznīcinās” (He-
lamana 15:17). Viņš paziņoja, ka lamanieši ir kļuvuši 
taisnīgāki par nefijiešiem un ka Tas Kungs pagarinās 
lamaniešu dienas. Daži nefijieši noticēja Samuēla 
mācībām un tika Nefija kristīti. Tie, kas nenoticēja 
Samuēlam, centās viņu nogalināt. Dieva spēks viņu 
aizsargāja, un viņš atgriezās savā zemē.

Helamana 15. nodaļa
Samuēls brīdina nefijiešus un izskaidro, kā lamanieši ir 
kļuvuši par apsolījuma tautu
Šīs ir izdomātas situācijas par diviem jauniem vīrie-
šiem:

Vienu jauno vīrieti uzaudzināja vecāki, kuri nebija 
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi 
un neuzsvēra Jēzus Kristus mācības. Tie ļāva savam 
pusaugu dēlam lietot alkoholu, ko viņš turpināja darīt 
arī universitātē. Vēlāk viņš satika pēdējo dienu svēto 
misionārus. Pēc dažām tikšanās reizēm ar misionāriem 
viņš apsolīja atteikties no alkohola lietošanas. Dažas 
dienas vēlāk viņš bija kopā ar draugiem. Viņi viņam 
piedāvāja alkoholisku dzērienu.

Kāds cits jaunais vīrietis tika uzaudzināts pēdējo 
dienu svēto ģimenē. Viņa vecāki organizēja ģimenes 
mājvakarus un Svēto Rakstu lasīšanu ar ģimeni. Viņš 
izveidoja ieradumu katru dienu studēt Svētos Rakstus 
un lūgt. Viņš apmeklēja Sākumskolu, kalpoja Ārona 
priesterības kvorumos un pabeidza semināra nodarbī-
bas. Viņš zināja un saprata Jēzus Kristus evaņģēliju un 
Dieva baušļus. Universitātē viņš ieguva jaunus drau-
gus. Kādu vakaru draugi viņam piedāvāja alkoholisku 
dzērienu.

Padomā par to, kāds garīgā spēka līmenis varētu būt 
katram no jauniešiem šajā situācijā un kā tas ir salī-
dzināms ar lamaniešiem un nefijiešiem, par kuriem tu 
mācies Helamana 15. nodaļā.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
šādiem jautājumiem:

a) Saskaņā ar Helamana 15:3, 17, kāds bija nefijiešu garīgais 
stāvoklis?
b) Saskaņā ar Helamana 15:4–8, kāds bija lamaniešu garīgais 
stāvoklis? (Vārds piesardzīgi Helamana 15:5 nozīmē rīkoties ar 
īpašu uzmanību.)

Neskatoties uz to, ka lamaniešiem bija gara bezdie-
vības vēsture „dēļ viņu tēvu paražu nekrietnībām”, 
tomēr, kad tie nonāca pie zināšanām par patiesību, viņi 
nožēloja grēkus un kļuva „stingri un nelokāmi ticībā” 
(Helamana 15:4, 8). Turpretī nefijieši kļuva lepni un 
noraidīja evaņģēlija patiesības.

Uzmanīgi izlasi Helamana 15:7–8 un aizpildi šajā iztei-
kumā tukšās vietas: patiesības zināšana un ticība Svē-
tajiem Rakstiem noved pie - - - - - - - - - - - - -  un - - - - - - - - - - - - - , 
kas izraisa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , tādēļ, cik 
daudzi pie tā nonāk, ir - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Lamanieši, mācoties patiesību caur Svēto Rakstu lasī-
šanu un ticību tiem, sāka ticēt Jēzum Kristum un tika 
vesti pie grēku nožēlošanas. Tie piedzīvoja izmaiņas 
sirdī un kļuva stingri un nelokāmi ticībā.
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 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
vienu vai abiem jautājumiem:

a) Kad Svēto Rakstu studēšana tev ir palīdzējusi veikt nepiecie-
šamās izmaiņas tavā dzīvē?
b) Kā, tavuprāt, ieradums cītīgi studēt Svētos Rakstus cilvēkam 
var palīdzēt piedzīvot izmaiņas sirdī?

Samuēla mācības palīdz mums saprast, cik svarīgi ir 
palikt uzticīgiem iegūtajām zināšanām un ticībai. Izlasi 
Helamana 15:14–17 un sameklē frāzes, kas norāda uz 
šo evaņģēlija principu: Cilvēki, kuri zaudē ticību pēc 
tam, kad ir saņēmuši evaņģēlija pilnību, saņems 
lielāku nosodījumu. Tu vari ierakstīt šo patiesību 
savos Svētajos Rakstos — blakus šiem pantiem. Tu vari 
arī blakus, kā atsauci, pierakstīt Mācība un Derības 82:3.

Kāds pielietojums šim principam ir tavā dzīvē? Vai ir 
bijušas reizes, kad tu esi rīkojies pret apzinātām patie-
sības zināšanām? Kas tev ir jādara, lai stiprinātu savu 
ticību Glābējam, nožēlotu grēkus un būtu stingrāks un 
nelokāmāks evaņģēlija patiesībās?

Helamana 16. nodaļa
Tie, kas tic Samuēlam, tiek kristīti; citi nocietina savas sirdis
Padomā, kā tu parasti reaģē uz dzīvo praviešu un 
apustuļu vārdiem? Nefijiešiem tika dota iespēja saņemt 
lamaniešu pravieša, Samuēla, vārdus. Izmanto to, ko tu 
iemācījies no Helamana 16:1–7, lai aizpildītu šo tabulu 
un noteiktu, kuri bija tie, kas ticēja, un kā reaģēja 
nefijieši.

Helamana 16. 
nodaļa

Vai šī 
nefijiešu 
grupa 
ticēja?

Kā šie cilvēki reaģēja 
uz pravieša Samuēla 
vārdiem?

Jā Nē

1. pants

2. pants

3.–5. pants

6.–7. pants

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Tavuprāt, kādēļ daži jaunieši varētu sadusmoties un noraidīt 
praviešu padomus?
b) Kad tu esi redzējis, ka tev tuvs cilvēks seko pravieša pado-
mam pat tad, kad citi to noraida?
c) Kad tu esi izvēlējies sekot pravieša padomam pat tad, kad citi 
apkārtējie to ir noraidījuši?
d) Ko tu vari mācīties par praviešu vārdiem no Helamana 
16:13–14?

Pārdomā prezidenta Ezras Tafta Bensona 
izteikumu par to, kā cilvēki attiecas pret 
mūsdienu praviešiem: „Pravietis ne 
vienmēr pasaulei vai pasaulīgajiem būs 
populārs. Kad pravietis atklāj patiesību, 
tas sadala cilvēkus. Sirdī godīgie uzklausa 

viņa vārdus, bet grēcīgie vai nu ignorē viņu, vai cīnās 
pret viņu. Kad pravietis norāda uz pasaules grēkiem, 
pasaulīgais, tā vietā, lai nožēlotu grēkus, grib vai nu 
aizvērt pravieša muti, vai arī rīkojas tā, it kā pravietis 
neeksistētu. Popularitāte nav patiesības rādītājs. 
Daudzi pravieši ir bijuši nogalināti vai padzīti. Tuvojo-
ties Tā Kunga Otrajai atnākšanai, jūs varat sagaidīt, ka, 
pasaulīgajiem cilvēkiem kļūstot bezdievīgākiem, 
pravieši viņiem būs arvien mazāk populāri.” (The 
Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 133.)

Izlasi Helamana 16:16–21, lai noskaidrotu, kā neticīgie 
attaisnoja piepildīto pravietojumu un debesu zīmju 
neatzīšanu. Tu varētu savos Svētajos Rakstos atzīmēt, 
kuras no šīm atrunām vai argumentiem pret pravie-
šiem, tavuprāt, mūsdienās ir sastopami visbiežāk.

Izlasi Helamana 16:23 un pieraksti savos Svētajos 
Rakstos vai Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā sekas, 
kuras piedzīvo tie, kas noraida Tā Kunga lieciniekus. 
Tavs apgalvojums varētu būt līdzīgs šim principam: 
Kad mēs noraidām Tā Kunga lieciniekus, mēs ļau-
jam Sātanam ietekmēt mūsu sirdis.

Izlasi šo Henrija B. Airinga, no Augstākā 
prezidija, izteikumu un atzīmē jebko, ko 
viņš ir teicis, kas apstiprina to, ko tu esi 
iemācījies no Helamana 16. nodaļas: „Kad 
mēs noraidām padomu, kas nāk no Dieva, 
mēs neizvēlamies būt neatkarīgi no 

apkārtējo ietekmes. Mēs izvēlamies citu ietekmi. Mēs 
noraidām aizsardzību no pilnībā mīloša, visu varoša, 
visu zinoša Debesu Tēva, kura vienīgais mērķis, kā arī 
Viņa mīļotā Dēla mērķis, ir sniegt mums mūžīgo dzīvi, 
kā arī visu, kas ir Viņam, un atvest mūs atpakaļ ar mūsu 
ģimenēm mājās, Viņa mīlošajās rokās. Noraidot Viņa 
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Padomā, vai tu jebkādā veidā esi nocietinājis savu 
sirdi pret praviešu un apustuļu dotajiem padomiem. 
Varētu būt noderīgi pārskatīt brošūru Jaunatnes morāles 
stiprināšanai, domājot par to, ko viņi māca, un uzklau-
sot viņu padomus. Izlem šodien, ko tu darīsi, lai būtu 
stingrs un nelokāms, dzīvojot atbilstoši evaņģēlijam un 
uzklausot Tā Kunga praviešu padomus.

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Helamana 15.–16. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

padomu, mēs izvēlamies cita spēka ietekmi, spēka, 
kura mērķis ir padarīt mūs nožēlojamus un kura 
motīvs ir naids. Mums ir izvēles brīvība — kā dāvana 
no Dieva. Tā vietā, lai izvēlētos netikt ietekmētiem, 
mūsu neatņemamas tiesības ir izvēlēties nodot sevi 
vienam no šiem spēkiem.” („Finding Safety in Coun-
sel”, Ensign, 1997. g. maijs, 25.)

Ko prezidents Airings stāsta par sekām, kad mēs 
noraidām Dieva ietekmi mūsu dzīvēs? Kāpēc ir svarīgi 
saprast, ka, noraidot Dieva ietekmi, mēs nonākam 
Sātana ietekmē?
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24. DAĻA: 1. DIENA

3. Nefija 1. nodaļa
Ievads
Pirms došanās prom, pravietis Nefijs (Helamana dēls) 
nodeva pierakstus savam vecākajam dēlam Nefijam. 
Neticīgie plānoja nogalināt visus ticīgos, ja pravieto-
jumi nepiepildīsies līdz noteiktai dienai. Kad Nefijs 
aizlūdza To Kungu par ticīgajiem, Tā Kunga balss nāca 
pie viņa, paziņodama, ka Viņa piedzimšanas zīmes tiks 
dotas nākamajā naktī. Piepildot Samuēla- lamanieša 
pravietojumu, saulei norietot, neiestājās tumsa, un pa-
rādījās jauna zvaigzne. Neskatoties uz Sātana centie-
niem iznīcināt cilvēku ticību, „lielākā daļa ļaužu ticēja 
un tika pievērsti Tam Kungam” (3. Nefija 1:22).

3. Nefija 1:1–26
Pravietojumi attiecībā uz Jēzus Kristus piedzimšanu tiek 
piepildīti, un daudzi nefijieši tiek pievērsti
Padomā par dažiem cilvēkiem Svētajos Rakstos vai 
baznīcas vēsturē, kuri ir upurējuši savas dzīvības Jēzus 
Kristus evaņģēlija dēļ. Kādēļ, tavuprāt, cilvēki labprātīgi 
sniedza šādu upuri?

Kā tas ir pierakstīts 3. Nefija 1. nodaļā, ticīgo nefijiešu 
grupai bija jāizlemj, vai tie ir gatavi atdot savas dzī-
vības, lai paliktu uzticīgi savai ticībai. Nodaļa sākas, 
paskaidrojot, ka Nefijs nodeva svētos pierakstus savam 
dēlam, kuru arī sauca Nefijs, un tad devās prom no šīs 
zemes (skat. 3. Nefija 1:1–3). Tad tiek norādīts uz ticī-
bas pārbaudījumu, ko piedzīvoja daudzi nefijieši.

Izlasi 3. Nefija 1:4–9 un sameklē grūtības, ar kurām sa-
skārās uzticīgie nefijieši. Kā tu justos, ja tu būtu Nefijs 
un būtu pienācis laiks, kad ticīgie tiktu iznīcināti? Brīdi 
padomā, kādēļ dažiem cilvēkiem varētu būt grūti palikt 
uzticīgiem šādā situācijā?

Izlasi 3. Nefija 1:10–12 un sameklē, ko Nefijs izdarīja 
šajā kritiskajā brīdī. Izlasi Tā Kunga atbildi Nefijam 
3. Nefija 1:13–14. Tu vari atzīmēt izteikumu 3. Nefija 
1:13, kas norāda uz šo principu: Tas Kungs piepildīs 
visus Savus vārdus, ko Viņš ir licis runāt Saviem 
praviešiem. 

IEVADS  

3. Nefija grāmatā 
Kādēļ studēt šo grāmatu?
Studējot 3. Nefija grāmatu, tu apgūsi Glābēja vārdus 
un darbus, kalpojot nefijiešu vidū. Baznīcas vadītāji 
atsaucas uz 3. Nefija grāmatu kā uz Tā Kunga 
„piekto evaņģēliju”, tāpēc ka, tāpat kā pirmie četri 
Jaunās Derības evaņģēliji, tā uzmanība ir vērsta 
tieši uz Jēzus Kristus mācībām un kalpošanu. (Skat. 
Gordons B. Hinklijs, „The Cornerstones of Our 
Faith”, Ensign, 1984. g. nov., 52.) Prezidents Ezra 
Tafts Bensons mācīja: „3. Nefijs ietver dažus no 
visaizkustinošākajiem un spēcīgākajiem pantiem 
visos Svētajos Rakstos. Tas sniedz liecību par Jēzu 
Kristu, Viņa praviešiem un glābšanas mācībām.” 
(„The Savior’s Visit to America”, Ensign, 1987. g. 
maijs, 6.) Redzot, kā Jēzus Kristus izrāda žēlsirdību 
pret cilvēkiem, katru atsevišķi (3. Nefija 11:15; 17:21), 
tu spēsi labāk novērtēt Viņa rūpes par tevi. Tu arī 
vari apgūt svarīgas mācības, ievērojot, kā daži cilvēki 
gatavojās satikt Glābēju, kamēr citi sev liedza saņemt 
brīnumainās svētības.

Kas sarakstīja šo grāmatu?
Veidojot 3. Nefija grāmatu, Mormons saīsināja 
pierakstus no Nefija lielajām plāksnēm. Šī grāmata 
ir nosaukta Nefija, Nefija dēla, vārdā, kurš dzīvoja 
un kalpoja pirms, tajā laikā un pēc tam, kad Glābējs 
parādījās ļaudīm. Lielu ļaundarību laikā, vēl pirms 
Jēzus Kristus apmeklējumiem, Nefijs kalpoja „ar 
spēku un ar lielu varu” (3. Nefija 7:17). Nefija centieni 
ievadīja Jēzus Kristus kalpošanu, kura vārdi un darbi 
ir 3. Nefija grāmatas centrālā tēma. Saīsinot Nefija 
pierakstus, Mormons iekļāva tajos liecību un savus 
komentārus (skat. 3. Nefija 5:8–26; 26:6–12; 29–30).

Kad un kur šī grāmata tika sarakstīta?
Oriģinālie pieraksti, kas tika izmantoti kā avoti 
3. Nefija grāmatai, visdrīzāk tika uzrakstīti laika 
posmā no 1. g. pr. Kr. līdz 35. g. pēc. Kr. Mormons 
saīsināja šos pierakstus aptuveni starp 345. g. pēc Kr. 
un 385. g. pēc Kr. Mormons nav pierakstījis, kur viņš 
atradās, kad apkopoja šo grāmatu.
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1. Mēģini iztēloties, kā Nefijs varēja justies uzreiz pēc 
tam, kad tika dota zīme par Glābēja dzimšanu. Savā 

Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti, kā, tavuprāt, tu jus-
tos, ja tu būtu tur bijis tajā laikā. Kā, tavuprāt, tu būtu juties, ja tu 
būtu Nefijs un tikko būtu bijusi dota zīme?

Izlasi 3. Nefija 1:4, 14–15, 
19–21 un sameklē citas 
frāzes, kas uzsver Tā 
Kunga neatlaidību Viņa 
praviešu vārdu piepil-
dīšanā. Tu vari atzīmēt 
šīs frāzes savos Svētajos 
Rakstos. Lasot 3. Nefija 
1:14, var būt noderīgi 
saprast, ka Persona, 
kas runāja, pildīja divas 
lomas un runāja no 
abām perspektīvām: kā 
Jehova (kurš ir Tēvs — 
pateicoties dievišķām 
pilnvarām) un kā Jēzus 
Kristus — topošais Dieva 
dēls miesā.

Brigams Jangs reiz vaicāja: 
„Vai jūs lasāt Svētos Rakstus, 
. . . it kā jūs stāvētu to vietā, 
kas tos sarakstīja? . . . Jums 
ir šī privilēģija to darīt, lai jūs 
varētu pazīt rakstītā Dieva 
vārda garu un nozīmi tikpat, 
cik jūsu ikdienas pastaigas un 
sarunas.” (Teachings of Presi-
dents of the Church: Brigham 
Young [1997], 119.)

Sevis iztēlošanās to 
vietā, kas sarakstīja 
Svētos Rakstus

Lai redzētu, kā tika piepildīti pravietojumi par Glā-
bēja dzimšanu, ieraksti Samuēla- lamanieša pravie-
tojumu tabulas kreisajā ailē. Tad ieraksti pantu no 
3. Nefija 1. nodaļas un īsu aprakstu par tā piepildīšanos 
tabulas labajā ailē.

Samuēla- lamanieša pravietojumi Piepildījums

1. pravietojums (Helamana 14:3–4): 3. Nefija 1. nodaļa:

2. pravietojums (Helamana 14:5): 3. Nefija 1. nodaļa:

3. pravietojums (Helamana 14:6): 3. Nefija 1. nodaļa:

4. pravietojums (Helamana 14:7): 3. Nefija 1. nodaļa:
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Lasot 3. Nefija 1:16–18, pievērs uzmanību tam, kāda 
bija ļauno reakcija, kad viņi redzēja zīmes. Tu vari 
atzīmēt dažas no viņu reakcijām. 3. Nefija 1:18 mēs uz-
zinām, ka daži cilvēki „sāka baidīties dēļ savas nekriet-
nības un savas neticības”. Padomā par šādu jautājumu: 
Kā grēks un neticība noved pie bailēm?

Izlasi 3. Nefija 1:22–23 un sameklē, ko velns centās 
izdarīt pēc tam, kad bija dotas zīmes par Tā Kunga 
piedzimšanu. Pabeidz šo izteikumu, atklājot 22. pantā 
atrasto principu: Kad mēs saskaramies ar Sātana 
meliem, mēs varam izvēlēties   
 .

Bīskaps Ričards K. Edžlijs, kas kalpoja prezidējošā 
bīskapībā, ieteica, kā mums rīkoties mūsu personīgās 
ticības pārbaudījumos. Atzīmē viņa vārdus vai frāzes, 
kas tevi iedvesmo ticēt, neskatoties uz Sātana kārdinā-
jumiem šaubīties:

„Tā kā mūsdienu pasaulē mēs saskara-
mies ar konfliktiem un izaicinājumiem, es 
vēlos ieteikt vienu vienīgu izvēli — miera 
un aizsardzības izvēli, kas ir piemērota 
visiem. Šī izvēle ir ticība. Ņemiet vērā, ka 
ticība nav bezmaksas dāvana, dota bez 

nodoma, vēlmes vai piepūles. . . . Glābējs teica: „Nāciet 
šurp pie manis” (Mateja 11:28); „Klauvējiet, tad jums 
taps [dots]” (Mateja 7:7). Šie ir darbības vārdi — nāciet, 
klauvējiet. Tās ir izvēles. Tāpēc es saku: „Izvēlieties 
ticību.” Izvēlieties ticību, nevis šaubas, izvēlieties ticību, 
nevis bailes, izvēlieties ticību pār nezināmo vai nere-
dzamo un izvēlieties ticību, nevis pesimismu. . . .

. . . Kad loģika, saprāts, personīgais intelekts nonāk 
konfliktā ar svētajām mācībām un doktrīnu vai jūsu 
uzskatiem uzbrūk pretrunīgi vēstījumi, . . . izvēlieties 
neizmest [ticības] sēklu no savas sirds aiz neticības. At-
cerieties, ka mēs nesaņemsim liecību, līdz mūsu ticība 
nebūs pārbaudīta (skat. Etera 12:6).” („Izvēle ir jūsu”, 
Ensign vai Liahona, 2010. g. novembris, 31–33.)

 2. Kādus melus un maldus velns izplata mūsdienās, lai 
nocietinātu cilvēku sirdis pret patiesību? Ieraksti savā 

Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, ko tu vari darīt, lai sagla-
bātu savu ticību Jēzum Kristum un Viņa atjaunotajam evaņģēli-
jam brīžos, kad velns cenšas panākt, lai tu apšaubi savu ticību.

Izlasi 3. Nefija 1:24–25 un atrodi vēl vienu izaicinā-
jumu, ar kādu saskārās ticīgie. Pārdomā, ko tu vari mā-
cīties no to cilvēku atbildēm, kuri uzzināja, ka viņiem 
nav bijusi taisnība.

3. Nefija 1:27–30
Nefijiešu atkritēji un daži no lamaniešu jauniešiem 
pievienojas Gadiantona laupītājiem
Dažus gadus pēc Jēzus Kristus piedzimšanas zīmju 
došanas vairāki nefijiešu atkritēji sāka ietekmēt ticīgo 
spēju — palikt nelokāmiem evaņģēlijā. Kā tu vari palikt 
nelokāms evaņģēlijā, pat neskatoties uz uzbrukumiem 
baznīcai mūsdienās? Izlasi 3. Nefija 1:27–30 un atrodi, 
vai „lamaniešu jaunajai paaudzei” bija pozitīva vai 
negatīva ietekme uz citiem.

Pievērs uzmanību tam, ka daudzi lamaniešu jaunieši 
„kļuva patstāvīgi” (3. Nefija 1:29) un novērsās no 
evaņģēlija. Māsa Ketlīna H. Hagija, kas kalpoja Palīdzī-
bas biedrības vispārējā prezidijā, ieteica skaidrojumu 
frāzei — „viņi kļuva patstāvīgi”: „Man tas nozīmē, ka 
viņi vispirms uzlūkoja sevi un nodevās vēlmēm, no 
kurām pravieši brīdināja izvairīties. Viņi padevās Sātana 
kārdinājumiem un vilinājumiem.” („Grow Up unto the 
Lord”, Ensign, 2010. g. februāris, 18.)

Tu vari ierakstīt šo principu savos Svētajos Rakstos 
— blakus 3. Nefija 1:29–30, vai arī savā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā: Ja mēs padodamies kārdinā-
jumam, mūsu piemērs var negatīvi ietekmēt citu 
cilvēku ticību un taisnīgumu. 

 3. Lai tu labāk saprastu, kā šis princips attiecas uz tevi, 
atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz šā-

diem jautājumiem:
a) Kad tu esi pieredzējis iepriekš minēto principu? Kā tu vari 
 palikt uzticīgs pat tad, kad apkārtējie izvēlas to nedarīt?
b) Lai arī ir svarīgi zināt, ka mūsu piemērs var atstāt negatīvu 
ietekmi uz citiem, ir svarīgi arī atcerēties, ka mūsu piemērs var 
kādam palīdzēt. Kad tu esi redzējis, ka „jaunajai paaudzei” jeb 
mūsdienu baznīcas jauniešiem ir pozitīva ietekme uz citu cilvēku 
ticību?

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā izveido 
 sarakstu ar dažiem veidiem, kā tu vari pozitīvi ietekmēt 

cilvēku ticību tavā ģimenē, tavā bīskapijā vai draudzē, vai tavu 
vienaudžu vidū. Izvēlies no saraksta divus veidus un uzraksti, 
ko tieši tu darīsi, lai to paveiktu.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 3. Nefija 1. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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24. DAĻA: 2. DIENA

3. Nefija 2.–5. 
nodaļa
Ievads
Drīz pēc tam, kad cilvēki bija redzējuši Jēzus  Kristus 
piedzimšanas zīmes, tie sāka aizmirst saņemtās lie-
cības, un tie nocietināja savas sirdis. Daudzi nefijieši 
un lamanieši noraidīja turpmākās zīmes un brīnumus, 
kā arī pieauga ļaundarībās. Tā rezultātā Gadiantona 
laupītāji kļuva stipri un draudēja iznīcināt nefijiešus. 
Nefijiešu augstais soģis, Lahoneuss, sapulcināja visus 
taisnīgos nefijiešus un lamaniešus un aicināja cilvēkus 
nožēlot grēkus un gatavoties cīņai. Pateicoties viņu 
vienotībai un ticībai Tam Kungam, viņi guva uzvaru pār 
saviem ienaidniekiem. Pēc savas izglābšanās taisnīgie 
nefijieši un lamanieši atzina Dieva spēku to pasargā-
šanā.

3. Nefija 2. nodaļa
Taisnīgie nefijieši un lamanieši apvienojas, lai aizstāvētu 
sevi no Gadiantona laupītājiem
Padomā par dažām nozīmīgām garīgajām pieredzēm, 
kas tev ir bijušas tavā dzīvē. (Atceries, ka nozīmīgām 
garīgajām pieredzēm nav jābūt ārkārtīgi lielām vai 
neparastām, lai tās būtu nozīmīgas.) Kāpēc, tavuprāt, 
varētu būt svarīgi atcerēties šīs garīgās pieredzes? 

Izlasi 3. Nefija 2:1–3, meklējot, kas notika ar cilvē-
kiem, kad tie sāka aizmirst zīmes attiecībā uz Glābēja 
piedzimšanu. Ko tu vari mācīties no šī apraksta par 
briesmām, kas rodas, aizmirstot garīgās pieredzes?

Viens no principiem, ko mēs varam mācīties no tā, 
kas notika ar nefijiešiem, ir tas: ja mēs aizmirstam 
piedzīvotās garīgās pieredzes, mēs kļūstam neaiz-
sargātāki pret Sātana kārdinājumiem un maldiem. 
Tu vari pierakstīt šo principu savos Svētajos Rakstos 
— blakus 3. Nefija 2:1–3. To darot, domā par to, kā, 
aizmirstot garīgās pieredzes, mēs varam kļūt neaizsar-
gātāki pret Sātanu.

Apdomā, ko tu vari darīt, lai atpazītu un neaizmirstu 
garīgās pieredzes. Uzskaiti dažas idejas, kas, tavuprāt, 
palīdzētu vislabāk:   
 

Prezidents Henrijs B. Airings, no Augstākā prezidija, 
paskaidroja, kā viņam ir palīdzējusi garīgo pieredžu 
pierakstīšana dienasgrāmatā. Lasot par šo pieredzi, 
pasvītro svētības, kuras var saņemt no šādu pierakstu 
vešanas:

„Gadiem ilgi es katru dienu pierakstīju 
dažas rindiņas. Es nekad neizlaidu 
nevienu dienu, lai arī cik noguris es būtu, 
vai arī cik agri man būtu jāceļas nākamajā 
dienā. Pirms es rakstīju, es apdomāju šo 
jautājumu: „Vai es šodien esmu redzējis 

Dieva roku sniedzamies, lai pieskartos mums, mūsu 
bērniem vai ģimenei?” Šādi turpinot, kaut kas sāka 
atgadīties. Dienas beigās to pārdomādams, es redzēju 
pierādījumus tam, ko Dievs bija darījis kādam no 
mums, ko dienas aizņemtībā es nebiju ievērojis. Kad 
tas notika, un tas notika bieži, es sapratu, ka mani 
centieni atcerēties ļāva Dievam man parādīt to, ko Viņš 
bija paveicis.

Manā sirdī parādījās lielāka pateicība. Mana liecība 
auga. Es ieguvu arvien lielāku pārliecību par to, ka 
mūsu Debesu Tēvs dzird un atbild uz lūgšanām. Es sa-
jutu lielāku pateicību par cilvēku siržu mīkstināšanu un 
attīrīšanu, pateicoties Glābēja, Jēzus Kristus, veiktajai 
Izpirkšanai. Un es ieguvu lielāku pārliecību par to, ka 
Svētais Gars var mums visu atgādināt — pat to, ko mēs 
neievērojām vai kam nepievērsām uzmanību tad, kad 
tas notika.” („Ak, atcerieties, atcerieties”, Ensign vai 
Liahona, 2007. g. nov., 67.)

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā apraksti, kā 
garīgo pieredžu atcerēšanās tev ir palīdzējusi palikt uzticī-

gam — neskatoties un Sātana centieniem tevi kārdināt un maldi-
nāt. (Tā var būt garīgo pieredžu atcerēšanās, pierakstot tās 
dienasgrāmatā.)

Kā rakstīts 3. Nefija 2:4–19, daudzi nefijieši pieauga 
ļaunumā, un Gadiantona laupītāji pieauga skaitā un 
spēkā. Tie kļuva aizvien ļaunāki un agresīvāki, liekot 
pievērstajiem lamaniešiem apvienot savus spēkus ar 
nefijiešiem, lai cīnītos pret viņiem. Lai gan viņi guva 
zināmus panākumus, padzenot Gadiantona laupītājus 
no savām zemēm, tomēr nefijiešu un lamaniešu stā-
voklis 15 gadus pēc Jēzus Kristus piedzimšanas zīmēm 
joprojām bija nedrošs.

3. Nefija 3:1–10
Gadiantona laupītāju vadonis pieprasa nefijiešu un 
lamaniešu padošanos
3. Nefija 3:1–10 mēs redzam piemēru tam, kā velns rei-
zēm strādā caur citiem, mēģinot vājināt mūsu ticību un 
novest neceļos. Gidianhijs, Gadiantona laupītāju vado-
nis, uzrakstīja vēstuli Lahoneusam, apvienoto nefijiešu 
un lamaniešu augstākajam soģim un pārvaldniekam, 
lai viņu pārliecinātu padoties Gadiantona laupītājiem. 
Izlasi 3. Nefija 3:2–10, meklējot vārdus vai frāzes, kas 
raksturo Gidianhija paņēmienus, ar kādiem viņš centās 
vājināt Lahoneusa ticību un novest viņu neceļos. Tu 
vari atzīmēt šos vārdus vai frāzes.
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Šie panti māca, ka Sātans un viņa sekotāji bieži 
izmanto glaimus, viltus solījumus un draudus. 
Svarīgi ir saprast, ka Sātana paņēmieni bieži vien ir  
ļoti izsmalcināti un viņš var izmantot mūsu draugus 
un cilvēkus, kuri mums patīk, nevis acīm redzamus 
ļaunumus, lai mūs kārdinātu. Tomēr joprojām pastāv 
 līdzības starp Gidianhija motīviem un paņēmieniem, 
un to, kā Sātans darbojas mūsdienās, lai cilvēkus aiz-
vestu neceļos.

 2. Izvēlies vienu no Gidianhija paņēmieniem un pa-
skaidro savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, kā Sā-

tans var izmantot līdzīgu paņēmienu pret mūsdienu jauniešiem. 
Uzraksti, kā tu vari pretoties šim paņēmienam.

3. Nefija 3:11–4:33
Lahoneusa ļaudis gatavojas sevis aizstāvēšanai, un viņi 
sakauj Gadiantona laupītājus

Lahoneuss bija pārsteigts par Gidianhija vēstuli un bija 
gatavs sagatavot savus ļaudis nenovēršamajai cīņai. 
Izlasi šīs rakstvietas un nosaki vismaz četrus veidus, 
kā Lahoneuss sagatavoja savus ļaudis garīgi un laicīgi 
(fiziski) izturēt Gadiantona laupītāju uzbrukumu. 
(Mājiens: studējot šos pantus, pārliecinies, ka tu nošķir 
Gidianhiju, Gadiantona laupītāju vadoni, no Gidgido-
nija, nefijiešu diženā pravieša un augstākā virsnieka.)

• 3. Nefija 3:12

• 3. Nefija 3:13–14

• 3. Nefija 3:15

• 3. Nefija 3:17–19

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā sadali tukšu 
lapu divās daļās. Vienā ailē augšā uzraksti — Lahoneusa 

sagatavošanās darbi, bet otrā ailē augšā uzraksti — Salīdzinā-
jums ar mūsdienām. Zem virsraksta „Lahoneusa sagatavošanās 
darbi” uzraksti vai uzzīmē četrus veidus, kurus tu atradi, kā Laho-
neuss un nefijieši sagatavojās izturēt uzbrukumu. Zem virsraksta 

„Salīdzinājums ar mūsdienām” uzraksti vai uzzīmē dažus piemē-
rus no mūsdienām salīdzinājumā ar to, ko Lahoneuss darīja, lai 
sagatavotu ļaudis. Šīm līdzībām vajadzētu ietvert garīgos un laicī-
gos sagatavošanās darbus, kurus mēs tiekam mudināti veikt ša-
jās pēdējās dienās.

 4. Lai tu labāk saprastu, kā tu vari pielietot to, ko tu esi 
iemācījies, atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrā-

matā uz diviem vai vairākiem jautājumiem:
a) Kā tu vari nostiprināt savas mājas pret velna uzbrukumiem?
b) Kādā veidā sanākšana kopā ģimenēs, draudzēs vai bīskapijās 
sniedz mums aizsardzību?
c) Kāpēc ikdienas Svēto Rakstu studijas ir svarīgas sevis stipri-
nāšanā?
d) Kad lūgšana tev ir palīdzējusi iegūt garīgu spēku pret ienaid-
nieku vai briesmām?
e) Kā grēku nožēlošana var būt viens no veidiem, lai sagatavo-
tos nākotnei?
f) Kāpēc, tavuprāt, lēmums sekot tiem, kam ir pravietojuma un 
atklāsmes gars, ir īpaši svarīgs mūsdienās?

Lai uzzinātu, kas notika, kad Gadiantona laupītāji 
uzbruka Lahoneusam un viņa ļaudīm, izlasi 3. Nefija 
4:7–12. No šī pieraksta mēs uzzinām: ja mēs sevi 
garīgi un laicīgi sagatavosim, tad Tas Kungs mūs 
stiprinās grūtību pārvarēšanai.

Lahoneuss un viņa ļaudis sakāva Gadiantona laupī-
tājus un iznīcināja laupītāju vadoņus. Viņi uzvarēja — 
pateicoties viņu vadoņu izvēlēm (skat. 3. Nefija 3:19; 
4:17), viņu paklausībai (skat. 3. Nefija 3:21; 4:18) un 
viņu paļāvībai uz Dievu (skat. 3. Nefija 4:30–31). Izlasi 
3. Nefija 4:30–33 un sameklē, kāda bija ļaužu reakcija 
pēc Gadiantona laupītāju sakāves. Kādus iemeslus 
cilvēki saskatīja sevis atbrīvošanai no Gadiantona 
laupītājiem? Viens no principiem, ko šie panti māca, 
ir: Tas, ka atzīstam Dieva labestību un žēlsirdību 
mūsu atbrīvošanā no grūtībām, mums palīdz pa-
likt pazemīgiem.

3. Nefija 5. nodaļa
Cilvēku vidū ir atjaunots miers; Mormons paskaidro savu 
pierakstu saīsinājumu
Padomā par to, kā personīga garīgā pieredze ir ietek-
mējusi tavu ticību, tavas vēlmes vai to, kā tu rīkojies pēc 
šīs garīgās pieredzes. Izlasi 3. Nefija 5:3–4 un samelē, 
ko nefijieši paveica — pateicoties palīdzībai un svētī-
bām, ko viņi saņēma no Tā Kunga. Pievērs vērību tam, 
ka viens no veidiem, kā ļaudis reaģēja, bija evaņģēlija 
sludināšana citiem.

3. Nefija 5:14–26, Mormons paskaidroja, kāpēc viņš 
izveidoja saīsinātos pierakstus. Izlasi 3. Nefija 5:12–13 
un sameklē, ko Mormons teica par viņa pienākumu — 
veidot nefijiešu pierakstu saīsinājumu.
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No šiem pantiem mēs mācāmies, ka mums kā Jēzus 
Kristus mācekļiem ir pienākums visiem citiem 
mācīt par ceļu uz mūžīgo dzīvi. Viens no svarīgāka-
jiem veidiem, kā mēs varam parādīt savu pateicību Tam 
Kungam par visu, ko Viņš mūsu labā dara, — palīdzot 
citiem nākt pie Viņa un saņemt svētības, kuras Viņš 
tiem ir sagatavojis.

 5. Ieraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā da-
žus veidus, kā tu varētu mācīt citiem par ceļu uz mūžīgo 

dzīvi. Padomā arī par situācijām, kādās tu varētu mācīt.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 3. Nefija 2.–5. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

24. DAĻA: 3. DIENA

3. Nefija 6.–10. 
nodaļa
Ievads
Pēc brīnumainās atbrīvošanās no Gadiantona laupītā-
jiem nefijieši un lamanieši aptuveni trīs gadus baudīja 
mieru. Tad parādījās lepnība, šķiru atšķirības un vajā-
šanas, kas noveda pie lielas bezdievības un nefijiešu 
valdības gāšanas. Starp zīmēm par Jēzus Kristus nāvi 
Jeruzālemē bija liela iznīcināšana, kurā tika nopostī-
tas daudzas nefijiešu pilsētas, nogalinot bezdievīgos. 
Tumsa pārklāja zemi trīs dienas. Tumsā bija dzirdama 
Glābēja balss, kas aicināja cilvēkus atgriezties pie Viņa. 
Kad tumsa izklīda, ļaužu sēras pārvērtās priekā un 
Jēzus Kristus slavināšanā.

3. Nefija 6.–7. nodaļa
Nefijieši kļūst lepni, baznīca ir sašķelta, slepenās savienības 
iznīcina valdību, un cilvēki ir sadalījušies ciltīs
Atminies, kad tev bija jāizdara izvēle — sekot vai nese-
kot pravietim. Kā pierakstīts 3. Nefija 6.–7. nodaļā, daži 
nefijieši piedzīvoja traģisku iznākumu praviešu norai-
dīšanas dēļ, kamēr citi saņēma svētības, kas gūstamas 
grēku nožēlošanas un Tā Kunga izvēlēto kalpu uzklau-
sīšanas dēļ.

Kā jau iepriekš lasīji 3. Nefija 5. nodaļā, nefijieši nožē-
loja grēkus un cītīgi kalpoja Dievam, un ar Dieva spēku 
tika atbrīvoti no Gadiantona laupītājiem. Tad īsu laiku 
nefijieši baudīja uzplaukumu. Tomēr drīz daudzu ļaužu 
sirdīs ienāca lepnība, kas noveda pie baznīcas šķel-
šanās. Pravieši tika sūtīti sludināt cilvēkiem par viņu 
bezdievību, bet soģi viņus slepus sagūstīja un nogali-
nāja (skat. 3. Nefija 6:4–23). Apmēram sešu gadu laikā 
cilvēki „paši sevi atdeva Sātana varā” (3. Nefija 7:5) 
un kļuva tik ļauni, ka cīnījās pret visu labo. Slepenās 
savienības iznīcināja zemes valdību, un cilvēki sadalījās 
ciltīs.

Neskatoties uz cilvēku ļaunumu, Nefijs turpināja lieci-
nāt pret viņu grēkiem un piesaukt viņus nožēlot grēkus 
(skat. 3. Nefija 7:15–20). Izlasi 3. Nefija 7:21–22 un 
atzīmē dažus piemērus tam, kā cilvēki tika svētīti tāpēc, 
ka sekoja Nefijam. No šiem pantiem mēs uzzinām: 
ja mēs nožēlosim grēkus un sekosim Tā Kunga 
kalpiem, mēs baudīsim Svētā Gara ietekmi savā 
dzīvē.
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 1. Ieraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā par 
kādu gadījumu, kad izvēlējies sekot pravieša vai kāda cita 

priesterības vadītāja padomam. Kā tu tiki svētīts par savu rīcību?

3. Nefija 8:1–18
Liela iznīcināšana piepilda zīmi par Jēzus Kristus nāvi
Iztēlojies to dienu, kad notiek Jēzus Kristus Otrā 
atnākšana. Kā, tavuprāt, tu varētu justies šajā laikā? 
Līdzīgā veidā nefijieši bija ilgi gaidījuši Jēzus Kristus 
atnākšanu. Samuēls- lamanietis pravietoja par zīmēm, 
kuras būs redzamas tad, kad Jēzus Kristus nomirs (skat. 
Helamana 14:20–27). Izlasi 3. Nefija 8:3–4 un pievērs 
uzmanību tam, cik atšķirīgi daži nefijieši attiecās pret 
zīmēm.

Izlasi 3. Nefija 8:5–7 un sameklē, kas notika 34. gadā 
pēc Glābēja piedzimšanas zīmes došanas. Pārskati 
3. Nefija 8:8–18, sameklējot, kas notika ar to pilsētu 
iedzīvotājiem, kuri piedzīvoja viesuļvētras un zemes-
trīces. Izlasi 3. Nefija 10:11–12 un atzīmē, kas bija tie, 
kas izdzīvoja šajā iznīcināšanā. Lai gan izdzīvojušie bija 
nefijiešu „taisnīgākā daļa”, tiem joprojām bija jānožēlo 
grēki un jānāk pie Jēzus Kristus.

 2. Izmanto vienu lapu savā Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā, lai izveidotu laikraksta ziņu publikāciju par 

notikumiem 3. Nefija 8:5–18. Izveido virsrakstu, uzskicē attēlu un 
tad izveido rakstu par iznīcināšanu.

3. Nefija 8:19–25
Trīs dienas zemi pārklāj tumsa
Atminies, kad esi atradies pilnīgi tumšā vietā, pie-
mēram, alā vai istabā bez logiem, brīdī, kad kāds ir 
izslēdzis gaismu (vai iztēlojies, kā tas būtu). Kādas 
bija sajūtas, atrodoties tumsā un neko neredzot? Izlasi 
3. Nefija 8:19–23, kas notika pēc tam, kad vētra un iz-
nīcināšana norimās. (Tu vari atzīmēt vārdus vai frāzes, 
kas norāda uz to, cik dziļa bija tumsa.)

Izlasi 3. Nefija 8:24–25, meklējot, ko nefijieši teica, lai 
novērstu daudzu cilvēku nāvi un iznīcināšanu.

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Kā grēka sekas ir pielīdzināmas tumsai?
b) Kā grēku nožēlošana ir pielīdzināma gaismas ielaišanai 
tumšā istabā?

3. Nefija 9:1–14
Jēzus Kristus balss tumsā aicina tos, kuri izdzīvoja 
postījumos, nožēlot grēkus un nākt pie Viņa
Trīs tumsas dienās Glābēja balss runāja uz tiem, kuri 
tika pasargāti no iznīcināšanas. Izlasi 3. Nefija 9:1–2, 7 

un atrodi, ko Glābējs teica par šīs iznīcināšanas iemes-
liem. Tad izlasi 3. Nefija 9:13–14 un atrodi, ko Glābējs 
sacīja, lai nomierinātu ļaudis viņu ciešanās. Tu vari 
atzīmēt tās pantu daļas, kas tev liekas nozīmīgas.

Elders C. Skots Grovs, no Septiņdesmitajiem, aicina 
mūs visus nākt pie Viņa un tapt dziedinātiem:

„Jēzus Kristus ir mūsu dvēseļu diženais 
Dziedinātājs. Izņemot pazušanas grēkus, 
nav tādu grēku vai pārkāpumu, sāpju vai 
bēdu, kas būtu ārpus Viņa Izpirkšanas 
dziedinošā spēka.

Kad mēs grēkojam, Sātans saka, ka mēs 
esam zuduši. Turpretī mūsu Izpircējs piedāvā pestīšanu 
visiem — neatkarīgi no tā, ko mēs esam izdarījuši ne-
pareizi, — arī jums un man.” („Izpirkšanas brīnums”, 
Ensign vai Liahona, 2011. g. maijs, 109.)

Glābēja uzaicinājums 3. Nefija 9:13 — nākt pie Viņa un 
tapt Viņa dziedinātiem — attiecas uz mums visiem. Lai 
Glābējs varētu mūs dziedināt, mums ir jāpieņem Viņa 
uzaicinājums un jānāk pie Viņa, jānožēlo mūsu grēki 
un jātop pievērstiem.

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti par 
vienu no savas dzīves aspektiem, kuram būtu nepiecie-

šams Glābēja dziedinošais spēks. Kas tev ir jāizdara, lai tu varētu 
aicināt Viņu tevi dziedināt?

3. Nefija 9:15–22
Glābējs pasludina, ka caur Viņa upuri Mozus likums ir 
piepildīts
Kā daļu no Mozus likuma, pēc kura nefijieši līdz šim 
brīdim bija dzīvojuši, Tas Kungs pavēlēja Saviem 
ļaudīm upurēt dzīvniekus kā simbolu tam upurim, ko 
sniegs Glābējs caur Sevis veikto Izpirkšanu. Izmanto 
Glābēja vārdus 3. Nefija 9:17, lai pabeigtu šo teikumu: 
„Ar Mani nāk pestīšana un Manī   
                                                                                          .”

Glābējs paziņoja, ka visas Mozus likuma ceremonijas, 
likumi, rituāli un simboli, kas tika doti, lai cilvēkiem 
norādītu uz Viņu, tika piepildīti tad, kad Viņš pabeidza 
Izpirkšanu. Izlasi 3. Nefija 9:19 un noskaidro, ko Glā-
bējs nefijiešiem paziņoja par atceltajiem ziedojumiem 
un upuriem. Tad pārskati 3. Nefija 9:20 un atzīmē, kas 
tā vietā viņiem būs jāupurē.

Ko, tavuprāt, nozīmē upurēt kā ziedojumu „salauztu 
sirdi un nožēlas pilnu garu”? Nožēlas pilns gars ir tāds, 
kas ir pazemīgs, mācāms, un tāds, kas nožēlo grēkus. 
Lai padziļinātu savu sapratni par to, ko nozīmē būt 
ar „salauztu sirdi” un „nožēlas pilnu garu”, izlasi šo 
eldera D. Toda Kristofersona, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, izteikumu un atzīmē vārdus, kurus viņš 
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izmanto, lai aprakstītu „salauztu sirdi” un „nožēlas 
pilnu garu”:

„Senajos laikos, kad cilvēki gribēja kalpot 
Tam Kungam un vēlējas saņemt Viņa 
svētības, tie bieži nesa dāvanas. . . . 
Tiecoties pēc pievēršanas svētībām, jūs 
varat sniegt Tam Kungam savas salauztās 
jeb nožēlas pilnās sirdis un sava nožēlas 

pilnā jeb pakļāvīgā gara dāvanu. Patiesībā tā ir sevis 
dāvināšana — tā, kas jūs esat un par ko kļūstat.

Vai ir kas tāds jūsos vai jūsu dzīvē, kas ir nešķīsts vai 
necienīgs? Kad jūs no tā atbrīvojaties, tā ir dāvana 
Glābējam. Vai ir kāds labs paradums vai rakstura īpa-
šība, kas pietrūkst jūsu dzīvē? Kad jūs to pieņemat un 
padarāt par rakstura sastāvdaļu, jūs sniedzat dāvanu 
Tam Kungam.” („When Thou Art Converted”, Ensign 
vai Liahona, 2004. g. maijs, 12.)

Izlasi 3. Nefija 9:21–22, sameklē, ko Glābējs mācīja par 
to, kādiem mums ir jābūt, lai mēs varētu nākt pie pie 
Viņa.

 5. Padomā par dažiem tev pazīstamiem bērniem. Savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti mazu bērnu 

rakstura īpašības, kuras mums ir nepieciešamas, lai nāktu pie 
Glābēja.

Pabeidz šo principu ar 3. Nefija 9:13–14, 20–22 atroda-
majiem vārdiem vai frāzēm: ja mēs nāksim pie Jēzus 
Kristus ar salauztu sirdi un nožēlas pilnu garu, 
Viņš   
 . 
(Ir vairākas pareizās atbildes.)

 6. Lai tu varētu labāk pielietot šo patiesību, atbildi uz 
šādiem jautājumiem:

a) Kāda rīcība var mūs atturēt no mūsu salauzto siržu un nožē-
las pilno garu dāvāšanas Tam Kungam?

b) Kad tu esi redzējis, ka Tas Kungs tevi ir svētījis, jo tu esi nācis 
pie Viņa ar nožēlas pilnu sirdi un paklausīgu garu?
c) Kādā veidā tu vari vēl labāk piedāvāt Tam Kungam salauztu 
sirdi un nožēlas pilnu garu?

3. Nefija 10. nodaļa
Tas Kungs sola sapulcināt Savu tautu, kā vista sapulcina 
savus cālēnus

Pēc tam, kad cilvēki bija dzirdējuši Glābēja balsi, viņi 
bija tik izbrīnīti, ka tie klusēja vairākas stundas. Tad 
Viņš atkal runāja uz tautu (skat. 3. Nefija 10:1–3). Izlasi 
3. Nefija 10:4–6 un nosaki, kā Glābējs atklāja Savus 
centienus — pasargāt un aprūpēt Savus ļaudis. Atzīmē, 
ko Glābējs 6. pantā apsolīja tiem, kuri nožēlos grēkus 
un atgriezīsies pie Viņa ar visu sirdi. 

Glābējs izmantoja līdzību par vistu, kas sapulcina savus 
cālēnus zem spārniem, lai tos pasargātu no briesmām. 
Apdomā veidus, kādos Glābējs būtu pielīdzināms 
vistai, kas sapulcina savus cālēnus, lai tos pasargātu no 
briesmām. Turklāt, saskaņā ar 3. Nefija 10:4–6, kāpēc 
netika sapulcināts viss Israēla nams?

Izlasi 3. Nefija 10:8–10 un sameklē, kas notika pēc tam, 
kad cilvēki bija dzirdejuši Glābēja balsi.

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 3. Nefija 6.–10. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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24. DAĻA: 4. DIENA

3. Nefija 11:1–17
Ievads
Pēc iznīcības un trīs tumsības dienām, kas norādīja 
uz Glābēja nāvi, ap 2500 nefijiešu vīriešu, sieviešu un 
bērnu sapulcējās ap templi Pārpilnības zemē (skat. 
3. Nefija 17:25). Viņi sadzirdēja balsi, kuru no sākuma 
nesaprata. Cenšoties ieklausīties, tie saprata, ka tā bija 
Debesu Tēva balss, kas stādīja priekšā Savu Dēlu, Jēzu 
Kristu. Ieradās pasaules Glābējs. Jēzus Kristus aicināja, 
lai cilvēki viens aiz otra nāk un pārliecinās, ka Viņš tika 
nogalināts par pasaules grēkiem, taustot brūces Viņa 
sānos un naglu rētas Viņa rokās un kājās.

3. Nefija 11:1–7
Ļaudis dzird Tēva balsi paziņojam par Viņa Dēla ierašanos
Paņem šo rokasgrāmatu un rakstāmo, izej laukā un 
vienu minūti uzmanīgi klausies. Tam atvēlētajās vietās 
ieraksti pēc iespējas vairāk sadzirdētās skaņas:   
  
 

Ar zvaigznīti apzīmē katru skaņu, kuru, tavuprāt, būtu 
grūti noteikt vai pamanīt bez īpašas ieklausīšanās. Tad 
atgriezies iekštelpās.

Īsi pēc lielās iznīcināšanas un tumsas, kas norādīja uz 
Jēzus Kristus nāvi, ļaudis sapulcējās ap templi Pārpil-
nības zemē. Pārrunājot to, kas bija noticis, viņi piedzī-
voja brīnišķīgu notikumu, ko tie sākumā nesaprata. 
Izlasi 3. Nefija 11:1–3 un nosaki, ko cilvēkiem bija grūti 
saprast. Tu vari atzīmēt, kā ir aprakstīta Dieva balss un 
kādu iespaidu tā atstāja uz tiem, kuri to dzirdēja.

Velti laiku, lai padomātu, kā cilvēku dzirdētā balss 
līdzinās pamudinājumiem, kurus mēs saņemam no 
Svētā Gara. Kādu patiesību tu vari mācīties no 3. Nefija 
11:1–3 par to, kā Tas Kungs un Svētais Gars ar mums 
runā. Viena no mācībām, kas ir atainota šajos pantos, ir: 
Svētais Gars bieži uz mums runā klusā un mierīgā 
balsī, kuru mēs dzirdam savās sirdīs.

Prezidents Boids K. Pekers, Divpadsmit apustuļu 
kvoruma prezidents, paskaidroja, kā Tā Kunga balss 
darbojas mūsu prātā un sirdī caur Svēto Garu:

„Iespējams, vissvarīgākais, ko es iemācī-
jos, lasot Mormona Grāmatu, ir tas, ka 
Gara balss ir drīzāk sajūta, nevis skaņa. 
Jūs iemācīsities, tāpat kā es iemācījos, 
„saklausīt” šo balsi, ko var drīzāk sajust, 
nevis sadzirdēt. . . .

Svētā Gara dāvana . . . vadīs un aizsargās, un pat labos 
jūsu rīcību. Tā ir garīga balss, kas ienāk prātā kā doma 
vai sajūta jūsu sirdī.” („Padoms jauniešiem”, Ensign vai 
Liahona, 2011. g. nov., 17–18.)

 1. Atminies, kad tu savā prātā vai sirdī esi sajutis Tā 
Kunga balsi vai Gara pamudinājumus. Savā Svēto Rakstu 

studiju dienasgrāmatā ieraksti par savu pieredzi un to, kādas bija 
tavas sajūtas.

Nefijieši divas reizes dzirdēja balsi un to nesaprata. Iz-
lasi 3. Nefija 11:4–7 un atrodi, ko nefijieši trešajā reizē 
darīja savādāk, lai varētu balsi saprast. Ko, tavuprāt, 
nozīmē tas, ka cilvēki atvēra „savas ausis, lai klausītos” 
balsī? (3. Nefija 11:5.)

Prezidents Boids K. Pekers deva šādu padomu attiecībā 
uz to, kas mums ir jādara, lai mēs varētu klausīties un 
saprast Tā Kunga balsi caur Svēto Garu. Pasvītro vārdus 
vai frāzes, kas tev palīdz saprast, ko darīt vai no kā 
izvairīties, lai tu varētu labāk sadzirdēt Tā Kunga balsi 
caur Svēto Garu.

„Gars mūs neuzrunā kliedzot. Tas nekad mūs nerausta. 
Gars čukst. Tas pieskaras mums maigi, patiesi, ja mēs 
esam aizņemti, mēs to nemaz nesajūtam.

Laiku pa laikam Gars dod par sevi ziņu vien tik daudz, 
lai mēs tam pievērstu uzmanību; taču no savas piere-
dzes varu teikt, ka lielākoties, ja mēs neņemam vērā 
šo maigo sajūtu, ja mēs neklausāmies, neieklausāmies, 
Gars no mums attālinās un gaida, līdz mēs to atkal 
meklējam un ieklausāmies mums personīgā veidā un 
izpausmē.” („How Does the Spirit Speak to Us?” New 
Era, 2010. g. feb., 3.)

Tu vari ierakstīt blakus 3. Nefija 11:5–6 un savā Svēto 
Rakstu studiju dienasgrāmatā šādu principu: Ja mēs 
iemācīsimies caur Svēto Garu saklausīt Tā Kunga 
balsi, mēs varēsim saprast to, ko Viņš vēlas mums 
pateikt. 

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Kas tev palīdz sagatavot tavu prātu un sirdi sadzirdēt un sa-
prast Tā Kunga balsi?
b) Kad tu esi sapratis Tā Kunga teikto, ko tu nebūtu dzirdējis 
tad, ja nebūtu centies to saklausīt?
c) Kad tu esi saņēmis Svētā Gara pamudinājumu vairākas reizes, 
līdz esi to sapratis un tam sekojis?
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3. Nefija 11:8–17
Jēzus Kristus parādās un aicina ļaudis nākt vienam aiz otra 
un aptaustīt Viņa rētas

Lasot par notikumiem 3. Nefija 11:8–10, centies tos 
iztēloties

 3. Domājot par to, kā 
tas bija — piedzīvot 

augšāmceltā Jēzus Kristus pa-
rādīšanos Mormona Grāma-
tas ļaudīm, ieraksti savā 
Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā to, kādas domas 
un sajūtas tev varētu būt biju-
šas, ja tu būtu tur bijis.

Elders Džefrijs R. 
 Holands, no Divpad-
smit apustuļu kvoruma, 
runāja par to, cik svarīga 
bija Glābēja parādīšanās 
nefijiešiem:

Studējot Svētos Rakstus, ir 
noderīgi censties iztēloties 
notiekošo vai censties sajust, 
kā jutās tie, kas piedzīvoja 
konkrētos notikumus. Šī stu-
dēšanas prasme var padarīt 
notikumus un cilvēkus Svē-
tajos Rakstos daudz īstākus 
un var tev dot iespējas sajust 
Svētā Gara ietekmi.

Notikumu iztēlošanās

„Šī parādīšanās un šis paziņojums iezīmēja galveno 
notikumu, svarīgāko brīdi visā Mormona Grāmatas 
vēsturē. Šādi izpaudās notikums, par kuru paziņoja un 
no kura iedvesmojās ikviens nefijiešu pravietis iepriek-
šējo sešsimt gadu laikā, kā arī israēliešu un jarediešu 
priekšteči tūkstošiem gadu pirms tā. 

Ikviens runāja par Viņu, dziedāja par Viņu, sapņoja 
par Viņu un lūdza par Viņa parādīšanos, — un te Viņš 
bija. Diena no visām dienām! Bija ieradies Dievs, kurš 
pārvērš katru tumšo nakti gaišā dienā.” (Christ and 
the New Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], 250–251.)

Atceries, ka nefijieši un lamanieši bija nesen piedzī-
vojuši milzīgu iznīcināšanu un trīs pilnīgas tumsas 
dienas. Izlasi 3. Nefija 11:10–12 un sameklē, ko Jēzus 
Kristus gribēja, lai ļaudis zinātu par Viņu un par Viņa 
paveikto laicīgās kalpošanas laikā. Kurš no Glābēja 
izteikumiem, tavuprāt, būtu tevi nomierinājis vislabāk, 
ja tu būtu tur bijis? Apdomā, kāpēc šis izteikums tev 
būtu bijis tik ļoti svarīgs. Tu vari atzīmēt savos Svētajos 
Rakstos frāzi, kura tev ir vissvarīgākā.

Izlasi 3. Nefija 11:13–15 un atzīmē, ko Jēzus Kristus ai-
cināja cilvēkus darīt, lai tie iegūtu personīgas zināšanas 
par to, ko, Viņaprāt, viņiem vajadzētu zināt. Domā par 
atbildēm uz šādiem jautājumiem: Saskaņā ar 3. Nefija 
11:14, ko Glābējs gribēja, lai ļaudis iemācītos no šīs 
pieredzes? Ņemot vērā, ka tajā laikā tur bija apmēram 
2500 cilvēku (skat. 3. Nefija 17:25), cik ilgu laiku tas 
varēja aizņemt? Ko tas tev māca par Glābēju?

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
šādiem jautājumiem: 

a) Kādēļ, tavuprāt, Tas Kungs vēlējās, lai cilvēki „viens aiz otra” 
redzētu un pieskartos Viņam? (3. Nefija 11:15.)
b) Kādu ietekmi, tavuprāt, uz tevi atstātu iespēja pieskarties 
Glābēja brūcēm, kuras Viņš guva, izpērkot tavus grēkus?

Apsver iespēju uzrakstīt šo patiesību savos Svētajos 
Rakstos, līdzās 3. Nefija 11:11–15, vai savā Svēto Rak-
stu studiju dienasgrāmatā: Jēzus Kristus aicina mani 
saņemt personisku liecību par to, ka Viņš ir mans 
Glābējs.

5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
šādiem jautājumiem:

a) Tavuprāt, cik stipra ir tava personīgā liecība par Glābēju? 
Cik tā pēdējā laikā ir augusi un kļuvusi stiprāka?
b) Kādas pieredzes tev ir ļāvušas iegūt personisku liecību par to, 
ka Jēzus Kristus ir tavs Glābējs, vai ko tu varētu darīt, lai iegūtu 
stiprāku liecību?
c) Kā tu vari zināt, ka Glābējs tevi pazīst personiski?
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Izlasi 3. Nefija 11:16–17 un sameklē, ko cilvēki da-
rīja pēc šīs personiskās pieredzes ar Glābēju. Var būt 
noderīgi zināt, ka „ozianna” ir Tā Kunga slavināšanas 
izsauciens.

Ieskaties vērīgāk 3. Nefija 11:15 un noskaidro, ko 
cilvēki darīja pēc tam, kad bija aptaustījuši Glābēja 
rētas. Tā kā tevis tur nebija, lai sajustu Glābēja rētas, 
kā to izdarīja ļaudis 3. Nefija grāmatā, kā tu vari zināt, 
ka Jēzus ir Kristus? (Dažas iespējamās atbildes meklē 
Jāņa 20:30–31; Moronija 10:3–7; Mācība un Derības 
46:13–14.)

Lai pielīdzinātu 3. Nefija 11:15 sev, pabeidz šo iztei-
kumu: kad es saņemu personisku liecību par Jēzu 
Kristu, mans pienākums ir   
 .

Padomā par veidiem, kā cilvēks, kuram ir liecība par 
Jēzu Kristu, var liecināt par Viņu.

Prezidents Boids K. Pekers mācīja par liecībām: „Nav 
iespējams uzspiest garīgas lietas. Liecība netiek vien-
kārši iedota, tā izaug. Un liecība ir un paliek liecība, 
vai tā ir liela vai maza. Mēs augam savā liecībā tāpat, 
kā augam fiziski, pašiem to neapzinoties, jo tas notiek 
pakāpeniski.” („How Does the Spirit Speak to Us?” 3.)

 6. Noslēdz šo stundu, savā Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā ierakstot savu liecību par Jēzu Kristu. Tu vari 

ierakstīt, ko esi izdarījis, lai iegūtu savu liecību, vai ko grasies da-
rīt, lai to stiprinātu. Ja Svētais Gars tevi mudina, nolasi to kādam 
citam vai palūdz, lai kāds to izlasa.

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 3. Nefija 11:1–17 un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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25. DAĻA: 1. DIENA

3. Nefija 11:18 – 
12:48
Ievads
Pēc tam, kad cilvēki, kuri bija Pārpilnības zemē, bija 
sajutuši rētas Jēzus Kristus sānos, rokās un pēdās, 
Glābējs piešķīra Nefijam un citiem pilnvaras kristīt. 
Glābējs brīdināja ļaudis izvairīties no strīdiem un apso-
līja, ka tie, kas dzīvos atbilstoši evaņģēlijam, iemantos 
Dieva valstību. Viņš viņiem mācīja arī to, kā saņemt 
Viņa evaņģēlija svētības, un uzdeva viņiem mudināt 
citus darīt labu. Glābējs paziņoja, ka Viņš ir piepildījis 
Mozus likumu, un Viņš cilvēkiem iedeva augstāku li-
kumu, lai tie sagatavotos kļūt līdzīgāki Viņam un mūsu 
Debesu Tēvam.

3. Nefija 11:18–30
Jēzus Kristus piešķir Nefijam un citiem pilnvaras kristīt un 
nosoda strīdus
Vai atceries savas domas un sajūtas, kad gatavojies 
kristībām, vai arī esi vērojis, kā kristībām gatavojās 
draugs vai ģimenes loceklis? Daudziem cilvēkiem ir 
tādi jautājumi kā „Kas mani var kristīt?” un „Kā notiek 
kristības?”. Padomā, kā tu atbildētu uz šiem jautāju-
miem.

Studējot 3. Nefija 11:1–17, tu uzzināji par Jēzus  Kristus 
parādīšanos „Nefija ļaudīm, kas bija sapulcējušies 
apkārt templim, kas bija Pārpilnības zemē”. (3. Nefija 
11:1.) Šie cilvēki sajuta rētas Viņa brūcēs un kļuva par 
Viņa augšāmcelšanās lieciniekiem. Uzreiz pēc šīs piere-
dzes Glābējs viņiem mācīja par kristībām, tostarp, kas 
var kristīt un kā jāveic kristīšana.

Izlasi 3. Nefija 11:18–22, 24–25 un uzraksti atbildi uz 
jautājumu: „Kas mani var kristīt?”   
 

Kā pierakstīts 3. Nefija 11. nodaļā, no tā, ko Glābējs 
teica un darīja, mēs mācāmies: kristības var veikt 
cilvēks, kuram ir attiecīgas pilnvaras. Mūsdienu 
atklāsme paskaidro, ka kristības var veikt tikai cilvēks, 
kam ir priestera amats Ārona priesterībā (skat. Mācība 
un Derības 20:46), vai kāds, kam ir piešķirta Melhise-
deka priesterība (skat. Mācība un Derības 20:38–39; 
107:10–11). Turklāt viņam ir jārīkojas priesterības 
vadītāja (piemēram, bīskapa, draudzes prezidenta, 
misijas prezidenta vai Augstākā pilnvarotā) vadībā, 
kam ir nepieciešamās priesterības atslēgas priekšraksta 
pilnvarošanai.

Izlasi 3. Nefija 11:23–27 un uzraksti atbildi uz jautā-
jumu: „Kā tiek izpildīts kristību priekšraksts?”   
 

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti, 
kāpēc, tavuprāt, kristības ir jāizpilda Tā Kunga no-

teiktā veidā. Kas notiek, ja kristību priekšraksta lūgšanas vārdi 
tiek noskaitīti nepareizi vai ja kristāmā persona netiek pilnībā ie-
gremdēta zem ūdens?

 2. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
vienu vai vairākām jautājumu kopām:

a) Ko tu atceries no tā, kāpēc tu tiki kristīts, un ko tu atceries no 
kristību dievkalpojuma? Kas tevi kristīja? Cik tev bija gadu? Kā 
tu juties tad, kad tevi kristīja? Ko tev nozīmē — būt kristītam ar 
atbilstošām pilnvarām un Tā Kunga noteiktā veidā?
b) Vai tu pēdējā laikā esi piedalījies kāda cilvēka kristībās? Kā 
tu juties?
c) Ja tev ir Ārona priesterības priestera amats, kādas ir tavas sa-
jūtas, zinot, ka tev ir pilnvaras kristīt? Ja tu jau esi kādu kristījis, 
ko tu juti un iemācījies no šīs pieredzes?

Kā pierakstīts 3. Nefija 11:28–30, Tas Kungs cilvēkiem 
pavēl, lai viņu starpā nebūtu strīdu par kristībām vai 
citiem mācības punktiem. Viņš mācīja, ka strīdi ir no 
velna un ka tie ir jāatmet.
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3. Nefija 11:31–41
Jēzus Kristus paziņo Savu mācību
Padomā par kaut ko, ko tu šodien esi izdarījis (rīcību), 
kam bija pozitīvas sekas. Uzraksti rīcību un sekas šīs 
diagrammas atbilstošajās pusēs. Tad padomā par kaut 
ko, ko šodien esi izdarījis, kam bija negatīvas sekas.

Rīcības un seku attiecību rezultāts reizēm tiek saukts 
par „ražas likumu”. Mūsdienu atklāsmes to apraksta 
šādi: „Ko jūs sēsit, to jūs arī pļausit; tādēļ, ja jūs sēsit 
labu, jūs arī pļausit labu sev par atalgojumu.” (Mācība 
un Derības 6:33.)

Izlasi 3. Nefija 11:31 un noskaidro, ko Jēzus Kristus 
vēlējās paziņot cilvēkiem.

 3. Kā rakstīts 3. Nefija 11:32–39, Jēzus Kristus paziņoja 
Savu mācību, „ko Tēvs [Viņam] ir devis”. (3. Nefija 11:32.) 

Pārzīmē šo tabulu savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā. Iz-
lasi katru Svēto Rakstu atsauci un noskaidro rīcību un sekas, par 
kurām Jēzus Kristus mācīja un kuras attiecas uz Viņa mācību. To, 
ko atrodi, ieraksti tabulā — savā Svēto Rakstu studiju dienasgrā-
matā.

Darbības Sekas

3. Nefija 
11:32–34

3. Nefija 
11:35–36

3. Nefija 
11:37–38

3. Nefija 
11:39–40

Saskaņā ar tavu tabulu, kas ir galvenās darbības, par 
kurām Jēzus Kristus mācīja, kas visiem Debesu Tēva 
bērniem ir jāpaveic, lai ieietu debesu valstībā?

Iespējams, esi pamanījis, ka 3. Nefija 11:32 paziņo, 
ka Svētais Gars liecina par Debesu Tēvu un Jēzu 
Kristu. Padomā, kad pēdējā laikā Svētais Gars tev ir 
liecinājis par Debesu Tēva un Jēzus Kristus patiesumu 
un mīlestību.

Rīcība Sekas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3. Nefija 12:1–16
Jēzus Kristus māca ļaužu pulku par svētībām, kuras mēs 
saņemam, dzīvojot pēc Viņa evaņģēlija
Aizpildi šo testu, pareizās atbildes apvelkot ar aplīti:

Jā Nē Debesu Tēvs vēlējās, lai mēs būtu pilnīgi. 

Jā Nē  Mums ir jākļūst pilnīgiem šajā dzīvē,  
lai nokļūtu celestiālajā valstībā.

Jā Nē Mēs varam kļūt pilnīgi.

Lai tu varētu pārbaudīt savas atbildes, no sākuma izlasi 
3. Nefija 12:48. (Šis ir rakstvietu prasmīgās pārzinā-
šanas pants. Tu to vari atzīmēt īpašā veidā, lai vēlāk to 
būtu viegli atrast.)

Kā ir iespējams būt pilnīgam? Elders 
Rasels M. Nelsons, no Divpadsmit 
apustuļu kvoruma, izteicās par bausli būt 
pilnīgiem: „Mums nav jāraizējas, ja mūsu 
patiesie centieni uz pilnību šobrīd izskatās 
tik grūti [sarežģīti] un bezgalīgi. Pilnība 

tuvojas. Tā tiks sasniegta tikai pēc Augšāmcelšanās un 
tikai caur To Kungu. Tā gaida ikvienu, kas Viņu mīl un 
tur Viņa baušļus.” („Perfection Pending”, Ensign, 
1995. g. nov., 88.)

Apdomā šo jautājumu: Ko, tavuprāt, nozīmē tas, ka 
pilnība gūstama „tikai caur To Kungu”?

Pārskati tikko izpildīto testu un pamaini atbildes, ja 
nepieciešams, ņemot vērā 3. Nefija 12:48 un eldera 
Nelsona izteikumā uzzināto.

Jēzus Kristus mācības 3. Nefija 12.–14. nodaļā dažkārt 
dēvē par „tempļa sprediķi”, jo tās ir līdzīgas un bieži 
vien padziļina mūsu izpratni par labi zināmo Glābēja 
Kalna sprediķi. (Skat. Mateja 5.–7. nodaļu.) Prezidents 
Harolds B. Lī mācīja: „Šajā Kalna sprediķī Tas Kungs 
mums sniedza nelielu ieskatu Viņa raksturā, kas bija 
pilnīgs, vai, kā varētu teikt, „autobiogrāfijā, kurā katrs 
vārds bija rakstīts ar darbiem”, un, šādi rīkojoties, Viņš 
mums deva paraugu tam, kā mums jādzīvo.” (Decisions 
for Successful Living [1973], 56). Studējot 3. Nefija 
12.–14. nodaļu, meklē veidus, kādos Glābējs vēlas, 
lai tu tiektos pēc pilnības.

Tāpat kā Kalna sprediķi, Glābējs iesāka Savu sprediķi 
ar dažām īpašībām — paziņojumiem par svētīto un 
laimes pilno stāvokli tiem, kas ir uzticīgi (skat. 3. Nefija 
12:1–12). Tos lasot, meklē, kādas īpašības Tas Kungs 
mūs mudina attīstīt un kādas svētības Viņš apsola, ja 
mēs to darām. Kamēr lasi, vari atzīmēt šīs īpašības un 
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apsolītās svētības. Var būt lietderīgi zināt, ka būt garā 
nabagam (3. Nefija 12:3) nozīmē būt pazemīgam un 
atkarīgam no Tā Kunga, būt bēdīgam (3. Nefija 12:4) 
nozīmē bēdāties par saviem grēkiem, kas noved pie 
grēku nožēlošanas, un būt lēnprātīgam (3. Nefija 12:5) 
var nozīmēt būt pazemīgam un laipnam, nodoties 
Dieva gribai vai būt pacietīgam, kad neesi saņēmis 
atvainošanos par nodarīto pārestību.

 4. Izvēlies vienu no minētajām īpašībām, kuru tu centies 
vai centīsies iegūt. Ieraksti savā Svēto Rakstu studiju die-

nasgrāmatā svētības, kuras tu saņem vai ceri saņemt, pateicoties 
šīs īpašības attīstīšanai.

No daudzajām patiesībām 3. Nefija 12:1–12, mēs 
mācāmies: ja mēs dzīvosim saskaņā ar Jēzus Kristus 
mācībām, mēs būsim svētīti un gatavi ieiet Debesu 
valstībā. Tā darot, mēs būsim arī par piemēru vai 
gaismu pasaulei (skat. 3. Nefija 12:14–16).

3. Nefija 12:17–48
Jēzus Kristus ļaužu pulkam māca augstāko likumu, kas 
viņiem palīdzēs kļūt tādiem kā Viņš un Debesu Tēvs
Jēzus Kristus mācīja nefijiešus par to, kā nākt pie Viņa 
caur grēku nožēlošanu un paklausību Viņa baušļiem 
(skat. 3. Nefija 12:19–20). Atlikušajā daļā, 3. Nefija 12. 
nodaļā, Viņš atsaucās uz daļām no Mozus bauslības 
un tad mācīja augstāko likumu. Viņš ievadīja Mozus 
likuma daļas ar tādiem vārdiem kā „tie, no senajiem 
laikiem, ir teikuši” vai „ir rakstīts”. Tad Viņš iepazīsti-
nāja ar jauno un augstāko likumu, pēc kura Viņš vēlas, 
lai mēs šodien dzīvotu, ar vārdiem: „Es saku jums . . .”

 5. Izlasi šīs Svēto Rakstu atsauces un savā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā ieraksti to, ar kādu rīcību, pēc 

 Glābēja vārdiem, var sasniegt pilnību:
a) 3. Nefija 12:21–22. Varētu būt noderīgi saprast, ka vārds 
 ģeķis ir pazemojošs termins, kas pauž nicinājumu, atklātu nepa-
tiku vai naidu.
b) 3. Nefija 12:23–24. Izmanto atsauci 24a, kas palīdzēs no-
skaidrot, ko nozīmē izlīgt mieru.
c) 3. Nefija 12:25. Var būt noderīgi saprast, ka „vienoties ar 
savu pretinieku bez kavēšanās” attiecas uz konfliktu ātru atrisi-
nāšanu, neļaujot tiem pāraugt lielākās problēmās. Elders 
 Deivids E. Sorensens, kalpojot par Septiņdesmito locekli, mācīja: 
„Nekur šis princips nav piemērojams vairāk kā mūsu ģimenēs” 
(„Forgiveness Will Change Bitterness to Love”, Ensign vai 
 Liahona, 2003. g. maijs, 11).
d) 3. Nefija 12:27–30. Varētu būt noderīgi saprast, ka ar iekāri ir 
domāta nepiedienīga, ļauna un egoistiska vēlme.
e) 3. Nefija 12:38–42. 
f) 3. Nefija 12:43–45. 

Viens no principiem, ko mēs varam mācīties no 
3.  Nefija 12. nodaļas, ir: kad mēs nākam pie Kristus 
un turam Viņa baušļus, mēs varam vairāk līdzinā-
ties Viņam un mūsu Tēvam Debesīs, kas ir pilnīgi. 

Lai arī mēs nekļūsim pilnīgi šajā dzīvē, 
prezidents Džeimss E. Fausts, no Aug-
stākā prezidija, skaidroja, ka mums ir 
jācenšas virzīties uz pilnību, lai mēs to 
varētu iegūt nākamajā dzīvē: „Pilnība ir 
mūžības mērķis. Lai arī mēs nevaram kļūt 

pilnīgi laicīgajā dzīvē, tiekšanās pēc tās ir bauslis, kuru 
mēs varam ievērot, pateicoties Izpirkšanai” („This Is 
Our Day”, Ensign, 1999. g. maijs, 19).
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Rakstvietu prasmīga pārzināšana — 
3. Nefija 12:48

 6. Pārbaudi, vai vari iegaumēt 3. Nefija 12:48. Tad, kad 
tev liekas, ka esi to iegaumējis, ieraksti šo rakstvietu savā 

Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā.

Atceries, ka Tas Kungs negaida, lai mēs kļūtu pilnīgi 
visās lietās šīs dzīves laikā, bet, cītīgi cenšoties Viņam 
sekot un baudot Izpirkšanas svētības, mēs galu galā 
varēsim kļūt pilnīgi.

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 3. Nefija 11:18–12:48 un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

25. DAĻA: 2. DIENA

3. Nefija 13. nodaļa
Ievads
Kā pierakstīts 3. Nefija 13. nodaļā, Glābējs turpināja 
Savu sprediķi pie tempļa — Pārpilnības zemē. Viņš 
brīdināja cilvēkus par liekulību un pamācīja viņus, ka 
Debesu Tēvam labpatīk viņu taisnības darbi. Viņš arī 
pamācīja ļaužu pulku krāt mantu debesīs un pavēlēja 
Saviem mācekļiem vispirms meklēt Dieva valstību un 
tikai tad — laicīgās lietas.

3. Nefija 13:1–18
Glābējs brīdina nefijiešus par liekulību un māca viņus darīt 
taisnīgus darbus, kas labpatīk Debesu Tēvam
Izpildi šo pašvērtējuma uzdevumu savā prātā, izvēloties, 
kuras frāzes vislabāk raksturo tavu motivāciju sniegt 
mīlestības dāvanas (došana citiem), lūgt un gavēt:

Es dodu mīlestības dāvanas, jo:

a) man to vajadzētu darīt;

b) es mīlu To Kungu un man patīk palīdzēt citiem 
cilvēkiem;

c) es vēlos, lai citi cilvēki par mani domātu labi.

Es lūdzu, jo:

a) es negribu citu cilvēku priekšā teikt „nē” tad, kad 
man kāds jautā, lai es lūdzu;

b) tā ir daļa no manas ikdienas;

c) es vēlos sarunāties ar manu Debesu Tēvu.

Es gavēju, jo:

a) gavēšana man palīdz tuvināties Tam Kungam;

b) citi cilvēki domās, ka esmu slikts, ja to nedarīšu;

c) vecāki man neļauj ēst tad, kad man vajadzētu gavēt.

3. Nefija 13. nodaļā Jēzus Kristus mācīja nefijiešiem 
par to, cik svarīgi ir cilvēka motīvi, dodot mīlestības dā-
vanas, lūdzot un gavējot. Atbildes šajā pašnovērtējuma 
uzdevumā norāda uz atšķirīgiem motīviem, kāpēc mēs 
darām reliģiska rakstura lietas.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem: Vai ir svarīgi, kāpēc mēs rīkojamies taisnīgi? 

Kāpēc jā vai nē?
 2. Pārzīmē šo tabulu savā Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā un aizpildi to, izlasot visas rakstvietu atsau-

ces un atbildot uz diviem jautājumiem. Lasot var būt noderīgi 
zināt, ka liekulis ir cilvēks, kurš tēlo, ka ir taisnīgs, vai saka vienu, 
bet dara ko citu.

Aktivitāte Par kādu motīvu 
Tas Kungs mūs 
brīdina, šādi 
rīkojoties?

Kā, pēc Tā 
Kunga vārdiem, 
mums vajadzētu 
rīkoties?

Dod mīlestības 
dāvanas (3. Nefija 
13:1–4)

Lūdz (3. Nefija 
13:5–6)

Gavē (3. Nefija 
13:16–18)

Apdomā šādus jautājumus:

• Kā mūsu motīvi taisnīgo darbu darīšanai var ietek-
mēt to, kā mēs tos darām?

• Kādi ir daži taisnīgi motīvi, kas var cilvēku iedvesmot 
slepenībā dot mīlestības dāvanas, lūgt vai gavēt?

Viens no taisnīgiem motīviem darīt šīs lietas — lai 
labpatiktu Debesu Tēvam. Izlasi 3. Nefija 13:4, 6, 18 un 
atrodi, ko Tas Kungs apsola tiem, kas rīkosies taisnīgi 
slepenībā.

Svarīgs princips, ko Tas Kungs mācīja šajā pantā, ir:  
ja mēs veicam taisnīgus darbus, lai labpatiktu 
 Debesu Tēvam, Viņš mums atmaksās atklāti.

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti par 
kādu gadījumu, kad tu sajuti, ka esi svētīts par to, ka cen-

ties kaut ko darīt, lai tas labpatiktu Debesu Tēvam, nevis lai citi to 
redzētu.



246

Pārskati savu pašvērtējumu un novērtē savus mīlestī-
bas dāvanu sniegšanas, lūgšanas un gavēšanas motī-
vus. Apdomā, kā tu vari pielietot Glābēja mācības, lai 
mainītu savus motīvus dažādu labo darbu darīšanai par 
godu Tam Kungam.

Glābējs deva nefijiešiem papildus norādījumus at-
tiecībā uz lūgšanu. Izlasi 3. Nefija 13:7 un atrodi, kā 
Tas Kungs apraksta atkārtotas vai izdomātas frāzes, 
ar kurām tiek lūgts bez sirsnības. Vārds veltīgi nozīmē 
tukšs, bez domas vai sajūtām. Veltīga atkārtošana var 
arī nozīmēt, ka tiek nevajadzīgi atkārtoti tie paši vārdi 
vai arī lūgts bez ticības.

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Kādēļ, tavuprāt, ir svarīgi izvairīties no nevajadzīgas atkārto-
šanās mūsu lūgšanās Debesu Tēvam?
b) Kas ir dažas no lietām, ko tu vari darīt, lai izvairītos no neva-
jadzīgas atkārtošanās lūgšanu laikā?

Izlasi 3. Nefija 13:8 un atrodi principu, kuru Jēzus Kris-
tus paziņoja par Debesu Tēvu. Tu vari atzīmēt šo prin-
cipu savos Svētajos Rakstos. Viens no mūsu lūgšanu 
uzdevumiem ir „nodrošināt sev un citiem tās svētības, 
kuras Viņš mums jau ir gatavs dot, ja vien mēs pēc tām 
lūgsim ticībā” (skat. Bible Dictionary, „Prayer”).

Izlasi 3. Nefija 13:9–15 un apdomā, ko Tas Kungs 
gribētu, lai tu iemācies par savām lūgšanām. Padomā, 
kā tu vari uzlabot savas lūgšanas, pielietojot to, ko tu 
uzzināji no Glābēja mācībām.

3. Nefija 13:19–24
Jēzus Kristus māca ļaužu pulkam krāt mantas debesīs
Vai tu kādreiz esi lasījis vai dzirdējis stāstu par pazu-
dušām vai apslēptām bagātībām? Dažreiz šajos stāstos 
dārgumu meklētāji, sasniedzot savu mērķi, atrod, ka 
dārgumi ir pazuduši vai tie nekad nav eksistējuši. Izlasi 
3. Nefija 13:19–20 un noskaidro, par kādiem diviem 
dārgumu veidiem runā Tas Kungs. Par kādiem dārgu-
miem Viņš teica, ka tie nekad nezudīs, ja vien mēs tos 
meklēsim?

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
šādiem jautājumiem:

a) Kāda ir atšķirība starp „mantām virs zemes” un „mantām 
debesīs”?
b) No tā, ko tu uzzināji 3. Nefija 13:21–24, kādas ir dažas patie-
sības par zemes mantām un debesu mantām? (Tev varētu būt 
vieglāk saprast šos pantus, zinot, ka vārds Mamons simbolizē 
pasaulīgumu vai bagātības.)
c) Kā mantas meklēšana uz zemes var mūs novirzīt no mantas 
meklēšanas debesīs?

Glābējs nemācīja, ka nauda vai zemes manta būtu 
ļaunums. Bet Viņš uzsvēra, cik svarīgi ir, ka mūsu sirdis 
tiecas pēc mantas, kas ir debesīs, kas nepazudīs, nevis 
pēc laicīgām bagātībām.

Viens no principiem, ko mēs varam mācīties no 
3.  Nefija 13:19–24, ir: lai Dievs būtu mūsu Kungs, 
mums Viņam ir jākalpo pirms visām pasaulīgām 
lietām. 

Kādi varētu būt piemēri centieniem vienlaicīgi kalpot 
gan Dievam, gan Mamonam? Kāpēc varētu būt grūti 
visu laiku mīlēt un kalpot Dievam, nevis pasaulīgajām 
lietām? Kāpēc ir vērts likt Dievu pirmajā vietā?

 6. Izlasi šos piemērus. Savā Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā norādi uz to, kuram kungam, tavuprāt, šis cil-

vēks kalpo: Dievam vai Mamonam (pasaulīgajam).
a) Jauns vīrietis noraida darba piedāvājumu, kurā būtu jāstrādā 
svētdienās, bet tā vietā izvēlas mazāk apmaksātu darbu, kur nav 
jāstrādā svētdienās.
b) Jauna sieviete regulāri sūdzas saviem vecākiem, ka viņai va-
jadzīgas jaunas drēbes. Drēbes, kuras viņa vēlas, maksā vairāk, 
nekā ģimene var atļauties.
c) Jauns vīrietis no darbā nopelnītās naudas regulāri maksā des-
mito tiesu. Bet atlikušos ienākumus viņš izmanto izklaidei, pie-
mēram, lai iegādātos nepiedienīgas filmas un mūziku, un nav 
uzkrājis naudu savai misijai vai tālākai izglītībai.
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d) Jauna sieviete bieži izmanto daļu no saviem ienākumiem, 
lai iegādātos nelielas dāvaniņas, lai parādītu savu mīlestību  
pret  citiem.

3. Nefija 13:25–34
Glābējs pamāca divpadsmit mācekļus vispirms meklēt 
Dieva valstību un tikai tad — laicīgās lietas

Pirms došanās kalpot ļaudīm, Jēzus Kristus pamācīja 
Savus divpadsmit nefijiešu mācekļus neuztraukties par 
savām laicīgajām vajadzībām pēc ēdiena un drēbēm 
(skat. 3. Nefija 13:25–31). Izlasi 3. Nefija 13:32–33 un 
atrodi, ko Glābējs Saviem mācekļiem teica attiecībā uz 
viņu laicīgajām vajadzībām. Ko Viņš apsolīja tiem, kas 
liks Dievu un Viņa valstību pirmajā vietā savā dzīvē?

Princips, ko mēs varētu mācīties no šiem pantiem, 
varētu būt: ja mēs papriekš meklēsim Dieva val-
stību, Viņš palīdzēs mūs nodrošināt ar laicīgajām 
vajadzībām. 

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
šādiem jautājumiem:

a) Kā cilvēks var „dzīties papriekš pēc Dieva valstības”?  
(3. Nefija 13:33.)
b) Kā Tas Kungs ir parūpējies par tavām vajadzībām tad, kad 
Viņa gribu savā dzīvē esi licis pirmajā vietā?

Prezidents Ezra Tafts Bensons liecināja par svētībām, 
kuras gūstamas pēc tam, kad pirmajā vietā esam likuši 
Dievu (tu vari pierakstīt šo citātu uz papīra lapiņas 
un ielikt to savos Svētajos Rakstos, lai vēlāk to varētu 
pārlasīt vai ar to padalīties): 

„Kad mēs noliekam Dievu pirmajā vietā, 
visas pārējās lietas atrod savu vietu vai 
izzūd no mūsu dzīves. Mūsu mīlestība 
pret Dievu noteiks mūsu pieķeršanos, 
laika izmantošanu, intereses, kurām 
nododamies, un citas mūsu prioritātes. . . .

Dievam, mūsu garu Tēvam, ir jābūt pašai svarīgākajai 
lomai mūsu dzīvē.” („The Great Commandment — 
Love the Lord”, Ensign, 1988. g. maijs, 4–5.)

Apdomā, kā tu vai tie, ko tu pazīsti, tika svētīti, jo izvir-
zīja Dievu savā dzīvē pirmajā vietā.

 8. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 3. Nefija 13. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

25. DAĻA: 3. DIENA

3. Nefija 14. nodaļa
Ievads
Jēzus Kristus sprediķis pie tempļa turpinās 3. Nefija 
grāmatas 13. nodaļā. Viņš mācīja par citu cilvēku tiesā-
šanu un pamācīja viņus meklēt Debesu Tēva svētības 
lūdzot. Glābējs arī brīdināja viņus par viltus praviešiem 
un uzsvēra, cik svarīgi ir pildīt Dieva gribu.

3. Nefija 14:1–6
Glābējs māca par citu tiesāšanu
Izlasi garīgās dziesmas „Kungs, Tev es sekošu!” (Garīgās 
dziesmas, nr. 137) otro pantu, vai arī, ja vēlies, nodziedi 
to pie sevis:

Kā gan drīkstu tiesāt brāli,
ja bez vainas neesmu pats?
Otra sirdī bieži slēpjas ciešanas,
ko neredz skats.
Kā gan drīkstu tiesāt brāli?
Kungs, Tev es sekošu!

Kā pierakstīts 3. Nefija 14. nodaļā, Glābējs pie tempļa 
turpināja mācīt nefijiešus. Izlasi 3. Nefija 14:1–2 un 
padomā, kā šī mācīšana attiecas uz tikko izlasītās garī-
gās dziesmas otro pantu? (Var būt lietderīgi saprast, ka 
frāze „ar kādu mēru jūs mērojat” attiecas uz standartu, 
pēc kāda viens cilvēks vērtē vai tiesā citu cilvēku.)

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti at-
bildes uz šiem jautājumiem:

a) Kā Glābēja padoms 3. Nefija 14:1–2 atsaucas uz garīgās 
dziesmas „Kungs, Tev es sekošu!” otro pantu?
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b) Kā tu saviem vārdiem paskaidrotu svarīgo patiesību, kuru 
Glābējs mācīja 3. Nefija 14:2? (Tu vari šo patiesību vai principu 
pierakstīt uz savas Svēto Rakstu grāmatas apmales.)

Elders Dalins H. Oukss, no Divpadsmit apustuļu kvo-
ruma, mums sniedz ieskatu 3. Nefija 14:1 atrodamajā 
Glābēja bauslī „netiesāt”. To lasot, pasvītro tiesāšanas 
veidu, no kura, viņš teica, ka mums ir jāizvairās, un — 
kāpēc.

„Ir divu veidu tiesāšana: galīgā tiesa, kas 
mums ir aizliegta, un pagaidu spriedumi, 
kurus mums ir ļauts izteikt, bet tikai uz 
taisnības principiem. . . .

Galīgā tiesa . . . ir nākotnes notikums, 
kura laikā mums visiem būs jāstājas 

Kristus soģa krēsla priekšā, lai taptu tiesāti par saviem 
darbiem. . . . Es ticu, ka Svēto Rakstu pavēle „netiesāt” 
visskaidrāk attiecas uz šo galīgo tiesu.. . . .

. . . Kādēļ Glābējs pavēlēja mums nesniegt galīgo 
spriedumu? Es uzskatu, ka šī pavēle tika dota tādēļ, ka 
mēs uzdrošināmies sniegt galīgo spriedumu, kad vien 
pasludinām to, ka kāds konkrēts cilvēks dosies uz elli 
(vai debesīm) par kādu viņa rīcību vai par kādu īpašu 
reizi. Kad mēs šādi rīkojamies, — un kārdinājums šādi 
darīt ir liels, — mēs sāpinām sevi un cilvēku, kuru 
rosinām tiesāt. . . .

. . . Taisnīgam spriedumam, pēc definīcijas, ir jābūt 
pagaidu spriedumam. Tas neļaus paziņot, ka personai ir 
nodrošināta paaugstināšana vai tas, ka tai ir neatgrie-
zeniski jādodas uz elli. Tas neļaus paziņot, ka persona 
ir zaudējusi jebkādas cerības uz paaugstināšanu vai pat 
jebkādu noderīgu lomu Tā Kunga darbā. Šis ir cerību 
evaņģēlijs, un nevienam no mums nav tiesību noliegt 
Izpirkšanas spēku, kas sniedz attīrīšanos no personis-
kiem grēkiem, piedošanu un dzīves pārveidošanos pēc  
atbilstošiem nosacījumiem.” („Judge Not’ and Judging,” 
Ensign, 1999. g. aug., 7, 9.)

Apdomā, kā eldera Ouksa izteikums tev palīdz saprast 
Glābēja bausli „netiesāt”.

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
šādiem jautājumiem: Kā princips no 3. Nefija 14:2, ka 

mēs tiksim tiesāti atbilstoši tam, ar kādu tiesu mēs tiesā-
jam, maina to, kā mēs raugāmies uz citu kļūdām vai vājībām? 
 Izlasi 3. Nefija 14:12. Kā šis pants varētu būt attiecināms uz 
 minēto principu?

Vai jums kādreiz acī ir iekritusi skropsta vai mazs 
gruzītis? Svētie Raksti gruzi kāda acī sauc par skabargu. 
Garš, masīvs koka gabals tiek saukts par baļķi.  Glābējs 
izmantoja šīs līdzības, lai palīdzētu mums saprast 
problēmas, kas rodas tad, kad mēs netaisnīgi tiesājam 
vai nepamatoti redzam citos kādu vainu. Izlasi 3. Nefija 
14:3–5 un padomā, ko attēlo skabarga un baļķis.

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzzīmē bildi 
tam, ko 3. Nefija 14:4 aprakstīja Glābējs. Tad atbildi uz 

šādiem jautājumiem:
a) Ko, tavuprāt, nozīmē skabarga?
b) Ko, tavuprāt, nozīmē baļķis?
c) Kāpēc, tavuprāt, tiek izmantots baļķis, nevis skabarga, lai 
 norādītu uz to cilvēku kļūdām, kas tiesā netaisnīgi?

Pievērs uzmanību tam, ka Glābēja analoģija ir vērsta 
uz priekšmetiem, kas ir iesprūduši acī un apgrūtina 
cilvēka spēju redzēt. Pārdomā šos jautājumus attiecībā 
uz sevi: Kā manas kļūdas var ietekmēt to, kā es redzu 
citus? Kā es varu pielietot 3. Nefija 14:5 doto Jēzus 
Kristus padomu?

Vai, tavuprāt, vispār ir nepieciešams izdarīt spriedumus 
par citu cilvēku uzvedību? Pravietis Džozefs Smits pa-
skaidroja — kad mēs netiesājam netaisnīgi, mēs varam 
tikt vadīti tiesāt taisnīgu tiesu (skat. Džozefa Smita 
tulkojums, Mateja 7:2 [Mateja 7:1, atsauce a]).

Šis skaidrojums sniedz papildu ieskatu jautājumā 
par citu cilvēku tiesāšanu: „Dažkārt cilvēki domā, ka 
nav pareizi vispār citus tiesāt. Lai gan tas ir pareizi, 
ka mums nevajag citus nosodīt vai netaisnīgi tiesāt, 
mums nepieciešams veidot spriedumus par idejām, 
situācijām un cilvēkiem savā dzīvē. Tas Kungs ir devis 
daudzus baušļus, ko mēs nevaram ievērot bez sprie-
dumu veikšanas.” (Uzticīgi ticībai: evaņģēlija norādes 
[2005], 24. lpp.)

Lai tu labāk saprastu, cik svarīgi ir tiesāt taisnīgi, izlasi 
3. Nefija 14:6 un nosaki, kādus tiesāšanas veidus Jēzus 
Krtistus mums mācīja, kurus mēs varam izmantot. 
Pirms jūs sākat lasīt, varētu būt noderīgi saprast, ka 
„dot to, kas ir svēts, suņiem” un „ mest savas pērles 
cūkām priekšā” nozīmē dalīties ar kaut ko, kas ir svēts, 
ar tiem, kas to nenovērtēs vai nesapratīs tā svētumu.

Kā 3. Nefija 14:6 tev palīdz saprast, ka jātiesā ir tais-
nīgi? Elders Dalins H. Oukss paskaidroja dažas citas 
situācijas, kurās mums vajadzētu izdarīt pareizus 
spriedumus.

„Mēs visi izdarām spriedumus, kad 
izvēlamies savus draugus, kad izvēlamies, 
kā pavadīt laiku un tērēt naudu, un, 
protams, kad izvēlamies dzīvesbiedru uz 
mūžību. . . .

. . . Taisnīgu spriedumu vadīs Tā Kunga 
Gars, nevis dusmas, atriebība, greizsirdība vai savtība.” 
(„Judge Not’ and Judging”, 9.)

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Kāpēc ir svarīgi izdarīt pareizus spriedumus tādās jomās kā 
draugu izvēle, izlemjot, kā mēs tērēsim savu naudu un laiku, vai 
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izvēloties dzīvesbiedru uz mūžību? Kādi varētu būt citi gadījumi, 
kad būtu nepieciešams vai lietderīgi izdarīt spriedumus par 
 citiem?
b) Kā tu vari būt taisnīgāks savos spriedumos? Apdomā, vai ir 
kāds, pret ko tu varētu būt laipnāks, vai tev vajadzētu tiesāt 
 taisnīgāk.

3. Nefija 14:7–12
Glābējs māca par svētību lūgšanu no mūsu Debesu Tēva
Atminies, kad Debesu Tēvs ir atbildējis uz tavām lūgša-
nām. Izlasi 3. Nefija 14:7–11 un atrodi, ko Jēzus Krsitus 
ir teicis par Debesu Tēva gatavību atbildēt uz mūsu 
lūgšanām.

Viens princips, ko mēs varam mācīties no 3. Nefija 
14:7–11, ir tas, ka Debesu Tēvs mūs svētīs, ja mēs 
jautāsim un meklēsim pēc Viņa caur lūgšanu. Kā 
zināšanas, ka Debesu Tēvs vēlas atbildēt uz tavām lūg-
šanām, maina to, kā tu lūdz?

 5. Uzdod uzticamam pieaugušajam šādu jautājumu: Kā 
tu esi sajutis saņemtajās atbildēs uz lūgšanām Debesu 

Tēva mīlestību pret tevi? Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrā-
matā ieraksti kopsavilkumu tam, ko tu iemācījies no viņa vai 
 viņas atbildes.

3. Nefija 14:13–27
Glābējs māca, cik svarīgi ir pildīt Debesu Tēva gribu
Glābējam turpinot mācīt nefijiešus, kas bija sapulcēju-
šies pie tempļa, Viņš mācīja vairākas līdzības, lai mēs 
varētu saprast to, cik svarīgi ir paklausīt Viņa mācībām. 
Katrā līdzībā ir viens labs un viens slikts piemērs.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzzīmē 
vienkāršus zīmējumus labajam un sliktajam piemēram par 

katru no šīm trīs rakstvietām. Pieraksti arī to, ko, tavuprāt, Glā-
bējs vēlas, lai mēs iemācītos, salīdzinot labos un sliktos piemērus. 
Esi gatavs parādīt savus zīmējumus klasei un paskaidrot, ko tu 
esi iemācījies no šīm līdzībām.
a) 3. Nefija 14:13–14
b) 3. Nefija 14:15–20
c) 3. Nefija 14:24–27

Izlasi 3. Nefija 14:21–23 un padomā, ko tu varētu pa-
teikt cilvēkam, kurš tev saka, ka viss, kas tev ir jādara, 
lai taptu glābts Dieva valstībā, ir jāpasaka, ka tici Jēzum 
Kristum.

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 3. Nefija 14. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

25. DAĻA: 4. DIENA

3. Nefija 15.–16. 
nodaļa
Ievads
Turpinot mācīt ļaudis Pārpilnības zemē, Glābējs pa-
sludināja, ka Mozus likums ir piepildīts un ka Viņš ir 
gaisma un likums, uz kuru cilvēkiem ir jāraugās. Tad 
Glābējs divpadsmit nefijiešu mācekļiem paskaidroja, ka 
Amerikas ļaudis ir tās „citas avis”, par kurām Viņš ru-
nāja Jeruzālemē (skat. Jāņa 10:14–16). Viņš arī apsolīja 
to, ka tie, kas nožēlos grēkus un atgriezīsies pie Viņa, 
tiks ieskaitīti starp Viņa derības ļaudīm.

3. Nefija 15:1–10
Glābējs pasludina, ka Viņš ir piepildījis Mozus likumu
Vai esi kādreiz domājis, kādēļ Tas Kungs mums liek 
ievērot noteiktus likumus un baušļus, piemēram, 
desmitās tiesas maksāšanu, Sabata dienas ievērošanu 
vai vecāku cienīšanu? Turpinot mācīt, Jēzus Kristus 
nefijiešiem norādīja uz Viņa likumu un baušļu gal-
veno nozīmi. Sameklē šo nozīmi, studējot 3. Nefija 15. 
nodaļu.

Kad Glābējs bija pabeidzis runāt uz ļaužu pulku,  
Viņš pamanīja, ka dažiem radās jautājums. Izlasi  
3. Nefija 15:1–2 un uzraksti, par ko šie ļaudis brīnījās 
un prātoja:  
 

Lai saprastu, kāpēc nefijieši brīnījās un prātoja par 
Glābēja paziņojumu, ka „viss vecais” no Mozus likuma 
ir pagājis un „viss ir tapis jauns”, ir jāsaprot, ka nefijieši 
gadsimtiem bija zinājuši un dzīvojuši atbilstoši Mozus 
likumam. Viņu likumi, rituāli un baznīcas organizācija 
bija veidoti pēc Mozus likuma, kuru pirmsmirstīgais 
Kristus senatnē bija devis, lai sagatavotu ļaudis Viņa 
atnākšanai un norādītu viņiem uz Savu Izpirkšanas 
upuri. Tagad dievišķais Likumdevējs stāvēja to priekšā, 
pasludinot, ka Izpirkšana ir paveikta (skat. 3. Nefija 
11:10–14) un ka Viņā Mozus likums ir piepildīts (skat. 
3. Nefija 9:16–20; 12:46–47). Viņa paziņojums, ka vecās 
lietas no Mozus likuma ir „pagājušas” un ka vietā 
nākušās jaunas lietas aizstās vecos likumus, pēkšņi 
izmainīja to, kā viņiem ir jāpielūdz Dievs.

Glābējs atbildēja uz viņu bažām, uzsverot ļoti svarīgu 
mācību. Izlasi 3. Nefija 15:3–5, 9 un pasvītro Glābēja 
atbildē frāzes, kas varēja nefijiešus pārliecināt par to, 
ka likuma pirmavots nemainījās.
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 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Ko, tavuprāt, Jēzus mācīja, kad Viņš pasludi-

nāja to, ka Viņš ir „likums”? (3. Nefija 15:9.)

No Glābēja mācībām šajos pantos mēs varam mācī-
ties, ka Jēzus Kristus ir visu evaņģēlija likumu un 
baušļu pirmavots. Apdomā, kāpēc nefijiešiem tas bija 
svarīgi, uzzinot, ka vecais Mozus likums tiek aizstāts 
ar augstāku likumu un ka mainās tas, kā viņiem ir 
jāpielūdz.

Izlasi 3. Nefija 15:9–10 un atzīmē, ko Tas Kungs vēlas, 
lai mēs darītu atbilstoši šai mācībai. Izmanto šajos 
pantos iegūtās zināšanas, lai pabeigtu šo principu: 
Ja mēs - - - - - - - - - -     - - - - - - - - -  pie Jēzus Kristus, turot 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , Viņš mums dāvās 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

 2. Padomā par baušļiem, piemēram, desmitās tiesas 
maksāšanu, Sabata dienas ievērošanu un vecāku godā-

šanu un savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
 šādiem jautājumiem:
a) Kā cilvēks var ievērot baušļus un joprojām nevērsties pie 
 Kristus?
b) Kā var mainīties mūsu paklausība baušļiem, ja mēs koncen-
trējamies uz vēršanos pie Jēzus Kristus, nevis vienkārši uz notei-
kumu ievērošanu? 

Viens veids, kādā var mainīties mūsu paklausība bauš-
ļiem, ja mēs vēršamies pie Kristus, ir tas, ka mūsu mo-
tivācija paklausīt tiek balstīta nevis pienākumā vai pat 
mīlestībā pret noteikumu, bet mīlestībā pret To Kungu.

Izlasiet šo eldera Mārvina Dž. Eštona, no 
Divpadsmit apustuļu kvoruma, izteikumu: 
„Kāds garīgs miers un svētība ir zināt, ka, 
vēršoties pie Glābēja, Jēzus Kristus, un 
pastāvot līdz galam, mūžīgā dzīve un 
paaugstināšana var būt mūsu! . . . Dievs 

kļūst sasniedzamāks tad, kad mēs pie Viņa vēršamies. 
Vēršanās pie Dieva mums māca kalpot un dzīvot 
nepiespiesti [kaut ko darot, neuzspiesti un brīvprā-
tīgi].” („There Are Many Gifts”, Ensign, 1987. g. 
nov., 21.)

 3. Izvēlies bausli, par kuru tu esi prātojis, kāpēc tev tas ir 
jāievēro, un padomā par to, kā šī baušļa ievērošana var 

tevi vadīt pie Jēzus Kristus. Tu vari nospraust mērķi — būt pa-
klausīgākam izvēlētā baušļa ievērošanā — un pierakstīt dažus 
veidus, kā to paveikt. Pieraksti savas domas savā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā. 

3. Nefija 15:11–16:5
Jēzus Kristus runā ar Saviem mācekļiem par Viņa citām 
avīm
Vai tu jebkad esi juties viens un aizmirsts un prātojis, 
vai Debesu Tēvs tevi pazīst? Lai arī mēs varam justies 
vientuļi vai dažreiz maznozīmīgāki par citiem, Dievam 
rūp visi Viņa bērni, un Viņš viņiem Sevi paslu-
dina. Meklē šīs patiesības apstiprinājumu, studējot 
atlikušo 3. Nefija 15. nodaļu un 3. Nefija 16. nodaļas 
sākumu.

Kā tas ir aprakstīts Jaunajā Derībā un Mormona 
Grāmatā, Jēzus Kristus kalpoja ļaudīm Vecajā pasaulē 
un Amerikā. Izlasi 3. Nefija 15:11–17, meklējot, ko Tas 
Kungs ir sacījis ļaudīm Jeruzālemē par Viņa ļaudīm 
Amerikā.

„Citas avis” ir atsauce uz citiem Gana, Jēzus Kristus, 
sekotājiem. Ganāmpulks ir avju bars, taču šajā gadī-
jumā vārds ganāmpulks ir attiecināts uz cilvēku grupu 
ar kopīgu ticību Jēzum Kristum. Saskaņā ar rakstīto 
3. Nefija 15:17, ko Tas Kungs teica par Savu parādīša-
noscitām avīm?

Jēzus paskaidroja, kāpēc Debesu Tēvs Viņam pavēlēja 
neatklāt ļaudīm Jeruzālemē vairāk par Viņa citām avīm. 
Izstudē 3. Nefija 15:18–20 un atzīmē Glābēja skaidro-
jumu. Redzot, ka Tēvs nedeva jūdiem lielākas zināšanas 
par nefijiešiem jūdu netaisnīguma dēļ, mēs varam 
mācīties svarīgu principu par to, kā mēs saņemam 
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zināšanas un patiesību no Tā Kunga. Saskaņā ar šiem 
pantiem, kā tu pabeigtu šo principu? Dievs sniedz 
mums zināšanas un patiesību saskaņā ar mūsu 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Tas Kungs nefijiešiem pateica, ka viņi ir daļa no citām 
avīm, par kurām Viņš runāja Jeruzālemē. Jūdi do-
māja, ka Viņš runāja par citticībniekiem (tiem, kas nav 
izraēlieši). Viņi nesaprata, ka citticībnieki „nedzirdēs” 
Glābēja balsi. (Skat. 3. Nefija 15:21–23.) 

Izlasi 3. Nefija 15:24 un atrodi, kā Tas Kungs apliecināja 
nefijiešiem, ka viņi Viņam rūp.

Izlasi 3. Nefija 16:1–3 un sameklē, kas vēl dzirdēja 
Glābēja balsi. Mums nav pierakstu par to, ko vēl Glā-
bējs apmeklēja, taču ir skaidrs, ka Viņš apmeklēja citas 
grupas un ieskaitīja tās Savā „ganāmpulkā”.

Kā Jēzus Kristus parāda, ka Viņam rūp tie cilvēki, 
kuriem nav iespējas dzirdēt Viņa balsi? Izlasi 3. Nefija 
15:22–23 un 3. Nefija 16:4 un atrodi, ko Tas Kungs teica 
par Savu parādīšanos citticībniekiem.

No tā, ko līdz šim esi studējis 3. Nefija 15. un 16. 
 nodaļā, kādus pierādījumus tu esi saskatījis tam,  
ka Dievam rūp Viņa ļaudis un Viņš viņiem Sevi paslu-
dina?   
  
 

Izlasi 3. Nefija 16:5 un sameklē, kas notiks pēdējās 
dienās — pēc tam, kad citticībnieki uzzinās par Jēzu 
Kristu un Viņa evaņģēliju.

Jēzus apsolīja svētīt visus Savus bērnus — Israēla namu 
un citticībniekus —, dodot viņiem Savus vārdus, kurus 
pierakstīja nefijieši. Nefijiešu pieraksti palīdzēs pievērst 
citticībniekus, kas pēdējās dienās palīdzēs sapulcināt 
Israēla namu. (Skat. 3. Nefija 16:4–5.)

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kādus pierādījumus tu savā dzīvē esi redzējis 

tam, ka Jēzus Kristus rūpējas par mums visiem?

3. Nefija 16:6–20
Jēzus Kristus runā par svētībām un brīdinājumiem tiem 
citticībniekiem, kuri dzīvo pēdējās dienās
Vai tu kādreiz esi vēlējies būt par kādas grupas, kluba 
vai komandas dalībnieku? Iedomājies par konkrētu 
piemēru. Kas ir nepieciešams, lai kļūtu par šīs grupas 
biedru? Labākā grupa, par kuras locekli tu vari kļūt, ir 
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca — Tā Kunga 
derības ļaudis.

Izlasi 3. Nefija 16:6–7 un sameklē, kas pēdējās dienās 
notiks, pateicoties citticībnieku ticībai un Israēla nama 
neticībai. Ir svarīgi zināt, ka arī pēdējās dienās būs ne-
ticīgi citticībnieki, kas izklīdinās un slikti izturēsies pret 
Israēla nama piederīgajiem. (Skat. 3. Nefija 16:8–9.) Tas 
Kungs pēdējās dienās paņems Savu evaņģēliju prom 
no ļaunajiem un atklās to taisnīgajiem — gan israēlie-
šiem, gan citticībniekiem. (Skat. 3. Nefija 16:10–12.)

Izlasi 3. Nefija 16:13 un sameklē, kas ir nepieciešams, lai 
kļūtu par vienu no Tā Kunga derības tautas cilvēkiem. 
Izmantojot to, ko esi iemācījies 3. Nefija 16:13, pabeidz 
šo principu: Ja mēs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , tad 
mēs tiksim ieskaitīti starp Tā Kunga ļaudīm.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Kā tu zini, ka esi ieskaitīts starp Tā Kunga derības ļaudīm?
b) Kā tas, ka esi ieskaitīts starp Tā Kunga derības ļaudīm, ir svē-
tījis tavu dzīvi?

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 3. Nefija 15.–16. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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26. DAĻA: 1. DIENA

3. Nefija 17. nodaļa
Ievads
Kad Viņa pirmā diena kopā ar nefijiešiem tuvojās 
noslēgumam, Jēzus Kristus pamanīja, ka daudzi līdz 
galam nesaprata, ko Viņš tiem bija mācījis. Tāpēc Viņš 
tiem mācīja, kā saņemt papildu sapratni. Cilvēki rau-
dāja, kad Viņš paziņoja par Savu aiziešanu. Līdzjūtības 
pārņemts, Glābējs uzkavējās ar viņiem nedaudz ilgāk. 
Viņš dziedināja viņu slimos, svētīja viņu bērnus un lū-
dza par tiem. Ļaudis juta lielu prieku un mīlestību pret 
Pestītāju, esot Viņam līdzās.

3. Nefija 17:1–3
Jēzus pavēl cilvēkiem pārdomāt Viņa vārdus un lūgt pēc 
sapratnes
Kāda ir tava reakcija, kad saskaries ar mācību Svētajos 
Rakstos vai baznīcas vadītāja izteikumu, kuru tu 
nesaproti? Apvelc visas uz tevi attiecināmās atbildes:

• Es šo mācību vienkārši ignorēju.

• Es kādam lūdzu palīdzību, lai man palīdz to saprast.

• Es šo mācību rūpīgi pārdomāju.

• Es lūdzu Debesu Tēvam palīdzību man to saprast.

3. Nefija 17. nodaļā aprakstītie notikumi norisinājās 
tuvu pirmās dienas beigām, kad Jēzus Kristus bija kopā 
ar nefijiešiem. Izlasi 3. Nefija 17:1–3 un atzīmē, ko 
Glābējs nefijiešiem ieteica darīt, lai labāk saprastu to, 
ko Viņš tiem bija mācījis. Padomā, kā došanās mājās, 
lai pārdomātu un lūgtu, var tev palīdzēt labāk saprast 
evaņģēlija patiesības.

Prezidents Henrijs B. Airings, no Divpad-
smit apustuļu kvoruma, paskaidroja, ko 
nozīmē „gremdēties pārdomās”. Izlasi šo 
izteikumu un atzīmē vārdus vai frāzes, kas 
paskaidro, ko nozīmē gremdēties pārdo-
mās: „Lasīt, studēt un gremdēties pārdo-

mās nav viens un tas pats. Mēs lasām vārdus, un mums 
var rasties idejas. Mēs studējam un Svētajos Rakstos 
varam atklāt dažādus modeļus vai sakarības. Taču, kad 
mēs gremdējamies pārdomās, mēs ieaicinām atklāsmes 
Garu. Manā izpratnē gremdēties pārdomās nozīmē 
domāt un lūgt par to, ko esmu cītīgi lasījis un studējis 
Svētajos Rakstos.” („Kalpojiet ar Garu”, Ensign vai 
Liahona, 2010. g. nov., 60.)

Uzmanīgi pārlasi 3. Nefija 17:3 un ievēro, ka Glābējs 
ļaudīm lika „sagatavot [savus] prātus” pirms nāka-
mās tikšanās ar Viņu. Pirms savu studiju turpināšanas 
apdomā, kā tu atbildētu uz šiem jautājumiem: Ko tu 
vari darīt, lai sagatavotu savu prātu baznīcas apmek-
lējumam? Semināra apmeklējumam? Lai klausītos 
konferenci? Svēto Rakstu studēšanai? Kāda, tavuprāt, 
nozīme ir tam, ka tu sagatavo savu prātu šādām mācī-
šanās iespējām?

Viens no principiem, ko mēs varam apgūt šajos pantos, 
ir: Apdomājot un lūdzot Tēvu, mēs varam iegūt 
lielāku izpratni. (Tu to vari pierakstīt savos Svētajos 
Rakstos — blakus 3. Nefija 17:1–3.)

 1. Lai tu varētu labāk pielietot šos principus dzīvē, izvē-
lies vienu vai abas darbības un nākamās nedēļas laikā ie-

kļauj tās savās ikdienas gaitās. Ieraksti savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā, ko tu paveici. Uzraksti arī to, kā šī darbība ir palī-
dzējusi labāk saprast to, ko iemācījies baznīcā, seminārā, vispārē-
jās konferences laikā vai no Svētajiem Rakstiem. Esi gatavs 
padalīties ar šo dienasgrāmatas uzdevumu ar savu skolotāju. 
 Nospraud mērķi turpmāko nedēļu laikā turpināt uzlabot vienu 
no šīm jomām.
a) Es sagatavošu savu prātu pirms baznīcas vai semināra ap-
meklējuma.
b) Es pārdomāšu un lūgšu par baznīcā vai seminārā dzirdēto.

3. Nefija 17:4–25
Glābējs starp nefijiešiem dziedina slimos un svētī viņu 
bērnus
Atminies, kad tu juties tik pacilāts un priekpilns, ka 
nevēlējies, lai tas beigtos. Izlasi 3. Nefija 17:4–5, lai 
uzzinātu, kā nefijieši reaģēja uz Glābēja sacīto, ka Viņš 
atgriezīsies pie Sava Tēva.

Glābējs atbildēja uz nefijiešu taisnīgajām vēlmēm ar 
lielu līdzjūtību. Šis uzdevums tev var palīdzēt pilnīgāk 
izprast to, cik liela ir Jēzus Kristus mīlestība pret mums 
visiem. Tas tev var arī palīdzēt atklāt Svēto Rakstu pa-
tiesības par Jēzus Kristus raksturu un dabu.

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti šā-
das Svēto Rakstu atsauces. Zem katras atsauces atstāj 

brīvu vietu, kur pierakstīt papildus informāciju: 3. Nefija 17:6–10; 
3. Nefija 17:11–18; 3. Nefija 17:19–25. Izstudē visas rakstvietas, 
raugoties pēc patiesībām par Glābēja raksturu, — kāds Viņš ir. 
Atrodi vismaz trīs patiesības, pa vienai no katras atsauces, un 
pieraksti tās zem attiecīgās atsauces.
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Viens no skaistākajiem un aizkustinošākajiem notiku-
miem Mormona Grāmatā ir brīdis, kad Jēzus svētīja 
klātesošos bērniņus. Šis notikums mums palīdz saprast 
Jēzus Kristus dabu. Pirms runāt par Glābēju un bēr-
niņiem 3. Nefija 17:11–12, 21–25, prezidents Boids K. 
Pekers paziņoja: „Stāstā par Glābēja kalpošanu nefi-
jiešiem, mēs varam ielūkoties dziļāk Viņa dvēselē nekā, 
iespējams, jebkurā citā stāstā.” („Teach the Children”, 
Ensign, 2000. g. feb., 16–17.)

Ievēro, ka ļaudis atveda pie Glābēja tos, kas bija slimi 
un cieta, tai skaitā, visus, kas „sirga jebkādā veidā” 
(3. Nefija 17:9). Šīs kaites varēja būt fiziskas, emo-
cionālas vai garīgas. Padomā, ar ko tu varētu „sirgt”. Kā 
Glābējs varētu tev palīdzēt tavās grūtībās, ja Viņš šeit 
būtu, lai tevi svētītu?

3. Pārskati pārdomu principu, par kuru tu mācījies šīs 
stundas sākumā. Viens veids, kā pārdomāt, ir iztēloties 

sevi Svētajos Rakstos aprakstītajā situācijā. Velti laiku, lai iztēlo-
tos, kā tas būtu bijis — piedalīties notikumos, kas risinājās  
3. Nefija 17. nodaļā. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā 
apraksti, ko tu varētu būtu dzirdējis, redzējis un sajutis šajā situ-
ācijā un ko tu būtu iemācījies no Glābēja. Tu vari arī pierakstīt 
svētības, kuras tu būtu sagaidījis no Glābēja.

Padomā par teikumu, kas 
apraksta patiesību, kuru 
esi iemācījies 3.  Nefija 
17:6–25. Ieraksti šo tei-
kumu Svētajos Rakstos, 
blakus šiem pantiem, vai 
savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā. Viena no 
šīm Svēto Rakstu patie-
sībām ir: Glābējs pret 
mums izjūt lielu žēlsir-
dību. Kāpēc tev ir svarīgi 
iepazīt Glābēja raksturu, 
par kura iezīmēm tu esi 
lasījis šajos pantos? 

Izlasi šo izteikumu par ti-
cību: „Lai jūsu ticība jūs vadītu uz glābšanu, tās centrā 
ir jābūt Tam Kungam, Jēzum Kristum. Jūs varat izrādīt 
ticību Kristum, kad jums ir pārliecība, ka Viņš pastāv, 
pareizs priekšstats par Viņa raksturu un zināšanas, ka 
jūs cenšaties dzīvot saskaņā ar Viņa gribu.” (Uzticīgi 
ticībai: evaņģēlija norādes [2005], 179.)

Tu vari pārdomāt Svētos Rak-
stus, izmantojot iztēlošanās 
principu. Lai to paveiktu, 
centies iztēloties savā prātā 
Svētajos Rakstos aprakstītos 
notikumus vai centies iztēlo-
ties sevi kā dalībnieku stāstā, 
kuru lasi. Iztēlošanās var 
palīdzēt pārdomāt, saprast un 
pielietot to, par ko esi lasījis 
Svētajos Rakstos.

Iztēlošanās
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 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kā izpratne par Glābēja žēlsirdīgo dabu palīdz 

jums pielietot ticību Viņam?
 5. Padalies ar citu personu tajā, ko esi iemācījies par 
Glābēju no 3. Nefija 17. nodaļas. Savā Svēto Rakstu die-

nasgrāmatā ieraksti šīs personas vārdu un kopsavilkumu par to, 
ko tu viņam vai viņai teici.
Lai arī mums nav bijusi tāda pieredze ar Jēzu Kristu 
kā nefijiešiem, katram no mums pienāks tā diena, kad 
mēs Viņu redzēsim un dzirdēsim. Nākamo dienu laikā 
pārdomā šo stundu. Domā par Glābēja žēlsirdību, 
kad lūgsi par savām vēlmēm, vājībām, sirdssāpēm un 
pārbaudījumiem.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 3. Nefija 17. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

26. DAĻA: 2. DIENA

3. Nefija 18. nodaļa
Ievads
Savas pirmās kalpošanas dienas noslēgumā Jēzus 
Kristus nefijiešiem pasniedza Svēto Vakarēdienu un pa-
vēlēja viņiem vienmēr lūgt Tēvu un veidot draudzīgas 
attiecības ar visiem cilvēkiem. Visiem tiem, kas pa-
klausīja, Glābējs apsolīja brīnišķīgas svētības. Tad Viņš 
sniedza divpadsmit nefijiešu mācekļiem norādījumus 
attiecībā uz viņu kalpošanu baznīcā. Pirms uzkāpšanas 
debesīs Viņš piešķīra varu — dot Svētā Gara dāvanu.

3. Nefija 18:1–14
Jēzus Kristus pasniedz nefijiešiem Svēto Vakarēdienu
Izlasi šo eldera Džeralda N. Landa, kurš kalpoja par 
Septiņdesmito kvoruma locekli, stāstu un iztēlojies sevi 
stāstā minētā cilvēka vietā: 

„Pirms kāda laika žurnālā bija interesants raksts par 
alpīnismu, kurā bija stāsts, kas sniedz lielisku atbildi 
uz jautājumu: „Ko mēs kā neizdevīgi kalpi varam darīt, 
lai atmaksātu Kristum par visu, ko Viņš mūsu labā ir 
darījis?”

Raksts bija par cilvēku, vārdā Zenkušs, kurš vadīja al-
pīnisma skolu. . . . Zenkušs izskaidroja intervētājam al-
pīnisma virves nostiprināšanas sistēmu. Ar šīs sistēmas 

palīdzību klinšu kāpēji pasargā sevi no kritieniem. 
Kad viens kāpējs nonāk drošā pozīcijā, tas nostiprina 
otra kāpēja virvi, parasti ap savu paša ķermeni. „Tu esi 
nostiprināts” nozīmē, ka „Es tevi turu. Ja kaut kas atga-
dīsies, es neļaušu tev nokrist.” Tā ir svarīga alpīnisma 
daļa. Tālāk raksta turpinājums bija šāds: „Virves no-
stiprināšana Zenkušam ir sniegusi labākos un sliktākos 
mirkļus alpīnismā. Reiz Zenkušs nokrita no augstas 
kraujas, izraujot trīs metāliskas atbalsta konstruk-
cijas un savu virves stiprinājumu no kraujas malas. 
Viņa kritiens tika apturēts, karājoties ačgārni gaisā, 10 
pēdas virs zemes, kad viņa virves nostiprinātājs [Dons] 
apturēja kritienu ar savu izstiepto roku spēku. „Dons 
izglāba manu dzīvību,” teica Zenkušs. „Kā jūs izturētos 
pret tādu cilvēku? Uzdāvināsiet viņam Ziemassvētkos 
lietotu alpīnisma virvi? Nē, jūs viņu atcerēsieties. Jūs 
viņu vienmēr atceraties. ”„[Ēriks G. Andersons, „The 
Vertical Wilderness”, Private Practice,1979.g. nov., 21; 
teksts izcelts]” („The Grace and Mercy of Jesus Christ”, 
Jesus Christ: Son of God, Savior, red. Pols H. Pētersons, 
Garijs L. Hačs un Laura D. Karda [2002. g.], 48.)

Izlasi 3. Nefija 18:1–11 un sameklē, ko Jēzus Kristus 
aicināja nefijiešus darīt, lai tie Viņu atcerētos. Tu vari 
atzīmēt vārdus pieminēt un atcerēties 7. un 11. pantā. 
Kāpēc, tavuprāt, ir svarīgi vienmēr atcerēties Glābēja 
veikto Izpirkšanu tavā labā? Kā mainās tava rīcība tad, 
kad atceries Glābēju?

Glābēja pavēle, atcerēties Viņa miesu un asinis, bija 
īpaši nozīmīga šiem cilvēkiem, jo viņi tikko bija sajutuši 
brūces Viņa ķermenī. Lai gan tu, atšķirībā no ļaudīm 
Mormona Grāmatā, neesi redzējis brūces Glābēja ķer-
menī, tu vari atcerēties viņa Izpirkšanas upuri, pieņe-
mot Svēto Vakarēdienu.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kā Glābēja upura atcerēšanās Svētā Vakarē-

diena laikā tev ir palīdzējusi sajust pret Viņu pateicību?

3. Nefija 18:7–11 pierakstītie Jēzus Kristus vārdi māca 
šādus principus: pieņemot Svēto Vakarēdienu, mēs 
liecinām Tēvam par to, ka vēlamies pildīt visu, 
ko Viņš mums ir pavēlējis. Pieņemot Svēto Vaka-
rēdienu, mēs liecinām Tēvam, ka vienmēr atce-
rēsimies Jēzu Kristu. Pārskati 3. Nefija 18:7–11 un 
atzīmē vārdus vai frāzes, kas māca šos principus. Lasot 
11. pantu, domā par to, kā tu justos, ja Glābējs šos 
vārdus būtu teicis tev.

 2. Izvēlies divus jautājumus un uzraksti atbildes savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā:

a) Kurus no Glābēja dzīves un kalpošanas aspektiem tu varētu 
atcerēties Svētā Vakarēdiena priekšraksta izpildīšanas laikā?
b) Ko tu vari darīt, lai atcerētos Glābēju visas atlikušās nedēļas 
laikā?
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c) Ja tu patiesi centies atcerēties Glābēju Svētā Vakarēdiena 
laikā, kā tas tevi var ietekmēt visas turpmākās nedēļas laikā?

Atrodi vēl vienu principu 3. Nefija 18:7, 11, ierakstot 
šajā izteikumā frāzi, kas paskaidro, ko Glābējs apsola 
tiem, kas pieņem Svēto Vakarēdienu un Viņu atceras. 
Ja mēs pieņemam Svēto Vakarēdienu un vienmēr 
atceramies Glābēju, tad   
 .

 3. Salīdzini 3. Nefija 18:12–14 un Helamana 5:12. Savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, kā regulāra 

Svētā Vakarēdiena pieņemšana palīdz tev veidot Jēzu Kristu par 
pamatu savai dzīvei.

 4. Lai tu varētu biežāk atcerēties Glābēju, nākamās ne-
dēļas laikā katru dienu ieraksti savā Svēto Rakstu studiju 

dienasgrāmatā, ko tu dari, lai tajā dienā atcerētos Glābēju. Tu va-
rētu pierakstīt savas pārdomas, kas tev radās Svētā Vakarēdiena 
laikā, vai to, kā Glābēja pieminēšana ietekmējusi tavas domas, 
vārdus un rīcību.

3. Nefija 18:15–25
Jēzus mācīja nefijiešiem vienmēr lūgt Tēvu un bieži sanākt 
kopā
Pēc tam, kad Jēzus Kristus bija pasniedzis nefijiešiem 
Svēto Vakarēdienu, Viņš tiem mācīja svarīgus principus 
par lūgšanu. Viens no principiem, ko Viņš mācīja, ir: Ja 
mēs būsim modri un vienmēr lūgsim Tēvu, mēs 
varēsim pretoties Sātana kārdinājumiem. Ja mēs 
esam modri, mēs esam garīgi piesardzīgi un vienmēr 
gatavībā. 

Izlasi 3. Nefija 18:15–21 un atzīmē tos vārdus un frāzes, 
kas māca šo principu. Kādēļ, tavuprāt, lai pretotos kār-
dinājumam, ir svarīgi gan būt modriem, gan lūgt?

Ņem vērā, ka 3. Nefija 18:15, 20–21 ir prasmīgi pār-
zināmā rakstvieta. Tu vari atzīmēt šos pantus savos 
Svētajos Rakstos.

 5. Izlasi un padomā par šādiem jautājumiem, un tad at-
bildi uz diviem vai vairākiem no šiem jautājumiem savā 

Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā:
a) Kā lūgšana tev ir palīdzējusi pretoties Sātana kārdinājumiem?
b) Kā tu vari pilnveidot savas personīgās lūgšanas?
c) Kādas svētības tu esi pieredzējis, pateicoties kopīgām ģime-
nes lūgšanām? (Skat. 3. Nefija 18:21.)
d) Kā tu vari palīdzēt savai ģimenei noturēt pastāvīgas un jēg-
pilnas ģimenes lūgšanas?

Lūdzot Debesu Tēvam un tuvinoties mūsu Glābējam, 
Jēzum Kristum, mēs bieži vēlamies palīdzēt arī citiem 
Viņam tuvoties. Padomā par kādu, kam tu vēlētos 
palīdzēt tuvoties Glābējam. Izlasi 3. Nefija 18:22–24 un 
sameklē pantos šādu principu: Kalpojot citiem cilvē-
kiem, mēs varam viņiem palīdzēt nākt pie Kristus.

Kā tas ir pierakstīts 3. Nefija 18:24, Glābējs mums 
mācīja, ka mums visiem ir jātur augstu mūsu gaisma, 
lai tā spīd pasaulei. Viņš arī teica, ka Viņš ir tā gaisma, 
kas mums ir jātur augstu. Elders Roberts D. Heilzs, 
no Divpadsmit apustuļu kvoruma, mācīja, ka tad, kad 
ievērojam Viņa baušļus un sekojam Viņa priekšzīmei, 
mēs turam augstu Glābēja gaismu:

„Mums jābūt tādiem kā Glābējs, sekojot 
Viņa aicinājumam: „Nāc, seko Man.” Cik 
Jēzum tas būtu patīkami, ja mēs ļautu 
savai gaismai spīdēt tā, ka tie, kas seko 
mums, sekotu Glābējam! Ir cilvēki, kuri 
meklē gaismu un labprāt izies caur 

kristīšanās vārtiem uz šauro jo šauro ceļu, kas ved uz 
mūžīgo dzīvi. (Skat. 2. Nefija 31.) Vai jūs būsiet šī 
gaisma, kas aizvedīs viņus uz šo drošo vietu? . . .

Vai esat kādreiz aizdomājušies, ka jūs esat Debesu Tēva 
sūtītā gaisma, kurai ir jāved citus uz drošām mājām, vai 
bāka, kas tālumā rāda ceļu atpakaļ uz šauro jo šauro 
taku, kas ved uz mūžīgo dzīvi? Jūsu gaisma ir bāka, 
kas nekad nedrīkst nodzist vai aizvest neceļos tos, kas 
meklē ceļu mājup. . . .

. . . Jēzus Kristus ir gaisma, kas mums ir dota, lai mēs 
tai varētu sekot un zināt, kur iet. [Es lūdzu], lai katrs 
no mums izvēlētos pareizo, [lai mēs varētu] pacelt un 
stiprināt apkārtējos.” („That Ye May Be Children of 
Light” [Baznīcas izglītības sistēmas svētbrīdis jauna-
jiem pieaugušajiem, 1996. g. 3. nov.], 6–7.)

Mēs varam kalpot citiem, lūdzot par viņiem, aicinot 
apmeklēt baznīcas sanāksmes un rādot Kristum līdzīgu 
piemēru. Padomā par to, kā tu juties, kad sekoji Jēzus 
Kristus piemēram un palīdzēji kādam cilvēkam tuvo-
ties Glābējam. Ko tu darīsi šodien vai šonedēļ, lai tava 
gaisma varētu spīdēt tā, lai tie, kas seko tev, sekotu arī 
Glābējam.
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3. Nefija 18:26–39
Glābējs māca Saviem mācekļiem veidot draudzīgas 
attiecības ar visiem cilvēkiem
Pēc tam, kad Glābējs bija iedibinājis Svēto Vakarēdienu 
un mācījis nefijiešiem par lūgšanu, Viņš uzrunāja div-
padsmit mācekļus, kurus pats bija izvēlējies, un sniedza 
viņiem norādījumus par to, kā vadīt un pārvaldīt baznī-
cas lietas. (Skat. 3. Nefija 18:26–39.) Ievēro, ka 3. Nefija 
18:26 Glābējs pārstāja runāt uz ļaužu pulku un uzru-
nāja vadītājus, „ko Viņš bija izraudzījis”. Viņa vēstījums 
28.–29. pantā tika dots šiem priesterības vadītājiem 
kā brīdinājums, ka viņi nedrīkst ļaut necienīgajiem 
pieņemt Svēto Vakarēdienu.

Baznīcas locekļiem ir jārūpējas par savu cienīgumu 
pieņemt Svēto Vakarēdienu un citu cilvēku cienīguma 
vērtēšanu jāatstāj to ziņā, kurus Tas Kungs ir aicinājis 
veikt šādus spriedumus, piemēram, bīskapa vai staba 
prezidenta ziņā. Izlasi 3. Nefija 18:32, meklējot to, kā 
Glābējs mācīja Savus mācekļus par to, kā rūpēties par 
tiem, kas ir nomaldījušies no ticības. Padomā, kā tu 
varētu „turpināt kalpot” draugam, ģimenes loceklim 
vai kādam savas bīskapijas vai draudzes loceklim, kurš 
ir nomaldījies no ticības.

Rakstvietu prasmīga pārzināšana — 
3. Nefija 18:15, 20–21
Padomā par dažu minūšu veltīšanu tam, lai iegaumētu 
3. Nefija 18:15, 20–21. Uzraksti visus trīs pantus uz 
papīra lapas un tad centies tos iegaumēt. Pēc tam, kad 
vairākas reizes esi tos izlasījis, sāc izsvītrot vai izdzēst 
dažādas to daļas, turpinot tos skaitīt. Tu vari atkārtot šo 
procesu, līdz būsi izsvītrojis vai izdzēsis visus vārdus.

Iegaumējot šos pantus, domā par to, ko Glābējs mācīja. 
Kā tas ir aprakstīts 3. Nefija 18:15, Jēzus Kristus nefi-
jiešiem mācīja to, kā pretoties velna kārdinājumiem. 
Pievērs uzmanību lūgšanas spēkam. Lūgšanā mēs 
varam saņemt spēku pretoties kārdinājumam.

Kā tas ir pierakstīts 3. Nefija 18:20–21, Jēzus Kristus 
mācīja, ka tad, kad mēs lūdzam ticībā, Tēvs vienmēr at-
bild uz mūsu lūgšanām, bet Viņš atbild saskaņā ar Savu 
plānu, kas paredzēts Viņa bērniem, un atbilstoši tam, 
kas, Viņaprāt, mums ir labāk. Skaļi atkārto 20. pantu: 
„Un visu, ko jūs lūgsit Tēvam Manā Vārdā, kas ir tais-
nīgi, ticot, ka jūs saņemsit, lūk, tas jums taps dots.” Ko, 
tavuprāt, šajā pantā nozīmē frāze — „kas ir taisnīgi”? 
(Tu vari izlasīt Jēkaba v. 4:3.)

Prezidents Gordons B. Hinklijs dalījās 
savā liecībā: „Dievs, mūsu Mūžīgais Tēvs, 
dzīvo. Viņš ir Visuma Radītājs un Vald-
nieks, un tomēr Viņš ir arī mūsu Tēvs. Viņš 
ir Visuvarens un pāri visam. Viņu var 

sasniegt lūgšanā. Vai Viņš dzird bērna lūgšanu? Pro-
tams, ka Viņš dzird. Vai Viņš uz to atbild? Protams, 
ka Viņš atbild. Ne vienmēr tā, kā mēs to vēlamies, 
taču Viņš atbild. Viņš dzird un atbild.” (Teachings of 
 Gordon B. Hinckley [1997], 468.)

Elders Dalins H. Oukss, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, mācīja: „[3. Nefija 18:20] Glābējs mums 
atgādina, ka ticība, neatkarīgi no tā, cik tā ir stipra, 
nevar novest pie rezultāta, kas ir pretējs Tā gribai, kura 
varā tā atrodas. Ticības izrādīšana Tam Kungam, Jēzum 
Kristum, vienmēr ir bijusi atbilstoša debesu kārtībai, 
Tā Kunga labestībai, gribai, gudrībai un izvēlētajam 
laikam. Tieši tāpēc mums nevar būt pilnīga ticība Tam 
Kungam, bez pilnīgas uzticības Tā Kunga gribai un 
Tā Kunga laikam.” („Faith in the Lord Jesus Christ”, 
Ensign, 1994. g. maijs, 100.)

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 3. Nefija 18. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

26. DAĻA: 3. DIENA

3. Nefija 19. nodaļa
Ievads
Visi notikumi, kas pierakstīti 3. Nefija 11.–18. nodaļā, 
norisinājās vienas dienas laikā. Dienas beigās ziņas par 
Glābēja ierašanos un Viņa atgriešanos nākamajā dienā 
izplatījās starp visiem ļaudīm, un viņi ārkārtīgi pūlējās 
visu to nakti, lai viņi varētu no rīta būt tai vietā, kur 
Jēzus parādīsies ļaužu pulkam (3. Nefija 19:3). No rīta 
divpadsmit mācekļi viņus mācīja un lūdza ar viņiem. 
Tad Nefijs kristīja divpadsmit mācekļus, un tie saņēma 
Svēto Garu un tika eņģeļu ieskauti. Šajā parādīšanās 
reizē Jēzus Kristus pavēlēja mācekļiem lūgt, un Viņš 
arī lūdza Tēvu par visiem ļaudīm. Pateicoties ticībai, 
mācekļi tika Svētā Gara piepildīti. Viņi tika šķīstīti un 
kļuva vienoti ar Tēvu un Dēlu.

3. Nefija 19:1–14
Divpadsmit mācekļi kalpo ļaudīm tā, kā to pavēlēja Glābējs
Iztēlojies, kā tu justos un ko tu darītu, ja zinātu, ka 
rītdien Jēzus ieradīsies kādā attālā templī. Cik ļoti tu 
censtos tur nokļūt? Vai tu vēlētos paņemt sev līdzi citus 
cilvēkus? Ko tu darītu, lai sagatavotos šai pieredzei?
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Izlasi 3. Nefija 19:1–3, meklējot nefijiešu reakciju uz 
Glābēja solījumu atgriezties nākamajā dienā. Tiklīdz 
ļaužu pulks bija sapulcējies, divpadsmit mācekļi tos 
sadalīja divpadsmit grupās un sāka tos mācīt. Tiem tika 
norādīts nomesties ceļos lūgšanā, un pēc tam ļaudīm 
tika mācītas tās pašas patiesības, kuras iepriekšējā 
dienā mācīja Jēzus. (Skat. 3. Nefija 19:4–7.) 

 1. Izlasi 3. Nefija 19:8–9 un savā Svēto Rakstu studiju 
dienasgrāmatā atbildi uz šādiem jautājumiem:

a) Kāda bija mācekļu lielākā vēlēšanās? No tavas pieredzes, 
 kāpēc Svētā Gara dāvana ir tik iekārojama?
b) Divpadsmit mācekļi gatavojās, lai viņi varētu vadīt baznīcas 
lietas starp nefijiešiem pēc tam, kad Glābējs būs aizgājis. Kādēļ 
bija svarīgi, lai viņus vadītu Svētais Gars?

Kad esi pabeidzis savu Svēto Rakstu studiju dienasgrā-
matas uzdevumu, pārdomā šos jautājumus: Par kurām 
lietām tu visvairāk lūdz? Cik bieži tu lūdz par Svēto 
Garu?

Izlasi 3. Nefija 19:10–12 un atrodi, ko mācekļi darīja 
pēc tam, kad bija beiguši lūgt. 10.–12. pantā aprakstītās 
kristības bija divpadsmit mācekļu otrās kristības. Baznīca 
starp nefijiešiem bija izveidota jau pirms daudziem 
gadiem, un šie priesterības brāļi jau iepriekš bija kristīti, 
kaut arī par viņu pirmajām kristībām Svētajos Rakstos 
nekas nav teikts. Kā to paskaidroja prezidents Džozefs 
Fīldings Smits, šīs otrās kristības bija īpašs gadījums: 
„Glābējs pavēlēja Nefijam un pārējiem cilvēkiem 
nokristīties atkārtoti, jo Viņš bija no jauna izveidojis 
baznīcu pēc evaņģēlija. Pirms tam baznīca bija veidota 
pēc [ Mozus] likuma.” (Skat. Doctrines of Salvation, red. 
Bruce R. McConkie, 3 sēj. [1954–1956], 2:336.)

Paturi prātā, ka mācekļi un pārējie nefijieši bija cienīgi 
atrasties Glābēja klātbūtnē. Izlasi 3. Nefija 19:13, mek-
lējot, ko divpadsmit mācekļi saņēma, pateicoties viņu 
taisnīgajām vēlmēm.

 2. Izveido savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā sa-
rakstu ar svētībām, kuras saņem tie, kuru dzīvē ir Svētā 

Gara dāvana un kas dzīvo Svētā Gara klātbūtnes cienīgu dzīvi. 
Tad salīdzini savu sarakstu ar šo, eldera Roberta D. Heilza, no 
 Divpadsmit apustuļu kvoruma, izteikumu un pievieno savam sa-
rakstam vēl citas atrastās idejas:

„Svētais Gars mums dod spēku un drosmi dzīvot 
mūsu dzīves atbilstoši Dieva valstības likumiem un 
ir avots mūsu liecībai par Tēvu un Dēlu. . . .

Svētais Gars mums ir nepieciešams kā pastāvīgs 
pavadonis, palīdzot mums izdarīt labākās izvēles 
no ikdienā piedāvātajām. Mūsu jaunie vīrieši un 

jaunās sievietes tiek apbērti ar pasaules nepatīkamajām lietām. 
Svētā Gara sabiedrība sniegs viņiem spēku pretoties ļaunumam 
un, kad nepieciešams, nožēlot grēkus, un atgriezties uz taisnās 
un šaurās takas. Neviens no mums nav pasargāts pret pretinieka 

kārdinājumiem. Mums visiem ir nepieciešams atbalsts, ko sniedz 
Svētais Gars. Svētā Gara dāvana palīdz ģimenes locekļiem izdarīt 
gudras izvēles — izvēles, kas viņiem kopā ar savām ģimenēm 
palīdzēs atgriezties pie sava Tēva Debesīs un Viņa Dēla, Jēzus 
Kristus, lai dzīvotu ar Viņiem mūžīgi.” („The Covenant of Baptism: 
To Be in the Kingdom and of the Kingdom”, Ensign, 2000. g. 
nov., 8.)
Balstoties uz to, ko esi studējis 3. Nefija 19:1–14, pa-
domā, kādu svētību tu visvairāk vēlies savā dzīvē un 
kāpēc tu to vēlies.

Pabeidz 3. Nefija 19:9, 13 atrodamo principu: Taisnī-
gas vēlmes un lūgšanas mums palīdz  
 .

3. Nefija 19:14–36
Glābējs parādās un lūdz, lai ļaudis tiktu šķīstīti caur savu 
ticību
Izlasi 3. Nefija 19:14–16, lai uzzinātu par to, kas notika 
pēc tam, kad divpadsmit mācekļi tika nokristīti un 
piepildīti ar Svēto Garu.

Kad mācekļi un ļaudis bija nometušies ceļos, Glābējs 
Saviem divpadsmit mācekļiem pavēlēja lūgt. Pār-
skatu par viņu lūgšanu vari izlasīt 3. Nefija 19:17–18, 
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24–26, 30. Šī ir vienīgā vieta, kur Svētajos Rakstos ir 
pierakstīts, ka cilvēki pielūdz Jēzu Kristu klātienē. Sa-
vās lūgšanās mēs lūdzam Debesu Tēvu Viņa Dēla, Jēzus 
Kristus, Vārdā. Svētajos Rakstos nekur nav mācīts, ka 
mums būtu jāpielūdz Jēzus.

Elders Brūss R. Makkonkijs, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, ierosināja, kāpēc mācekļi šajā vienreizējā ga-
dījumā pielūdza Jēzu nepastarpināti: „Jēzus jau viņiem 
bija mācījis lūgt Tēvu Viņa Vārdā, ko viņi no sākuma arī 
darīja. [Skat. 3. Nefija 19:8–9.] . . . Bet šoreiz viņi „lūdza 
Jēzu, saukdami Viņu par savu Kungu un savu Dievu”. 
[3. Nefija 19:18.] Jēzus stāvēja Viņu priekšā kā Tēva 
simbols. Redzēt Viņu — tas bija tas pats, kas redzēt 
Tēvu; pielūgt Viņu — bija tas pats, kas pielūgt Tēvu. 
Tas bija īpašs un vienreizējs gadījums. (The Promised 
Messiah: The First Coming of Christ [1978], 560–561). 
Glābējs pats teica: „Viņi lūdz Mani tāpēc, ka Es esmu 
ar viņiem.” (3. Nefija 19:22.)

 3. Esot uz ceļiem, ļaudis piedzīvoja trīs atsevišķas Jēzus 
Kristus lūgšanas par mācekļiem un par viņiem. Pārzīmē šo 

tabulu savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā. Izlasi dotās 
Svēto Rakstu atsauces un aizpildi tabulu.

Rakstvieta Par ko Glābējs 
lūdza? 

Kā tu vari pielietot 
savā dzīvē to, ko esi 
iemācījies no Glābēja 
lūgšanas?

3. Nefija 
19:19–23

3. Nefija 
19:27–29

3. Nefija 
19:31–34

Izlasi 3. Nefija 19:24. Ko, tavuprāt, nozīmē „nepļāpāt 
daudziem vārdiem”? Par to, kādus vārdus izvēlēties 
lūgšanas laikā, elders Brūss R. Makkonkijs mācīja: 
„Nevainojamas lūgšanas ir tās, kuras ir iedvesmotas un 
kurās Gars atklāj, kādus vārdus izmantot.” (Mormon 
Doctrine, 2. izd. [1966], 586.)

Lai tu labāk varētu saprast dažus no principiem, kurus 
Glābējs mācīja Savās lūgšanās, pārlasi 3. Nefija 19:28 
un atzīmē vārdus vai frāzes, kas māca šādu principu: Ja 
mēs pielietojam ticību Jēzum Kristum, mēs varam 
tapt šķīstīti. Pārdomā, kā mācekļi pielietoja ticību 
pieredzēs, par kurām ir rakstīts 3. Nefija 19. Pateicoties 
savai ticībai, mācekļi tika piepildīti ar Svēto Garu (skat. 
3. Nefija 19:13), un Svētā Gara saņemšana ir nepiecie-
šama, lai varētu tapt šķīstīti.

Izlasi šo prezidenta Meriona G. Romnija, 
no Augstākā prezidija, izteikumu un 
atrodi, ko nozīmē tapt šķīstītam: „Tad nāk 
kristības ar uguni un ar Svēto Garu. 
[2. Nefija 31:13. ] Šīs kristības ar uguni un 
ar Svēto Garu, par ko šeit runā Nefijs, 

izmaina cilvēku sirdis, par ko runāja Alma [skat. Almas 
5:14]. Tās sirdi pārvērš no laicīgā stāvokļa garīgā. Tās 
attīra, dziedina un šķīsta dvēseli. . . . Ticība Tam Kun-
gam, Jēzum Kristum, grēku nožēlošana un kristības 
ūdenī ir priekšdarbi un priekšnoteikums kristībām ar 
uguni, taču [kristības ar uguni] ir darba pabeigšana. 
Saņemt [kristības ar uguni] nozīmē mazgāt savas 
drānas Jēzus Kristus Izpirkšanas asinīs.” (Learning for 
the Eternities, apkop. George J. Romney [1977], 133.)

 4. Padomā, ko nozīmē tikt šķīstītam, un atbildi uz šo jau-
tājumu savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā: Kā ti-

cība Jēzum Kristum palīdz mums kļūt šķīstiem un tīriem? 

Sava Izpirkšanas upura priekšvakarā Jēzus noskaitīja 
spēcīgu lūgšanu, kas bija līdzīga tām, ko Viņš skaitīja 
starp nefijiešiem Sava apmeklējuma otrajā dienā. Izlasi 
3. Nefija 19:23, 29 un Jāņa 17:9, 11, 21–22. Atzīmē frāzi 
— „lai mēs varētu būt viens.” Padomā par to, kā Jēzus 
Kristus un Tēvs var būt viens. Ko mēs varam mācīties 
no šiem pantiem par to, kā mēs varam kļūt vienoti ar 
Jēzu Kristu?

Viens no šajos pantos mācītajiem princi-
piem ir šāds: Caur ticību mēs varam tikt 
šķīstīti un kļūt vienoti ar Jēzu Kristu, 
kā Viņš ir vienots ar Tēvu. Izlasi šo 
eldera D. Toda Kristofersona, no Divpad-
smit apustuļu kvoruma, izteikumu par to, 

kā mēs varam būt vienoti ar Tēvu un Dēlu: „Protams, 
ka mēs nekļūsim ar Dievu un Kristu vienoti, ja vien 
mēs nepadarīsim Viņu gribu un intereses par savu 
lielāko vēlmi. Šādu pakļāvību nevar sasniegt dienas 
laikā, taču, ja mūsos ir šāda vēlme, tad caur Svēto Garu 
Tas Kungs laika gaitā mūs apmācīs, līdz varēs patiesi 
sacīt, ka Viņš ir mūsos, kā Tēvs ir Viņā. Reizēm mani 
pārņem drebuļi, domājot par to, kas no manis var tikt 
prasīts, bet es zinu, ka tikai šajā pilnīgajā vienotībā ir 
atrodama pilnīga laime.” („That They May Be One In 
Us”, Ensign, 2002. g. nov., 73.)

Noslēdz šīsdienas studijas, izlasot un pārdomājot 
3. Nefija 19:35–36.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 3. Nefija 19. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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26. DAĻA: 4. DIENA

3. Nefija 20.–22. 
nodaļa
Ievads
Glābēja otrās kalpošanas dienas laikā starp nefijie-
šiem Jēzus Kristus atkal pasniedza cilvēkiem Svēto 
Vakarēdienu. Viņš liecināja, ka pēdējās dienās Tēvs 
piepildīs Savu derību, sapulcinot Israēla tautu un svētot 
visas zemes tautas. Viņš arī paskaidroja, ka Mormona 
Grāmatas parādīšanās pēdējās dienās būs zīme tam, ka 
Tēvs ir sācis Savas derības piepildīšanu.

3. Nefija 20:1–9
Glābējs atkal cilvēkiem pasniedz Svēto Vakarēdienu
Ja tu esi jaunais vīrietis un tev ir Ārona priesterība, 
pārdomā šos jautājumus: Ko tev nozīmē iespēja palī-
dzēt Svētā Vakarēdiena pasniegšanā? Kā tu parādi Tam 
Kungam, ka izproti šī priekšraksta svēto raksturu?

Ja tu esi jaunā sieviete vai jaunais vīrietis, kam vēl nav 
priesterības, pārdomā šos jautājumus: Kādas ir tavas 
sajūtas, redzot cienīgus jaunos vīriešus pasniedzam 
Svēto Vakarēdienu? Kā tu Svētā Vakarēdiena pasnieg-
šanas laikā parādi, ka izproti tā svēto raksturu?

Kā tas ir aprakstīts 3. Nefija 20:3–5, Glābēja otrās 
kalpošanas dienas sākumā Viņš brīnumainā veidā sa-
gādāja maizi un vīnu, lai pasniegtu Svēto Vakarēdienu. 
Izlasi 3. Nefija 20:1 un atrodi, ko Viņš ļaudīm lika darīt, 
pirms Viņš sagatavoja un izdalīja Svēto Vakarēdienu. 
Kā, tavuprāt, lūgšana sirdī var ietekmēt tavu iknedēļas 
Svētā Vakarēdiena pieņemšanas pieredzi?

Izlasi 3. Nefija 20:8. Pievērs uzmanību tam, ka tajā laikā 
nefijieši izmantoja vīnu, bet pašlaik baznīcā izmanto 
ūdeni (skat. M&D 27:2). Pievērs uzmanību arī tam, ko 
simbolizē maize un ūdens. Regulāri pieņemot Svēto 
Vakarēdienu, mēs parādām, ka vēlamies, lai Glābēja 
veiktā Izpirkšana būtu daļa no mūsu dzīves.

Saskaņā ar 3. Nefija 20:8, ko Jēzus Kristus apsolīja tiem, 
kas pieņem Svēto Vakarēdienu? Padomā par Svētā Va-
karēdiena maizes un ūdens porcijas izmēru. Ja tu būtu 
izsalcis un izslāpis, vai Svētā Vakarēdiena maize un 
ūdens remdētu tavu izsalkumu un slāpes? Lai labāk sa-
prastu, kā mēs varam tikt piepildīti, pieņemot Svēto Va-
karēdienu, izlasi 3. Nefija 20:9 un pabeidz šo principu: 
Ja mēs cienīgi pieņemam Svēto Vakarēdienu, mēs 
varam tikt piepildīti ar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Izlasi šo eldera Dalina H. Ouksa, Divpadsmit apustuļu 
kvoruma locekļa, izteikumu un pasvītro viņa minētos 
veidus, kādos tu vari tikt svētīts, ja esi piepildīts ar 
Svēto Garu.

„Būsim mūsu Glābēja solījuma cienīgi, ka, 
pieņemot Svēto Vakarēdienu, mēs būsim 
sāti (3. Nefija 20:8 ; skat. arī 3. Nefija 
18:9), kas nozīmē, ka mēs tiksim „piepil-
dīti ar Garu” (3. Nefija 20:9). Šis Gars 
— Svētais Gars — ir mūsu mierinātājs, 

mūsu virziena rādītājs, mūsu saziņas persona, mūsu 
izskaidrotājs, mūsu liecinieks un mūsu šķīstītājs, mūsu 
nekļūdīgais vadonis un svētītājs mūsu laicīgajā ceļo-
jumā uz mūžīgo dzīvi.

. . . No tik šķietami nelielas rīcības kā apzinātas un 
godbijīgas kristību derības atjaunošanas, tiek atjau-
notas kristīšanās ar ūdeni un Garu svētības, lai mēs 
vienmēr varētu saņemt Gara klātbūtni. Šādā veidā mēs 
visi varam tikt vadīti, un šādā veidā mēs visi varam 
tapt attīrīti.” („Always Have His Spirit”, Ensign,1996. g. 
nov., 61.)

 1. Atminies, kad, pieņemot Svēto Vakarēdienu, tu esi sa-
jutis Svēto Garu. Izlasi Svētā Vakarēdiena lūgšanas no 

Moronija 4:3 un 5:2. Kā Svētā Vakarēdiena pieņemšana katru ne-
dēļu tev palīdz būt piepildītam ar Svēto Garu? Ieraksti dažus vei-
dus savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā.

3. Nefija 20:10–46
Glābējs māca nefijiešiem par derībām, kuras tiks piepildītas 
pēdējās dienās
Padomā par dažām savām svarīgākajām īpašībām. 
Kādas īpašības tu akcentētu? Vai tās ir fiziskās īpašības, 
rakstura īpašības vai garīgās īpašības?

Izlasi šo eldera Deivida A. Bednāra, Divpadsmit 
apustuļu kvoruma locekļa, izteikumu un atzīmē to, 
kā viņš norādīja, kas mēs esam: „Iespējams, ka jums 
patīk mūzika, sports vai esat tehniski ievirzīts cilvēks, 
un kādu dienu jūs, iespējams, būsiet kāda aroda, 
profesijas vai mākslas pārstāvis. Lai arī cik svarīgas šīs 
nodarbošanās un profesijas būtu, tās nenosaka to, kas 
mēs esam. Pirmkārt un galvenokārt, mēs esam garīgas 
būtnes. Mēs esam Dieva [bērni] un Ābrahāma pēcteči.” 
(„Becoming a Missionary”, Ensign vai Liahona, 2005. g. 
nov., 47.)

Būt par Ābrahāma pēctečiem nozīmē, ka mēs burtiski 
esam Ābrahāma pēcteči, vai to, ka, paklausībā Jēzus 
Kristus likumiem un baušļiem, mēs esam kļuvuši par 
viņa dēliem un meitām. Visi saņem tos pašus solījumus 
un derības, ko Dievs noslēdza ar Ābrahāmu.
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Kā tas ir aprakstīts 3. Nefija 20:11–13, Glābējs mācīja 
nefijiešiem par derībām un solījumiem, kas ir noslēgti 
ar Ābrahāmu un viņa pēctečiem, kas ir Israēla nams. 
Viņš mācīja, ka Tēvs piepildīs Savu derību, sapul-
cinot Israēla namu pēdējās dienās. Izlasi 3. Nefija 
20:13 un atzīmē, pie kādas nozīmīgas atziņas nonāks 
Israēla nama ļaudis šīs sapulcināšanas rezultātā. Kāpēc, 
tavuprāt, šīs zināšanas ir būtiskas?

Izlasi 3. Nefija 20:25–26 un atrodi, ko Glābējs mācīja 
par to, kā tika svētīti Lehija pēcteči, pateicoties tai de-
rībai, ko Tēvs noslēdza ar Ābrahāmu. Glābējs uzsvēra, 
ka Tēvs Viņu sūtīja apmeklēt nefijiešus un izglābt viņus 
no grēka, „tāpēc ka [viņi bija] derības bērni” (3. Nefija 
20:26).

 2. Ieraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, kā 
tu esi bijis svētīts, kristoties un noslēdzot derību ar De-

besu Tēvu. Tāpēc, ka kristoties tu kļuvi par baznīcas locekli, tu esi 
Ābrahāma pēcnācējs, un tev ir pienākums palīdzēt piepildīt de-
rību, kuru Dievs noslēdza ar Ābrahāmu.

Izlasi 3. Nefija 20:27 un atzīmē frāzes, kas māca šādu 
prinsipu: Mums kā Ābrahāma pēctečiem ir derības 
pienākums — svētīt visus zemes cilvēkus.

Lasot šo eldera Deivida A. Bednāra 
izteikumu, sameklē, kā mēs, Ābrahāma 
pēcteči, varam svētīt visas zemes cilvēkus: 
„Jums un man, šodien un vienmēr, ir 
jāsvēta visas zemes tautas. Jums un man, 
šodien un vienmēr, ir jāsniedz liecība par 

Jēzu Kristu un jāpaziņo vēstījums par Atjaunošanu. 
Jums un man, šodien un vienmēr, ir jāaicina visus 
saņemt glābšanas priekšrakstus. Evaņģēlija sludinā-
šana nav pusslodzes priesterības pienākums. Tā nav 
vienkārša aktivitāte, kurai mēs atvēlam ierobežotu 
laiku, vai uzdevums, kas mums kā Pēdējo Dienu Svēto 
Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem ir jāizpilda. Misionāru 
darbs drīzāk ir mūsu garīgās identitātes un mantojuma 
izpausme. Mēs tikām iepriekš ordinēti pirmslaicīgajā 
dzīvē un piedzimām laicīgajā dzīvē, lai piepildītu 
derību un apsolījumu, ko Dievs noslēdza ar Ābrahāmu. 
Mēs esam šeit šajā laikā uz Zemes, lai pagodinātu 
priesterību un sludinātu evaņģēliju. Tādi mēs esam, 
un tādēļ mēs esam šeit — šodien un vienmēr.” („Be-
coming a Missionary”, 47.)

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Ko tu kā jaunietis tagad vari darīt, lai svētītu citus pasaules 
cilvēkus?
b) Kāpēc, tavuprāt, tev ir svarīgi zināt, ka esi Ābrahāma pēctecis?

3. Nefija 21.–22. nodaļa
Jēzus Kristus pravieto zīmi par Israēla nama sapulcināšanu 
pēdējās dienās
Kā tas ir aprakstīts 3. Nefija 21.–22. nodaļā, Glābējs 
mācīja nefijiešiem daudzas lietas par pēdējām dienām 
— par laiku, kad evaņģēlijs uz Zemes būs atjaunots un 
svētie gatavosies Viņa Otrajai atnākšanai.

 4. Lai tu varētu atrast, ko Glābējs mācīja par Israēla sa-
pulcināšanu pēdējās dienās, kā tas ir aprakstīts 3. Nefija 

21.–22. nodaļā, izlasi visus tabulas kreisajā pusē dotos pantus. 
Tad izvēlies divus jautājumus tabulas labajā pusē un atbildi uz 
tiem savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā.

Panti Jautājumi

Izlasi 3. Nefija 21:1–2, 7. Kad 
pēdējās dienās klajā nāks 
Mormona Grāmata, tā būs 
zīme tam, ka Tēvs ir sācis 
Israēla nama sapulcināšanu.

a) Kad tu esi redzējis, kā 
Mormona Grāmata vada 
(vai pulcina) kādu, tai 
skaitā, tevi pašu pie Jēzus 
Kristus un evaņģēlija 
derībām?

Izlasi 3. Nefija 21:9. Frāze 
„liels un brīnumains darbs” 
attiecas uz Jēzus Kristus 
evaņģēlija atjaunošanu.

b) Kādēļ, tavuprāt, Jēzus 
Kristus evaņģēlija atjau-
nošana tiek raksturota 
ar vārdiem — „liels un 
brīnumains”?

Izlasi 3. Nefija 21:10–11 un 
pārdomā, kā šis apraksts 
atbilst pravietim Džozefam 
Smitam.

c) Kāpēc ir svarīgi ticēt Tā 
Kunga vārdiem, kas tika 
pasludināti caur pravieti 
Džozefu Smitu?

Izlasi 3. Nefija 21:22. Ja 
cilvēki nožēlo grēkus un 
nenocietina savas sirdis, tie 
tiek pieskaitīti pie Israēla 
nama.

d) Kāpēc, tavuprāt, grēku no-
žēlošana ir nepieciešama, 
lai cilvēks varētu tikt 
pieskaitīts Dieva derības 
tautai?

Izlasi 3. Nefija 22:7–10 un 
sameklē solījumus, ko Tas 
Kungs deva Saviem derības 
ļaudīm, kas atgriezās pie Viņa 
pēc tam, kad bija aizmirsuši 
ar Viņu noslēgtās derības.

e) Kāpēc, tavuprāt, ir svarīgi 
zināt, ka Tas Kungs parāda 
mūžīgu laipnību un žēl-
sirdību pret tiem, kas pie 
Viņa atgriežas?

Padomā par kādu cilvēku, ar ko tu vari dalīties savā 
liecībā par Jēzu Kristu, Mormona Grāmatu, evaņģēlija 
atjaunošanu un pravieša Džozefa Smita misiju, lai pa-
līdzētu šim cilvēkam saņemt atjaunotā evaņģēlija svē-
tības. Padomā arī par to, kā tu vari iedrošināt citus nākt 
pie Tā Kunga, ieskaitot tos, kas reiz ir bijuši uzticīgi 
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evaņģēlijam, bet vairs nav. Ja tev prātā ir konkrēta 
persona, nospraud mērķi — rīkoties atbilstoši saņem-
tajiem Gara pamudinājumiem.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 3. Nefija 20.–22. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

27. DAĻA: 1. DIENA

3. Nefija 23. nodaļa
Ievads
Pēc tam, kad Jēzus Kristus bija citējis Jesajas vārdus, 
Viņš pavēlēja nefijiešiem pētīt praviešu vārdus. Tad 
Glābējs aizrādīja nefijiešiem par to, ka viņi nav pienā-
cīgi papildinājuši savus pierakstus.

3. Nefija 23:1–5
Jēzus Kristus pavēl ļaudīm studēt praviešu vārdus
Pārdomā savu šī gada Svēto Rakstu studēšanas piere-
dzi. Uzraksti dažus vārdus vai īsas frāzes, kas raksturo 
svētības, kuras ir ienākušas tavā dzīvē, pateicoties 
Svēto Rakstu studijām.   
  
 

Pārskatot savu sarakstu, padomā par to, ko šīs svētības 
tev māca par Svēto Rakstu studēšanas svarīgumu.

Pēc tam, kad Glābējs bija citējis dažas Jesajas mācības 
(skat. 3. Nefija 22. nodaļu), Viņš pavēlēja ļaudīm 
cītīgi pētīt Jesajas un citu praviešu vārdus. Izlasi 
3. Nefija 23:1–5 un sameklē, kāpēc Glābējs mums liek 
pētīt Jesajas un citu praviešu vārdus. Atzīmē vārdus un 
frāzes, kas tev palīdzēs atcerēties to, ko šodien uzzināji.

Viens no iemesliem, kāpēc mums ir jāpēta Jesajas 
vārdi, ir tas, ka „viņš runāja nekļūdīgi par visām lietām, 
kas attiecas uz [Tā Kunga derības] tautu, kas ir no Isra-
ēla nama” (3. Nefija 23:2). Tāpēc, ka jūs esat noslēguši 
ar To Kungu derības, jūs esat daļa no Israēla nama. 
Jesajas raksti ir attiecināmi uz jums. Vēl viens iemesls, 
kāpēc mums ir jāpēta Jesajas vārdi, ir tas, ka tie visi tiks 
piepildīti (skat. 3. Nefija 23:3).

Ievēro, ka 3. Nefija 23:1 Jēzus Kristus nefijiešiem pavē-
lēja īpaši „cītīgi pētīt [Jesajas vārdus]”.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Kā, tavuprāt, uzcītīga praviešu vārdu pētīšana atšķiras no pa-
rastas praviešu vārdu lasīšanas?
b) Kādi Svēto Rakstu studēšanas veidi var tev palīdzēt pētīt Je-
sajas un citu praviešu vārdus ar lielāku efektivitāti un jēgu? (Tu 
vari pārskatīt stundu — 1. daļa: 1. diena, „Svēto Rakstu studē-
šana”, lai atcerētos dažus svarīgus Svēto Rakstu studēšanas ie-
teikumus.)

Elders Merils Dž. Beitmens, Septiņdesmito goda locek-
lis, norādīja uz dažām svētībām, kuras mēs saņemam 
tad, kad mēs pētām praviešu vērdus: „Pētot Svētos 
Rakstus, tiek iegūtas noteiktas svētības. Kad cilvēks 
studē Tā Kunga vārdus un tiem paklausa, viņš vai viņa 
tuvinās Glābējam un iegūst lielāku vēlmi dzīvot tais-
nīgu dzīvi. Pieaug spēks pretoties kārdinājumiem un 
tiek pārvarētas garīgās vājības. Tiek izdziedētas garīgās 
brūces.” („Coming unto Christ by Searching the Scrip-
tures”, Ensign, 1992. g. nov., 28.)

Izlasi 3. Nefija 23:5 un sameklē apsolījumu, ko Glābējs 
dod mums visiem, ja mēs studējam un rīkojamies atbil-
stoši aicinājumiem no Svētajiem Rakstiem.

 2. Iedomājies, ka tev ir draugs vai ģimenes loceklis, ku-
ram ir grūtības ar Svēto Rakstu regulāru studēšanu. Iz-

mantojot uzzināto 3. Nefija 23:1–5, uzraksti, ko tu varētu pateikt, 
lai iedrošinātu šo cilvēku studēt pravieša vārdus un iegūt nozīmī-
gas pieredzes, pateicoties Svēto Rakstu studēšanai.

3. Nefija 23:6–14
Jēzus Kristus pārmācīja Savus mācekļus par svarīgu 
notikumu nepierakstīšanu
Izlasi šo, prezidenta Spensera V. Kimbala, izteikumu:

„Pats Tas Kungs, Jēzus Kristus, uzsvēra to, 
cik svarīgi nefijiešiem un lamaniešiem ir 
vest pierakstus [skat. 3. Nefija 23:6–
13]. . . .

Es esmu priecīgs, ka tas nebiju es, kas tika 
pārmācīts, kaut arī maigi un laipni, par to, 

ka nebiju pildījis pienākumu — veikt pierakstus. . . .

. . . Atcerieties — Glābējs pārmāca tos, kuri nepieraksta 
svarīgus notikumus.” („The Angels May Quote from 
It”, New Era, 2003. g. feb., 32., 34.–35. lpp.)

Atgādinājums 3. Nefija 23. nodaļā ietver prezidenta 
Kimbala stāstu par to, kā Glābējs pārmācīja nefijie-
šus par to, ka tie nebija savos pierakstos pierakstījuši 
vairākus svarīgus notikumus. Izlasi 3. Nefija 23:6–11 un 
atrodi, ko nefijieši nebija pierakstījuši. Kāpēc, tavu-
prāt, bija svarīgi, lai nefijieši pierakstītu šo Samuēla- 
lamanieša pravietojuma piepildījumu? Kā šī pieraksta 
esamība Mormona Grāmatā mums palīdz mūsdienās?
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 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kādēļ varētu būt svarīgi pierakstīt savas dzīves 

garīgās pieredzes un Gara iedvesmas?

Ja tavā dzīvē nesen ir bijusi garīga pieredze, kuru tu 
neesi pierakstījis, pieraksti to savā personīgajā die-
nasgrāmatā. Personīgai dienasgrāmatai pilnīgi pietiek 
ar vienkāršu pierakstu blociņu vai kladi. Izlasi 3. Nefija 
23:12–14 un atrodi, ko Glābējs darīja pēc tam, kad nefi-
jieši paklausīja pavēlei — pierakstīt Samuēla- lamanieša 
pravietojuma piepildīšanos.

Glābējs „izskaidroja visus Rakstus”, kas nozīmē, ka 
Viņš paskaidroja Rakstu nozīmi.

Izlasi 3. Nefija 24:1 un pievērs uzmanību līdzībām 
starp šī panta pirmo daļu un to, kas notika 3. Nefija 
23:12–14. Pievērs uzmanību, ka pēc tam, kad nefijieši 
bija pierakstījuši to, ko Jēzus Kristus viņiem bija mā-
cījis, Viņš tiem deva vairāk zināšanu un atklāsmju, šīs 
lietas izskaidrojot.

Balstoties uz to, ko esi iemācījies 3. Nefija 23:6–14, pa-
beidz šo principu: Pierakstot Gara pamudinājumus 
un garīgus notikumus, es aicinu  
 .

No iespējamiem variantiem tu varēji izvēlēties pabeigt 
šo principu šādiem vārdiem: Pierakstot Gara pamu-
dinājumus un garīgus notikumus, es aicinu To Kungu 
man dod vēl citas atklāsmes.

Lai labāk izprastu patiesību, kuru tikko iemācījies, 
izlasi šos divus eldera Ričarda G. Skota, no Divpadsmit 
apustuļu kvoruma, izteikumus:

„Rūpīgi pierakstītas zināšanas vajadzīgā 
brīdī vienmēr būs pa rokai.. Svarīgu 
garīgo informāciju vajadzētu glabāt svētā 
vietā, lai apliecinātu Tam Kungam, cik 
augstu tu to vērtē.. Šāds paradums pavērs 
iespēju saņemt arvien vairāk gaismas” 

(„Acquiring Spiritual Knowledge”, Ensign, 1993. g. 
nov., 88).

„Pierakstiet drošā vietā svarīgās lietas, kuras jūs mā-
cāties no Gara. Jūs atklāsiet, ka, pierakstot svarīgos 
pamudinājumus, jūs saņemsiet vēl citus. Turklāt, iegū-
tās zināšanas jums būs pieejamas visu jūsu dzīvi” („To 
Acquire Knowledge and the Strength to Use It Wisely”, 
Ensign, 2002. g. jūnijs, 32).

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Kāpēc, tavuprāt, no Tā Kunga saņemto atklāsmju pierakstī-
šana var mums palīdzēt saņemt jaunas atklāsmes?
b) Kā laika veltīšana tam, lai pierakstītu Tā Kunga ietekmi mūsu 
dzīvē, palīdz sajust pateicību par mūsu svētībām un izrādīt 
 Viņam pateicību?

Jūs, iespējams, šaubāties, vai jums ir bijušas īpašas vai 
garīgas pieredzes, kuras būtu vērts pierakstīt. Elders 
Džons H. Grobergs, Septiņdesmito prezidija goda 
loceklis, runāja par šo problēmu: „Daži cilvēki saka: 
„Man nav ko pierakstīt. Ar mani nekas garīgs neno-
tiek.” Uz to es atbildu: „Sāc pierakstīt, un garīgas lietas 
notiks. Tās te ir visu laiku, un rakstot mēs tās sajūtam 
labāk.” („Writing Your Personal and Family History”, 
Ensign, 1980. g. maijs, 48.)

Tu vari sākt pielietot to, ko esi iemācījies par garīgo 
pieredžu pierakstīšanu, visas nākamās nedēļas laikā 
nēsājot sev līdzi papīra lapu, pierakstu bloku vai 
dienasgrāmatu. Pieraksti šīs nedēļas laikā saņemtos 
pamudinājumus, iespaidus, pieredzes vai sajūtas. 
Pieraksti arī to, kā tu jūties, kad saņem pamudināju-
mus rīkoties. Pēc tam, kad esi to izdarījis, pieraksti savu 
pieredzi.

Pastāsti kādam (ģimenes loceklim, draugam vai baz-
nīcas vadītājam) par savu plānu — pierakstīt savas 
garīgās pieredzes. Apsver iespēju uzaicināt šo personu 
pievienoties tev šī plāna ietvaros, pierakstot dažas 
viņa vai viņas pieredzes. Uzaicinot arī citus cilvēkus 
pievienoties šim projektam, tu viņus iedrošini un jūs 
savstarpēji dalāties ar saviem panākumiem. Tomēr 
vajadzētu atcerēties, ka tas nav obligāti — un var būt 
nevietā — dalīties ar savām svētajām pieredzēm vie-
nam ar otru.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 3. Nefija 23. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

27. DAĻA: 2. DIENA

3. Nefija 24.–26. 
nodaļa
Ievads
3. Nefija 24.–25. nodaļā Jēzus Kristus izpildīja Debesu 
Tēva pavēli — dalīties ar cilvēkiem dažos pravieša 
Maleahija pravietojumos. Maleahijs paziņoja, ka Israēla 
nama ļaudīm ir jānožēlo grēki un jāatgriežas pie Tā 
Kunga, gatavojoties Glābēja Otrajai atnākšanai. Kā tas 
ir pierakstīts 3. Nefija 26:3, Jēzus Kristus izskaidroja ne-
fijiešiem „visas lietas no paša sākuma līdz tam laikam, 
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kad Viņš nāks Savā godībā”. Mormons tad mācīja, ka 
tiem, kas ticēs Mormona Grāmatai, tiks pasludinātas 
lielākas lietas (skat. 3. Nefija 26:9).

3. Nefija 24:1–6
Jēzus Kristus citē Maleahija vārdus par Otro atnākšanu
Citējot nefijiešiem dažus Maleahija pravietojumus, 
Jēzus Kristus norādīja uz līdzību par uguni un ziepēm 
(sārmu). Iztēlojies uguns liesmu un ziepju gabalu. 
Padomā, kas šiem abiem attīrīšanas un šķīstīšanas 
līdzekļiem ir kopīgs.

Izlasi 3. Nefija 24:2–3. 3. Nefija 24:2 Jēzus Kristus ir 
salīdzināts ar kausētāja uguni un veļas mazgātājas zie-
pēm (sārmu), lai simbolizētu to, ko Viņš paveiks Savas 
Otrās atnākšanas laikā. 3. Nefija 24:3 Viņš ir pielīdzi-
nāts sudrabkalim, kurš attīra sudrabu. Lai saprastu šos 
pantus, ir vērtīgi zināt, ka sudraba attīrīšanas procesā 
sudrabkalis kausē sudraba gabalu uz karstākās lies-
mas, lai sadedzinātu visus piemaisījumus. Kausētājam 
sudrabs ir uzmanīgi jāvēro: ja sudrabu ugunī atstāj pat 
uz mirkli ilgāk par atļauto, tas tiek sabojāts. Veļas maz-
gātāja ir cilvēks, kas mazgā vai balina drēbes, izmanto-
jot ziepes. „Levija dēli” bija priesterības nesēji senajā 
Israēlā; šajās dienās šo frāzi var pielīdzināt visiem Tā 
Kunga ļaudīm.

Pārdomā, kas notiks Jēzus Kristus Otrās atnākšanas 
laikā, spriežot pēc šīs līdzības. Savos Svētajos Rakstos, 
blakus 3. Nefija 24:2–3, pieraksti: Savas Otrās atnāk-
šanas laikā Jēzus Kristus attīrīs Savus ļaudis.

Izlasi 3. Nefija 24:5–6 un sameklē, kuri Glābēja Otrās 
atnākšanas laikā tiks iznīcināti un kuri — nē. (Ņem 
vērā, ka frāze „Jēkaba dēli” attiecas uz Tā Kunga derī-
bas ļaudīm Israēla namā.) Šie panti māca šādu prin-
cipu: Otrās atnākšanas laikā Jēzus Kristus tiesās 
ļaunos.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti 
šādu virsrakstu: „Kas man ir jādara, lai sagatavotos Jēzus 

Kristus Otrajai atnākšanai”. Studējot 3. Nefija 24.–26. nodaļu, 
saraksti zem šī virsraksta to, ko esi uzzinājis, kas tev palīdzēs sa-
gatavoties Jēzus Kristus Otrajai atnākšanai.

3. Nefija 24:7–18
Maleahijs māca Israēla namam, kā atgriezties pie Tā Kunga
Iedomājies, ka tavs tuvs draugs vai ģimenes loceklis, 
šķiet, neuztraucas par to, kā cilvēka rīcība var ietekmēt 
viņa vai viņas stāvokli Tiesas dienā, Otrajā atnākšanā 
vai mūžībā. Padomā, ko tu šim cilvēkam varētu pateikt, 
lai viņam palīdzētu. Izlasi 3. Nefija 24:7 un atrodi, ko 
Tas Kungs teica Jēkaba dēliem, kas bija sākuši attāli-
nāties no Viņa. Ko, tavuprāt, nozīmē tas, ka cilvēki bija 
„novērsušies” no Tā Kunga priekšrakstiem?

Baznīcā priekšraksts ir svēta, oficiāla darbība, ko veic 
ar priesterības pilnvarām. Daži priekšraksti ir nepiecie-
šami mūsu paaugstināšanai. Šos priekšrakstus dēvē par 
„glābšanas priekšrakstiem”. Tie ir kristīšanās, konfir-
mācija, ordinēšana Melhisedeka priesterībā (vīriešiem), 
tempļa dāvinājums un laulības aizzīmogošana. Katrā 
no šiem priekšrakstiem mēs noslēdzam svētas derī-
bas ar To Kungu. Tu vari pierakstīt šos priekšrakstus 
zem dienasgrāmatas 1. uzdevuma virsraksta. Padomā, 
kā šie priekšraksti mums palīdz sagatavoties Otrajai 
atnākšanai.

Lai gan Tā Kunga ļaudis bija novērsušies no evaņģēlija 
priekšrakstiem un derībām, pievērs uzmanību solīju-
mam 3. Nefija 24:7, kuru Viņš tiem deva, ja tie atgriezī-
sies pie Viņa. Tu vari atzīmēt šo solījumu savos Svētajos 
Rakstos, kas tev palīdzēs atcerēties: ja mēs atgriezīsi-
mies pie Tā Kunga, Viņš atgriezīsies pie mums.

Izlasi 3. Nefija 24:8–10 un sameklē veidu, kādā Tas 
Kungs norāda, ka Jēkaba dēli varētu atgriezties pie 
Viņa un sagatavoties Otrajai atnākšanai. Sarakstā, zem 
dienasgrāmatas 1. uzdevuma virsraksta, tu vari ierakstīt 
desmitās tiesas un citu ziedojumu maksāšanu.

Izlasi prezidenta Gordona B. Hinklija doto padomu par 
desmitās tiesas maksāšanu: „Mēs varam maksāt savu 
desmito tiesu. Tas nav tik daudz naudas jautājums, 
cik tas ir ticības jautājums.” („Let Us Move This Work 
Forward”, Ensign, 1985. g. nov., 85.)
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Brīdi padomā, kā tava gatavība maksāt desmito tiesu 
un citus ziedojumus norāda uz tavu ticību Tam Kun-
gam. Izlasi 3. Nefija 24:10–12 un koncentrējies uz 
svētībām tiem, kas godīgi maksā pilnu desmito tiesu. 

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Kādas svētības tu esi saņēmis, pateicoties tam, ka esi ievēro-
jis desmitās tiesas likumu?
b) Kā, tavuprāt, baušļa ievērošana par desmitās tiesas un citu 
ziedumu maksāšanu tev palīdz garīgi sagatavoties Otrajai atnāk-
šanai? 

Daži cilvēki senajā Israēlā žēlojās, ka Tā Kunga pavēļu 
ievērošana viņiem neko nav devusi. Viņi domāja, ka 
viņu centieni bija veltīgi vai bezjēdzīgi (skat. 3. Nefija 
24:14). No otras puses, viņi centās pierādīt, ka lepnie 
un ļaunie bija „laimīgi”, „plauka” un „bija patiesi atbrī-
voti” (3. Nefija 24:15). Citiem vārdiem sakot, šie cilvēki 
apgalvoja, ka ļaunajiem klājās labāk nekā taisnīgajiem. 
Tas Kungs uz šīm sūdzībām atbildēja, sakot, ka tie, kas 
bīstas To Kungu un kas domā par Viņa Vārdu, un bieži 
sanāk kopā, lai runātu viens ar otru, atklās, ka viņu 
vārdi ir ierakstīti „piemiņas grāmatā” (3. Nefija 24:16). 
Viņi būs tie, kas bija sagatavoti Ta Kunga Otrajai at-
nākšanai un tiks saudzēti kā Viņa „dārgakmeņi” (skat. 
3. Nefija 24:16–17). Tas Kungs izaicināja tos, kas žē-
lojās, gaidīt un vērot gala iznākumu, kad viņi varēs 
„redzēt starpību starp taisnīgo un bezdievīgo”  
(3. Nefija 24:18). Viņi redzēs, ka taisnīgajiem beigās 
klāsies daudz labāk.

3. Nefija 25. nodaļa
Jēzus Kristus citē Maleahija pravietojumu par to, ka Elija 
atgriezīsies pirms Otrās atnākšanas
Izlasi 3. Nefija 25:1–3 un sameklē, kāpēc tiem, kas 
ir uzticīgi Jēzum Kristum, Otrā atnākšana būs par 
svētību. Vārds sakne 1. pantā attiecas uz priekštečiem, 
bet vārds zars uz pēctečiem. Tādējādi nākamajā dzīvē 
ļaunie nebaudīs saistīšanas svētības ar saviem priekš-
tečiem un pēctečiem. Barojamie teļi, kas „uzauga . . . 
steliņģī”, ir simbols bērniem, kas tiek pasargāti, par 
kuriem rūpējas un kuriem ir viss vajadzīgais, viņiem 
augot.

Glābējs ar nefijiešiem dalījās tajā, ko Maleahijs rakstīja 
par notikumu, kurš notiks pirms Otrās atnākšanas un 
kurā būs iesaistīts Vecās Derības pravietis Elija. Izlasi 
3. Nefija 25:5–6 un sameklē, ko Maleahijs mācīja par 
to, ko Elija darīs, lai palīdzētu pasaulei sagatavoties Tā 
Kunga atnākšanai.

Elijas atgriešanās uz Zemes bija svarīga evaņģēlija 
atjaunošanas daļa. 1836. gada 3. aprīlī Elija parādījās 
Džozefam Smitam un Oliveram Kauderijam tikko 
iesvētītajā Kērtlandes templī (skat. Mācība un Derī-
bas 110. nodaļa). Viņš tiem piešķīra priesterības aizzī-
mogošanas spēku, ar ko ģimenes var sasaistīt kopā uz 
mūžību. Ko, tavuprāt, nozīmē izteikums: „Viņš pievēr-
sīs tēvu sirdis bērniem un bērnu sirdis saviem tēviem” 
(3. Nefija 25:6)?   
 

Šie panti māca: ja mūsu sirdis ir pievērstas tēviem, 
mēs palīdzēsim sagatavot Zemi Jēzus Kristus Otra-
jai atnākšanai.

 3. Ieraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā pie-
redzi, kas tev vai taviem ģimenes locekļiem ir palīdzējusi 

pievērst savas sirdis senčiem. Piemēram, saistīšanās svētajā tem-
plī, ģimenes vēstures darba veikšana vai kristīšanās par miruša-
jiem. Ja nevari atcerēties nevienu pieredzi, uzraksti par savu 
vēlēšanos veikt šo darbu. (Dienasgrāmatas 1. uzdevumā uzraksti: 
tempļa priekšrakstu veikšana par sevi un savas ģimenes locek-
ļiem, tempļa apmeklēšana un ģimenes vēstures informācijas 
meklēšana.)

3. Nefija 26. nodaļa
Kas ir jādara, lai saņemtu lielākas lietas, ko Jēzus Kristus ir 
atklājis
3. Nefija 26:3 mēs mācāmies, ka Glābējs nefijiešiem 
mācīja „visas lietas, kas notiks uz zemes virsas”. 
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3. Nefija 27:1–12
Tas Kungs māca divpadsmit mācekļiem to, ka Viņa baznīca 
ir jāsauc Viņa Vārdā
Iedomājies, ka tu vēlies veidot jaunu pulciņu vai sporta 
komandu. Nolem, kādu pulciņu vai sporta komandu tu 
veidosi, un tad izvēlies savai organizācijai nosaukumu. 
Uzraksti savas organizācijas nosaukumu un veidu:   
  
 

Padomā par dažām organizācijām, ko tu zini. Ko par 
to mērķiem un cilvēkiem, kas iesaistīti, vēstī to nosau-
kumi?

Divpadsmit nefijiešu mācekļi turpināja mācīt un kristīt 
ļaudis. Reiz viņi bija atkal apvienojušies gavēnī un lūg-
šanā, kad Glābējs atkal viņus apmeklēja (skat. 3. Nefija 
27:1–2). Izlasi 3. Nefija 27:3–7, sameklējot mācekļu 
jautājumu un to, ko Glābējs atbildēja. Tu vari atzīmēt 
iemeslus, kādus Jēzus Kristus minēja baznīcas nosauk-
šanai Viņa Vārdā.

Izstudē 3. Nefija 27:8–10 un atzīmē , kādas patiesās 
baznīcas pazīmes Glābējs atklāja. Pabeidz savā ro-
kasgrāmatā frāzi, kas norāda uz dažām svarīgākajām 
baznīcas pazīmēm:

Patiesā Jēzus Kristus baznīca ir   
  
 .

Padomā, kapēc ir svarīgi ne tikai tas, ka baznīca tiek 
saukta Viņa Vārdā, bet, ka tā ir celta uz Viņa evaņģēlija 
(skat. 3. Nefija 27:8–10). Glābējs nefijiešiem apsolīja: ja 
baznīca būs celta uz Viņa evaņģelija, tad Debesu Tēvs 
parādīs tanī Savus darbus (skat. 3. Nefija 27:10). 
Apdomā, kādus darbus tu esi redzējis Debesu Tēvu 
rādām Baznīcā.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti: 
„Būt par patiesās Jēzus Kristus baznīcas locekli man ir 

svarīgi, jo . . .” Tad dažos teikumos uzraksti savas domas par šo 
frāzi. Centies iekļaut pēc iespējas vairāk iemeslu, ko esi atradis, 
studējot 3. Nefija 27:1–12.

Izlasi 3. Nefija 26:6–8 un atrodi, cik daudz no Glābēja 
mācībām tika pierakstītas Mormona Grāmatā. Izlasi 
3. Nefija 26:9–11, meklējot, kāpēc Mormons neiekļāva 
savā saīsinājumā visu.

Tas Kungs lika Mormonam iekļaut tikai nelielu daļu 
no šīm mācībām, lai pārbaudītu mūsu ticību. 3.  Nefija 
26:1–21 mēs mācāmies, ka, ticot un rīkojoties sa-
skaņā ar to, ko Dievs ir atklājis, mēs sagatavoja-
mies saņemt lielākas atklāsmes. Kādēļ, tavuprāt, ir 
nepieciešams, lai mēs ticētu jau saņemtajām patiesī-
bām, pirms mēs varam saņemt vēl citas patiesības? 
(Skat. Almas 12:9–11.) Kā mēs varam parādīt, ka ticam 
tam, ko Tas Kungs jau ir atklājis?

 4. Lai pielietotu izcelto principu, atbildi savā Svēto Rak-
stu studiju dienasgrāmatā uz šādu jautājumu: Ko tu savā 

dzīvē dari tādu, kas parāda tavu ticību Mormona Grāmatai?

Kā tas ir pierakstīts atlikušajā 3. Nefija 26. nodaļā, Mor-
mons sniedza kopsavilkumu par Glābēja kalpošanu 
starp nefijiešiem un tās ietekmi. Izlasi 3. Nefija 26:13–
21 un apsver iespēju atzīmēt to, kā ļaudis pielietoja 
dzīvē Jēzus Kristus vārdus.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti šādu piezīmi:

Es studēju 3. Nefija 24.–26. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

27. DAĻA: 3. DIENA

3. Nefija 27. nodaļa
Ievads
Savas kalpošanas sākumā, otrajā dienā pēc augšām-
celtā Glābēja parādīšanās nefijiešiem, divpadsmit 
nefijiešu apustuļi sanāca kopā spēcīgā lūgšanā un 
gavēšanā. Viņiem atkal parādījās Jēzus Kristus un atbil-
dēja uz jautājumu, kā baznīca būtu jānosauc. Glābējs 
viņiem mācīja, ka veiktā izpirkšana ir Viņa evaņģēlija 
pamatā un ka, nožēlojot grēkus, kristoties un pastāvot 
līdz galam, pateicoties Izpirkšanai mēs varam stāvēt 
Viņa priekšā neaptraipīti. Turklāt Viņš pavēlēja Saviem 
mācekļiem līdzināties Viņam.
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3. Nefija 27:13–22
Jēzus Kristus apraksta Savu evaņģēliju un māca, kas mums 
ir jādara, lai mēs varētu stāvētu nevainīgi Viņa priekšā
Atminies, kad tiki pieķerts, darot kaut ko apzināti 
nepareizu. Atsauc atmiņā, kā tu juties, kad patiesība 
par paveikto tapa zināma. Pārdomā šādus jautājumus: 
Kā tu justos, stāvot Tā Kunga priekšā, lai taptu tiesāts, 
ja būtu lietas, par kurām vēl neesi nožēlojis grēkus? Kā 
tu justos, stāvot Tā Kunga priekšā, lai taptu tiesāts, ja 
nebūtu iespējams nožēlot dzīves laikā izdarītos grēkus?

Pēc tam, kad Glābējs nefijiešiem bija mācījis, ka Viņa 
baznīcai ir jābūt celtai uz Viņa evaņģēlija, Viņš turpi-
nāja, mācot viņiem par to, kas ir Viņa evaņģēlijs. Vārds 
evaņģēlijs nozīmē „labās ziņas” vai „prieka vēstis”. 
Pateicoties evaņģēlijam, mēs visi varam saņemt labās 
ziņas, pat ja mēs grēkojam.

 2. Izlasi 3. Nefija 27:13–16, 19 un sameklē, kādi evaņ-
ģēlija elementi mums ir labās ziņas. Jēzus Kristus evaņ-

ģēlija pamatā ir tas, ka, paveicot Izpirkšanu, Viņš izpildīja 
Tēva gribu. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
šādiem jautājumiem: 
a) Glābējs Saviem mācekļiem liecināja, ka Viņš ieradās pasaulē, 
lai pildītu Sava Tēva gribu. Saskaņā ar 3. Nefija 27:14, kāda bija 
Debesu Tēva griba attiecībā uz Viņa Svēto Dēlu?
b) Pateicoties tam, ka Glābējs izpildīja Sava Tēva gribu, kas 
visiem cilvēkiem tagad ir pieejams? (Skat. īpaši 3. Nefija 27:19.)

 3. Lai tu varētu labāk novērtēt šīs labās ziņas nozīmi, iz-
lasi vienu vai vairākas no šīm rakstvietām un savā Svēto 

Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti īsu skaidrojumu, kāpēc 
Jēzus Kristus veiktā Izpirkšana ir tik laba ziņa: 2. Nefija 9:8–10; 
Almas 34:14–16; Helamana 14:15–18.
Elders Džefrijs R. Holands, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, liecināja par to, kāpēc evaņģēlijs visiem cil-
vēkiem ir laba ziņa: „„Labā ziņa” ir tas, ka mēs varam 
izglābties no nāves un elles, ka kļūdas un grēki var tikt 
pārvarēti, ka pastāv cerība, ka pastāv palīdzība, ka ne-
atrisinātais tiks atrisināts, ka ienaidnieks tiks pieveikts. 
Labā ziņa ir tas, ka ikviena kaps kādu dienu būs tukšs, 
ka ikviena dvēsele var atkal tapt šķīsta, ka ikviens Dieva 
bērns var atkal atgriezties pie Tēva, kurš katram deva 
dzīvību.” („Missionary Work and the Atonement”, 
Ensign, 2001. g. marts, 8, 10.)

Vai esi kādreiz dzirdējis kādu sakām, ka mums ir 
„jādzīvo saskaņā ar evaņģēliju”? Kad kāds mūs aicina 
„dzīvot saskaņā ar evaņģēliju”, viņi mūs parasti aicina 
dzīvot saskaņā ar principiem un priekšrakstiem, kas 
mūsu dzīvēs ienes Jēzus Kristus Izpirkšanas spēku, lai 
mēs varētu tapt glābti. Izstudē 3. Nefija 27:20–21, 
meklējot, kas mums ir jādara, lai saņemtu visas 
Izpirkšanas svētības un sagatavotos Tiesas dienai.

 4. Savā Svēto Rakstu Studiju dienasgrāmatā ieraksti: „Ja 
mēs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , tad mēs varēsim 

stāvēt neaptraipīti Tā Kunga priekšā”. Pabeidz šo frāzi, ierak-
stot evaņģēlija principu no 3. Nefija 27:20–21 par to, kas mums 
ir jādara, lai mēs varētu stāvēt neaptraipīti Tā Kunga priekšā. (Pie 
„Ja” daļas, šajā principa izteikumā, tu vari norādīt vairākus prin-
cipus.) Tad savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
šādu jautājumu: Ko es savā dzīvē jau tagad varu darīt, lai es dzī-
votu pilnīgāk „atbilstoši evaņģēlijam”, lai es varētu piedzīvot Iz-
pirkšanas spēku un pēdējā dienā stāvēt Tā Kunga priekšā 
neaptraipīts?

Apdomā, kā tas būs — kādu dienu stāvēt Jēzus Kristus 
priekšā, apzinoties, ka, pateicoties Viņa Izpirkšanai, 
paklausībai Viņa evaņģēlija principiem, baušļiem un 
priekšrakstiem, esi kļuvis tīrs.
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27. DAĻA: 4. DIENA

3. Nefija 28.–30. 
nodaļa
Ievads
Pirms Savas aiziešanas Jēzus Kristus pajautāja katram 
no Saviem divpadsmit mācekļiem, ko viņi vēlas no 
Viņa. Deviņi atbildēja, ka vēlas nekavējoties atgriezties 
pie Viņa, tiklīdz viņu kalpošana uz Zemes būs beigu-
sies. Trīs mācekļi vēlējās palikt uz Zemes un vest dvē-
seles pie Viņa līdz Viņa Atnākšanai. Tas Kungs piepildīja 
abas šīs taisnīgās vēlēšanās. Mormons sniedza nelielu 
ieskatu triju nefijiešu kalpošanā uz Zemes.

Noslēdzot savu pierakstu par Glābēja parādīšanos 
nefijiešiem, Mormons paskaidroja, ka Mormona Grā-
matas parādīšanās ir zīme tam, ka Tas Kungs piepilda 
Savu derību ar Israēla namu. Noslēdzot 3. Nefija 
grāmatu, Mormons pierakstīja Jēzus Kristus vārdus, 
aicinot visus cilvēkus nožēlot grēkus un tapt ieskaitī-
tiem Israēla namā.

3. Nefija 27:23–33
Jēzus Kristus sniedza norādījumus Saviem mācekļiem — 
kļūt līdzīgākiem Viņam
Kā tas ir pierakstīts 3. Nefija 27. nodaļas beigās, Jēzus 
Kristus deva Saviem divpadsmit mācekļiem norādī-
jumus un apmācīja viņus vadītāju un cilvēku soģu 
pienākumos. Izlasi 3. Nefija 27:27 un sameklē bausli, 
kuru Viņš deva mācekļiem, lai palīdzētu viņiem taisnīgi 
pildīt viņu lomas. Velti mirkli pārdomām par šādiem 
jautājumiem:

• Kāpēc cilvēku soģiem būtu svarīgi līdzināties Glābē-
jam?

• Atgriežoties pie 3. Nefija 27:21, ko Glābējs pavēlēja 
mācekļiem darīt?

• Kāda ir saistība Glābēja darba pildīšanai ar 
līdzināšanos Viņam?

Izlasi 3. Nefija 27:21, 27 un savos Svētajos Rakstos at-
zīmē vārdus un frāzes, kas norāda uz to, ka Tas Kungs 
sagaida, lai Viņa mācekļi darītu Viņa darbus un 
kļūtu līdzīgi Viņam.

5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
šādiem jautājumiem, kas tev palīdzēs pielietot Glābēja 

mācības, lai tu kļūtu līdzīgāks Viņam:
a) Kādas man vakar bija iespējas būt līdzīgākam Glābējam?
b) Kā es šodien varu būt līdzīgāks Glābējam?
c) Kādus Glābēja darbus es varētu darīt rīt skolā vai mājās?

Prezidents Ezra Tafts Bensons mācīja, ka 
tie, kas tiecas kļūt līdzīgāki Jēzum Kris-
tum, sasniedz patiesu izcilību: „Dižākais, 
svētītākais un priecīgākais cilvēks ir tāds, 
kura dzīve visvairāk līdzinās Kristus 
paraugam. Tam nav nekāda sakara ar 

pasaulīgām bagātībām, varu vai prestižu. Vienīgais 
patiesais diženuma, svētību un prieka kritērijs ir tas, cik 
ļoti cilvēka dzīve līdzinās Kungam Jēzum Kristum. Viņš 
ir pareizais ceļš, pilnīgā patiesība un bagātīgā dzīve.” 
(„Jesus Christ — Gifts and Expectations”, Ensign, 
1988. g. dec., 2.)

6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti šādu piezīmi:

Es studēju 3. Nefija 27. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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3. Nefija 28:1–11
Jēzus Kristus izpilda Viņa divpadsmit mācekļu vēlmes
Apdomā, ko tu atbildētu, ja tev parādītos Jēzus Kristus 
un pajautātu: „Ko tu vēlies no Manis?”

Īsi uzraksti, ar kuru no savām taisnīgajām vēlmēm tu ar 
Viņu dalītos.   
 

Izlasi 3. Nefija 28:1–3 un atrodi, ko atbildēja deviņi 
nefijiešu mācekļi, kad Tas Kungs viņiem pajautāja: „Ko 
jūs vēlaties no Manis?” Pievērs vērību tam, ko Glābējs 
domāja par viņu vēlēšanos.

Izlasi 3. Nefija 28:4–7 un atrodi, ko pārējie trīs mācekļi 
vēlējās no Glābēja. Pievērs vērību tam, ko Jēzus Kristus 
domāja par šo trīs mācekļu vēlēšanos. Apdomā, kāpēc, 
tavuprāt, Tas Kungs teica, ka viņi bija „vēl vairāk svē-
tīti” viņu vēlmju dēļ.

Izlasi 3. Nefija 28:8–10, lai redzētu, kā Glābējs apraksta 
svētības, kuras trīs nefijieši saņems — pateicoties viņu 
vēlmei kalpot starp mirtīgajiem. Tu vari pierakstīt uz 
savas Svēto Rakstu apmales vai savā Svēto Rakstu stu-
diju dienasgrāmatā šādu patiesību: Tas Kungs svēta 
mūs saskaņā ar mūsu taisnīgajām vēlmēm. Izlasi šo 
eldera Nīla A. Maksvela, no Divpadsmit apustuļu kvo-
ruma, izteikumu, lai saprastu, cik svarīgas ir taisnīgas 
vēlmes:

„Mūsu neatlaidīgās vēlmes ilgākā laika 
posmā ir pamats tam, par ko mēs galu 
galā kļūsim un ko saņemsim mūžībā. . . .

Tādēļ taisnīgām vēlmēm ir jābūt nerim-
stošām. Tāpēc prezidents Brigams Jangs 

mācīja: „Vīrieši un sievietes, kas vēlas iegūt vietu celes-
tiālajā valstībā, atklās, ka viņiem katru dienu ir jācīnās 
ar visa taisnīguma ienaidnieku.” (Journal of Discourses, 
11:14)” („According to the Desire of [Our] Hearts”, 
Ensign, 1996. g. nov., 21–22).

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
vienu vai abiem jautājumiem:

a) Kad tu esi sajutis, ka esi ticis svētīts, pateicoties tavām taisnī-
gajām vēlmēm?
b) Ko tu sāksi darīt jau šodien, lai savā dzīvē vairotu taisnīgās 
vēlmes, lai tu varētu saņemt Tā Kunga svētības?

3. Nefija 28:12–35
Mormons apraksta trīs nefijiešu kalpošanu
Daudzi cilvēki ir dzirdējuši stāstus, mītus un baumas 
par iespējamiem trīs nefijiešu apciemojumiem. Tā vietā, 
lai paļautos uz nostāstiem, skaties, ko Svētie Raksti 
māca par viņu misiju un to, kā viņi var kalpot spēkā — 
„kā Dieva eņģeļi” (3. Nefija 28:30).

Izlasi 3. Nefija 28:12–17, lai uzzinātu, kas notika ar trīs 
nefijiešiem. Saskaņā ar 3. Nefija 28:15, kas bija viens 
no iemesliem, kāpēc mācekļiem bija jāiziet caur šīm 
izmaiņām?   
 

Izlasi 3. Nefija 28:18–23, sameklējot, kā Tas Kungs svē-
tīja trīs nefijiešus, lai viņi varētu piepildīt savas taisnī-
gās vēlmes. Domā par to, ko šie panti mums māca par 
Tā Kunga gatavību mūs svētīt tad, kad mēs dzīvojam 
atbilstoši savām taisnīgajām vēlmēm.

Studē 3. Nefija 28:25–31 un noskaidro, kam bija un 
būs labums no trīs nefijiešu kalpošanas. Tu vari atrasto 
atzīmēt.

3. Nefija 28:36–40
Mormons uzzina, kādas ir pārveidotās būtnes
Atminies, kad tev ir bijis jautājums par kādu evaņģēlija 
principu vai pārbaudījumu, ar kuru biji saskāries. Izlasi 
3. Nefija 28:36 un atrodi, ko Mormons nezināja par trīs 
nefijiešu fizisko stāvokli pēc piedzīvotajām izmaiņām. 
Pārdomā savu atbildi uz šādu jautājumu: Pie kā tu 
parasti vērsies, kad tev rodas jautājums par evaņģēliju? 
Izlasi 3. Nefija 28:36–37, lai uzzinātu, ko Mormons 
darīja, lai atrastu atbildi uz savu jautājumu.

Izstudē 3. Nefija 28:37–40 un sameklē, ko Mormons 
uzzināja par izmaiņām, kas notika ar trīs nefijiešu 
ķermeņiem. Stāvoklis, kādu baudīja trīs nefijieši, tiek 
saukts par „izmaiņām”, kas ir līdzīgs apskaidrošanai 
(skat. 3. Nefija 28:17), tikai ilgāks. Pārveidotās būtnes 
vēl aizvien ir mirstīgas, bet, kā mācīja pravietis Džozefs 
Smits, viņu fiziskie ķermeņi ir izmainīti no telestiālā 
stāvokļa uz terestriālo stāvokli; viņi ir atbrīvoti no viņu 
laicīgo ķermeņu fiziskajām ciešanām. (Skat. History of 
the Church, 4:210.) Pārveidotās būtnes var parādīties vai 
pazust pēc savas vēlēšanās un atbilstoši Dieva gribai. 
(Skat. 3. Nefija 28:27–30.) Tās palīdz vest cilvēku dvē-
seles uz glābšanu, un tās paliek izmainītā stāvoklī līdz 
Jēzus Kristus Otrajai atnākšanai, kad tās piedzīvos vēl 
vienas izmaiņas, lai kļūtu par augšāmceltām, paaugsti-
nātām personām (skat. 3. Nefija 28:7–8, 39–40).

No Mormona pieredzes mēs uzzinām: ja mēs vērša-
mies pie Tā Kunga pēc saprašanas, mēs saņemsim 
atklāsmi. Tu vari pierakstīt šo principu savos Svētajos 
Rakstos vai Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā.

 2. Pieraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā 
pieredzi, kurā tu vai kāds, ko tu zini, meklēja atbildi no Tā 

Kunga caur sirsnīgu lūgšanu.
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 3. Izlasi 3. Nefija 29:4–6 un izpildi savā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā vienu vai abus uzdevumus:

a) Atrodi Mormona Grāmatā trīs rakstvietas, kuras, tavuprāt, var 
palīdzēt kādam nākt pie Jēzus Kristus. Uzraksti par katru rakst-
vietu vienu vai vairākus teikumus, paskaidrojot, kāpēc esi izvēlē-
jies tieši šo rakstvietu.
b) Uzraksti rindkopu par to, kā, tavuprāt, Mormona Grāmata var 
palīdzēt kādam saprast un pieņemt atklāsmes, pravietojuma un 
valodu dāvanas vai Svētā Gara spēka dāvanu.

3. Nefija 30. nodaļa
Tas Kungs skubina citticībniekus nožēlot grēkus un nākt 
pie Viņa
Mormons noslēdz savu pierakstu par Glābēja kalpo-
šanu, pierakstot īpašas norādes par citticībniekiem, 
kuras viņš saņēma no Jēzus Kristus. Izlasi 3. Nefija 
30:1–2 un atzīmē Glābēja norādījumus citticībniekiem, 
cik daudz vien vari atrast. Atzīmē arī svētības, kuras 
citticībnieki var saņemt, ja tie nāk pie Kristus. Kaut arī 
3. Nefija 30:2 ir adresēts cilvēkiem, kas nepieder pie 
baznīcas, mēs varam izmantot Jēzus Kristus uzaici-
nājumu, lai pārbaudītu savu gatavību dzīvot atbilstoši 
Viņa derības nosacījumiem.

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti 
šādu principu: Ja mēs nāksim pie Kristus, mēs varēsim 

tikt pieskaitīti pie Viņa ļaudīm. Savā Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā ieraksti, kāpēc tā ir Tā Kunga svētība — „tikt pie-
skaitītiem pie [Viņa] ļaudīm, kas ir no Israēla nama” (3. Nefija 
30:2).

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti šādu piezīmi:

Es studēju 3. Nefija 28.–30. nodaļu un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

3. Nefija 29. nodaļa
Mormons liecina, ka Tas Kungs piepildīs Savas derības ar 
Israēla namu pēdējās dienās
Pēc tam, kad Mormons bija pierakstījis, ka Glābējs 
apmeklēja Mormona Grāmatas ļaudis, viņš pravietoja 
par Tā Kunga apsolījumu piepildīšanu pēdējās dienās. 
Pārdomā savu atbildi uz šādu jautājumu: Kad tu esi 
uzzinājis vai piedzīvojis piepildījumu kādam no Dieva 
apsolījumiem?

Padomā par vārdu kad un tad atzīmēšanu, studējot 
3. Nefija 29:1–3. Šie vārdi tev palīdzēs atrast notikumu, 
kas norāda uz to, ka Tas Kungs tur savus apsolījumus 
Israēla namam pēdējās dienās. (Frāze „šie vārdi” 
3. Nefija 29:1 ir attiecināmi uz Mormona Grāmatas 
pierakstiem.)

3. Nefija 29:1–3 mēs mācāmies, ka Mormona Grāma-
tas parādīšanās ir zīme tam, ka Tas Kungs piepilda 
Savu derību ar Israēla namu.

Mormona Grāmata mums apliecina, ka Tas Kungs 
gatavo Savus ļaudis Viņa Otrajai atnākšanai. (Skat. 
3. Nefija 29:2.) Lasot šo eldera Rasela M. Balarda, no 
Divpadsmit apustuļu kvoruma, izteikumu, atzīmējiet, 
kā Mormona Grāmata mums palīdz gatavoties Glābēja 
Atnākšanai:

„Mormona Grāmata ir taustāms pierādījums tam, 
ka Tas Kungs ir sācis sapulcināt savus Israēla derības 
bērnus. . . .

Patiesi, Tas Kungs nav aizmirsis! Viņš ir svētījis mūs un 
citus visā pasaulē ar Mormona Grāmatu. . . . Tā palīdz 
mums noslēgt derības ar Dievu. Tā aicina mūs atce-
rēties Viņu un iepazīt Viņa Mīļoto Dēlu. Tā ir vēl viena 
liecība par Jēzu Kristu.” („Derības”, Ensign vai Liahona, 
2011. g. nov., 88.)
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IEVADS  

4. Nefija grāmatā
Kādēļ studēt šo grāmatu?
Studējot 4. Nefija grāmatu, tu būsi liecinieks tām 
svētībām, kuras saņem cilvēki, kas ir vienoti, dzīvojot 
saskaņā ar Jēzus Kristus evaņģēliju. Šī grāmata atklāj, 
ka Jēzus Kristus laicīgās kalpošanas laikā visi ļaudis 
visā zemē tapa pievērsti. Paklausot baušļiem, viņi 
izbaudīja mieru, labklājību un brīnumainas garīgās 
svētības. Mormons pasludināja: „Noteikti nevarēja būt 
laimīgāku ļaužu starp visiem ļaudīm, kas bija tikuši 
radīti ar Dieva roku” (4. Nefija 1:16). Tu apgūsi arī 
svarīgas mācības no šo ļaužu pakāpeniskas nonākšanas 
lielajā bezdievības stāvoklī.

Kas sarakstīja šo grāmatu?
Mormons apkopoja un saīsināja četru citu rakstvežu 
veiktos pierakstus, lai izveidotu 4. Nefija grāmatu. 
Pirmais no tiem bija Nefijs, kura vārdā šī grāmata 
tika nosaukta. Nefijs bija dēls Nefijam, kurš bija viens 
no 12 mācekļiem, kurus Tas Kungs izvēlējās Savas 
kalpošanas laikā starp Lehija pēcnācējiem (skat. 
3. Nefija 11:18–22; 12:1). Trīs citi rakstveži bija Amoss, 
Nefija dēls; Amoss, Amosa dēls; un Amarons, Amosa 
brālis (skat. 4. Nefija 1:19, 21, 47).

Kad un kur šī grāmata tika sarakstīta?
Oriģinālie pieraksti, kas izmantoti par avotu 4. Nefija 
grāmatai, visticamāk, ir sarakstīti starp 34. g. pēc 
Kristusun 321. g. pēc Kristus. Mormons saīsināja šos 
pierakstus aptuveni starp 345. g. pēc Kristus un 385. g. 
pēc Kristus. Mormons nav pierakstījis, kur viņš atradās, 
kad apkopoja šo grāmatu.

28. DAĻA: 1. DIENA

4. Nefija 1. nodaļa
Ievads
Pēc Jēzus Kristus apmeklējuma un kalpošanas Ameri-
kas kontinentā, ļaudis pielietoja Viņa mācības un bau-
dīja 200 vienotības, labklājības un laimes gadus. Tomēr 
ar laiku cilvēki sāka kļūt lepni un arvien ļaunprātīgāki. 
Drīz viņi atkal sašķēlās nefijiešos un lamaniešos, un 
pēc 300 gadiem gan nefijieši, gan lamanieši kļuva ļaun-
prātīgi, tikai daži cilvēki palika taisnīgi. 

4. Nefija 1:1–18
Visi cilvēki bija pievērsti un pieredzēja mieru un prieku
Kas tev palīdz būt patiesi laimīgam?   
 

Kāda, tavuprāt, ir atšķirība starp to, kas sniedz īslaicīgu 
laimi, un to, kas gūstama mūžībā? Izlasi 4. Nefija 1:16, 
lai uzzinātu, ko Mormons rakstīja par ļaudīm pēc tam, 
kad Glābējs bija tos apmeklējis. Tu vari atzīmēt frāzi — 
„noteikti nevarēja būt laimīgāku ļaužu”.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti 
virsrakstu Nevarēja būt laimīgāku ļaužu un uzzīmē zem 

tā apli atbilstoši dotajam piemēram. (Tu veiksi ierakstus gan aplī, 
gan tam apkārt.) Izlasi 4. Nefija 1:1–2 un sameklē, ko ļaudis 
 darīja, kas viņiem lika būt tik laimīgiem. Ieraksti atrasto apļa 
iekšpusē.

Pateicoties tam, ka ļaudis pielietoja Glābēja mācības, 
viņi „visi bija pievērsti Tam Kungam” (4. Nefija 1:2) un 
baudīja lielu laimi.

Nevarēja būt laimīgāku ļaužu
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Elders Ričards G. Skots, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, paskaidroja, kā pievēršanās un laime ir 
savstarpēji saistītas. Lasot viņa vārdus, pasvītro, ko 
nozīmē būt pievērstam:

„Jūsu laime šodien un mūžīgi ir balstīta 
uz jūsu pievēršanās pakāpi un pārmai-
ņām, ko tā ienes jūsu dzīvē. Kā tad jūs 
varat kļūt patiesi pievērsti? Prezidents 
[Marions G.] Romnijs raksturo, kādi soļi 
jums ir jāsper:

Aktivitāte baznīcā un pievēršanās nebūt nav sinonīmi. 
Arī pievēršanās un liecības iegūšana nav viens un tas 
pats. Liecība tiek iegūta, kad Svētais Gars patiesam 
meklētājam liecina par patiesību. Uz darbību virzoša 
liecība atdzīvina ticību. Tas ir, pamudina uz grēku nožē-
lošanu un liek paklausīt baušļiem. Pievēršanās ir grēku 
nožēlošanas un paklausības auglis jeb balva. [Confe-
rence Report, Guatemala Area Conference 1977, 8.–9. 
lpp.]

Īsāk sakot, patiesa pievēršanās ir ticības, grēku nožēloša-
nas un nemitīgas paklausības auglis. . . .

Patiesa pievēršanās sniedz paliekošas laimes augli, 
kuru var baudīt pat tad, kad pasaulē valda nemiers un 
lielākā daļa cilvēku ir dziļi nelaimīgi.” („Full Con-
version Brings Happiness”, Ensign, 2002. g. maijs, 
25.–26. lpp.).

 2. Izlasi 4. Nefija 1:2–3, 5, 7, 10–13, 15–18 un sameklē 
vārdus un frāzes, kas raksturo, ko pieredzēja ļaudis, patei-

coties tam, ka ikviens cilvēks bija pievērsts Tam Kungam. Savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā apkārt aplim, kuru uzzīmēji 
iepriekšējā uzdevumā, uzraksti dažus no šiem vārdiem un frāzēm.

No šī nefijiešu iepriekš nepieredzētā laimes un labklājī-
bas perioda mēs varam mācīties: kad cilvēku grupa ir 
pievērsta Tam Kungam, rodas vienotība un laime. 
Tu vari pierakstīt šo principu savos Svētajos Rakstos 
līdzās 4. Nefija 1:16 vai savā Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā.

Pārdomā, kā tas būtu, ja ikviens tev apkārt būtu pie-
vērsts Tam Kungam.
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 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Kādi labumu, tavuprāt, gūtu tava ģimene, ja ikviens tavā ģi-
menē dzīvotu tāpat kā cilvēki 4. Nefija grāmatā?
b) Atsauc atmiņā kādu brīdi, kad savā dzīvē esi bijis svētīts par 
to, ka esi daļa no grupas, kas ir vienota taisnīgumā — piemē-
ram, daļa no tavas ģimenes, kvoruma vai klases, vai draugu 
pulka. Kas, tavuprāt, palīdzēja šai grupai būt vienotai taisnī-
gumā? Kādas svētības saņēmi tu un tie, kas bija kopā ar tevi?

4. Nefija 1:19–49
Bezdievība atgriežas un izplatās, līdz paliek tikai daži 
taisnīgi cilvēki
Kas, tavuprāt, varētu iznīcināt laimīgu sabiedrību, kāda 
bija tā tauta, par kuru rakstīts 4. Nefija grāmatā?

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti 
virsrakstu „Laimīgas sabiedrības iznīcināšana” un zem tā 

uzzīmē apli, līdzīgi kā darīji pirmajā uzdevumā. Izlasi 4. Nefija 
1:20, 23–24 un sameklē, kas sāka iznīcināt ļaužu laimi un mieru. 
Ieraksti atrasto apļa iekšpusē.

Tu vari uzrakstīt šo prezidenta Henrija B. Airinga, no 
Augstākā prezidija, izteikumu līdzās 4. Nefija 1:24 vai 
savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā: „Lepnība 
ir liels vienotības ienaidnieks” („Our Hearts Knit as 
One”, Ensign vai Liahona, 2008. g. nov., 70. lpp.). Kā, 
tavuprāt, lepnība kļūst par vienotības ienaidnieku?

Šis prezidenta Dītera F. Uhtdorfa, no Augstākā pre-
zidija, izteikums sniedz atziņu par lepnību. Pasvītro 
frāzes, kas paskaidro, kāpēc lepnība ir tik iznīcinoša.

„Lepnība ir grēcīga, . . . jo tā rada ienaidu 
jeb naidīgumu un nostāda mūs pret Dievu 
un mūsu līdzcilvēkiem. Savā būtībā 
lepnība ir salīdzināšanas grēks, jo, lai arī 
parasti tas sākas ar vārdiem: „Paskaties, 
cik brīnišķīgs es esmu, un kādus dižus 

darbus es esmu paveicis”, šķiet, ka tas vienmēr beidzas 
ar vārdiem: „Tādēļ es esmu labāks par tevi.”

Kad mūsu sirdis ir lepnības pilnas, mēs smagi grēko-
jam, jo mēs pārkāpjam divus augstākos baušļus [skat. 

Mateja 22:36–40]. Tā vietā, lai pielūgtu Dievu un mīlētu 
savu tuvāko, mēs atklājam mūsu patieso pielūgsmes 
un mīlestības objektu — attēlu, kuru redzam spogulī.” 
(„Pride and the Priesthood”, Ensign vai Liahona, 2010. 
g. nov., 56. lpp.).

 5. Izlasi 4. Nefija 1:25–27, 30–35, 38–45 un sameklē 
frāzes un vārdus, kas raksturo lepnības ietekmi uz cilvē-

kiem. Uzraksti šos vārdus un frāzes apkārt aplim savā Svēto Rak-
stu studiju dienasgrāmatā, lai pabeigtu 4. uzdevumu.

Viena patiesība, ko mēs varam mācīties no šiem noti-
kumiem ir tā, ka lepnības grēks rada šķelšanos un 
noved pie lielākas bezdievības. Tu vari ierakstīt šo 
frāzi savos Svētajos Rakstos. Kā viena vai divu cilvēku 
lepnība var ietekmēt veselas kopienas laimi?

Apdomā, kuru šajās situācijās varētu negatīvi ietekmēt 
kāda cilvēka lepnība:

• Kāda Jauno sieviešu biedrības locekle nevēlas klau-
sīties skolotājas sagatavoto stundu par svētībām, kas 
tiek saņemtas par Gudrības vārda ievērošanu. Viņa 
uzskata, ka viņai nav nepieciešamas pamācības par 
Gudrības vārdu, un sāk traucēt, un atsakās piedalīties 
klases darbā.

• Kāds draugs nemitīgi izsmej vai noniecina citu 
klasesbiedru tāpēc, ka tā apģērbs liecina, ka viņš vai 
viņa dzīvo trūcīgi.

 6. Pārdomā, vai tavā dzīvē nav kāda lepnības pazīme. 
Pārdomājot var būt noderīgi atkārtot prezidenta Uhtdorfa 

izteikumu. Domā par to, ko tu vari darīt, lai turētos pretī lepnībai 
un meklētu palīdzību, lai stiprinātu vienotību un taisnīgumu savā 
ģimenē, kvorumā, klasē vai draugu lokā. Pieraksti šo mērķi savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā.

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs die-
nas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju 4. Nefija 1. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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IEVADS 

Mormona grāmatā
Kādēļ studēt šo grāmatu?
Studējot Mormona grāmatu, tu apgūsi vērtīgas 
mācības no Mormona, kurš, būdams Jēzus Kristus 
māceklis, dzīvoja uzticīgi, lai gan visas dzīves garumā 
viņam apkārt bija „nepārtraukta ļaundarību un 
bezdievību aina” (Mormona 2:18). Tu gūsi labumu, 
arī studējot Moronija, Mormona dēla, vārdus, kurš 
liecināja pēdējo dienu lasītājiem, ka „Jēzus Kristus 
man ir parādījis jūs, un es zinu jūsu darbus” (Mormona 
8:35). Studējot šos pierakstus, tu vari saprast, cik svarīgi 
ir izvēlēties dzīvot saskaņā ar baušļiem un Jēzus Kristus 
evaņģēlija derībām.

Kas sarakstīja šo grāmatu?
Pirmās septiņas šīs grāmatas nodaļas sarakstīja 
Mormons, veicot īsu pierakstu par bezdievību un 
kariem starp nefijiešiem un lamaniešiem viņa dzīves 
laikā. Uz Nefija lielajām plāksnēm viņš veica arī 
„pilnu pierakstu” par savas dzīves notikumiem. (Skat. 
Mormona 2:18; 5:9.) Kad Mormons bija „aptuveni 
desmit gadu vecs”, pierakstu glabātājs Amarons 
pateica viņam, ka ar laiku Mormona pienākums būs 
pierakstīt „visas tās lietas, ko [viņš ir] ievērojis attiecībā 
uz šo tautu” (Mormona 1:2, 4). Aptuveni 24 gadu 
vecumā Nefija plāksnes nonāca viņa uzraudzībā, un 
viņš veica „pierakstu saskaņā ar Amarona vārdiem” 
(Mormona 2:17). Vēlāk Mormons sāka saīsināt 
Nefija lielās plāksnes, kurās bija ietverti praviešu 
un rakstvežu, no Lehija līdz Amaronam, pieraksti. 
Tuvojoties savas dzīves beigām, Mormons „noglabāja 
Kumoras pakalnā visus tos pierakstus, kas [viņam] 
bija uzticēti ar Tā Kunga roku”, izņemot tikai dažas 
plāksnes, kuras viņš iedeva savam dēlam Moronijam 
(Mormona 6:6). Tad viņš vadīja nefijiešus pēdējā lielajā 
kaujā pret lamaniešiem. Pirms savas nāves Mormons 
deva Moronijam norādījumus pabeigt viņa pierakstu. 
Moronijs pievienoja tos pierakstus, kas ietverti šīs 
grāmatas 8.–9. nodaļā. 

Kad un kur šī grāmata tika sarakstīta?
Visticamāk, Mormons sarakstīja Mormona 1.–7. 
nodaļu starp 345. g. pēc Kristus un 401. g. pēc Kristus 
(skat. Mormona 2:15–17; 8:5–6). Viņš pabeidza savus 
pierakstus pēc pēdējās lielās cīņas starp nefijiešiem 
un lamaniešiem pie Kumora pakalna (skat. Mormona 
6:10–11). Moronijs, iespējams, pierakstīja Mormona 
8.–9. nodaļu starp 401. g. pēc Kristus un 421. g. pēc 
Kristus, kad viņš slēpās, lai pasargātu savu dzīvību (skat. 
Mormona 8:4–6; Moronija 1:1–3).

28. DAĻA: 2. DIENA

Mormona 1.–2. 
nodaļa
Ievads
Lai gan Mormons uzauga lielas bezdievības laikā, viņš 
izvēlējās būt ticīgs. Pateicoties viņa ticībai, viņš tika 
aicināts parūpēties par nefijiešu pierakstiem. 15 gadu 
vecumā Mormons „[tika] piemeklēts no Tā Kunga, 
un [izbaudīja] un [zināja] Jēzus labestību” (Mormona 
1:15). Tajā pašā gadā nefijieši viņu iecēla par savu ka-
rapulku vadītāju (Mormona 2:1). Viņš vēlējās palīdzēt 
nefijiešiem nožēlot grēkus, taču viņu apzinātās pre-
tošanās dēļ Tas Kungs viņam aizliedza tiem sludināt. 
Nefjieši zaudēja Svētā Gara dāvanu un citas Dieva 
dāvanas, un kaujās ar lamaniešiem viņiem bija jāpaļau-
jas uz saviem spēkiem.

Mormona 1:1–5
Mormonam tiek dota atbildība par svētajiem pierakstiem
Kādus vārdus tu vēlētos, lai cilvēki lieto, raksturojot 
tevi?   
 

Vai tevi kādreiz ir nosaukuši par mormoni? Kā tu to 
uztver, ja kāds tevi nosauc par mormoni?

Prezidents Gordons B. Hinklijs runāja par iesauku mor-
monis, ko daži cilvēki lieto, kad runā par Pēdējo Dienu 
Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem:

„Lai gan man dažkārt ir žēl, ka cilvēki 
nesauc šo baznīcu tās īstajā nosaukumā, es 
esmu priecīgs, ka iesauka, ko viņi lieto, ir 
ļoti godājama, jo tā cēlusies no ievērojama 
vīra un grāmatas, kas dod vēl nepieredzētu 
liecību par pasaules Pestītāju.

Ikviens, kas iepazīst šo vīru, vārdā Mormons, lasot un 
pārdomājot viņa vārdus, ikviens, kurš lasa šo vērtīgo 
vēsturisko pierakstu kolekciju, kas, lielā mērā, tika 
apkopoti un pasargāti, pateicoties viņam, uzzinās, ka 
mormonis nav vārds ar sliktu slavu, bet ka tas simbo-
lizē vislabāko — to labo, kas ir no Dieva.” („Mormon 
Should Mean ‘More Good”, Ensign, 1990. g. nov., 
52.–53. lpp.)

Pravietis Mormons piedzima laikā, kad gandrīz ikviens 
cilvēks šajā zemē dzīvoja bezdievībā. Tajā laikā pra-
vietim, vārdā Amarons, bija pavēlēts noglabāt visus 
svētos pierakstus (skat. 4. Nefija 1:47–49). Amarons 
apmeklēja tolaik 10 gadus veco zēnu Mormonu un 
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deva viņam norādījumus attiecībā uz viņa pienākumu 
pret šiem pierakstiem nākotnē. Izlasi Mormona 1:2 
un sameklē vārdus vai frāzes, kuras lietoja Amarons, 
raksturojot jauno Mormonu.

Viens vārds, kuru Amarons lietoja, raksturojot Mor-
monu, bija prātīgs. Vārds prātīgs nozīmē nopietns, 
nosvērts, taisnīgs vai dievbijīgs. Tu vari pierakstīt šo 
definīciju savas Svēto Rakstu grāmatas lappuses malā. 
Tavuprāt, par kādām tēmām vai kādās situācijās tev 
vajadzētu būt prātīgam? Ir svarīgi saprast, ka prātīgi 
cilvēki var būt jautri un viņi var smieties, taču viņi sa-
prot, kad var būt jautri un kad ir jābūt nopietnākiem.

Vēl Amarons raksturoja, ka Mormons ir „apķērīgs” 
(Mormona 1:2). Ko, tavuprāt, nozīmē būt apķērīgam? 
Elders Deivids A. Bednārs, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, paskaidroja, ka vārds apķērīgs Svētajos Rak-
stos tiek lietots ar divējādu nozīmi:

„Šķietami vienkārša un, iespējams, nenovērtēta garīga 
dāvana — spēja būt „apķērīgam” (Mormona 1:2) — ir 
ļoti būtiska gan jums, gan man šajā pasaulē, kurā mēs 
dzīvojam tagad un turpināsim dzīvot. . . .

Lūdzu, apdomājiet, cik nozīmīga ir šī garīgi svarīgā dā-
vana. Svētajos Rakstos vārdam apķērīgs ir divas galve-
nās nozīmes. Viena nozīme ir „raudzīties” vai „redzēt”, 
vai „ievērot” — to mēs varam uzzināt Jesajas 42:20. . . .

Otrā nozīme vārdam apķērīgs ir „ievērot (piem., 
pavēli)” vai „turēt (piem., derību)” — to varam lasīt 
[Mācībā un Derībās 54:6]. . . .

Tādējādi, kad mēs esam apķērīgi, mēs nekavējoties 
raugāmies jeb ievērojam un paklausām. Šie abi pama-
telementi — raudzīties un ievērot — ir būtiski, lai cil-
vēks būtu apķērīgs. Un pravietis Mormons ir iespaidīgs 
šīs dāvanas piemērs darbībā.” („Quick to Observe”, 
Ensign, 2006. g. dec., 31.–32. lpp.)

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā pieraksti 
 savas domas par to, kā rakstura iezīme — būt apķērīgam 

— var tev palīdzēt ikdienas dzīvē.

Izlasi Mormona 1:3–5 un mēģini atrast Amarona no-
rādījumus Mormonam. Kā Mormona rakstura iezīmes 
— būt prātīgam un apķērīgam — palīdz viņam pildīt 
šos pienākumus?

Mormona 1:6–19
Tas Kungs aizliedz Mormonam sludināt viņa ļaužu 
apzinātas sacelšanās dēļ
Vai tu kādreiz es pazaudējis kaut ko ļoti vērtīgu? 
 Būdams jaunietis, Mormons bija liecinieks neskai-
tāmām kaujām starp nefijiešiem un lamaniešiem 
un  lielas bezdievības izplatībai pa visu zemi (skat. 
Mormona 1:6–13). Mormons pierakstīja, ka nefijieši 
zaudēja daudz vērtīgu Tā Kunga dāvanu viņu lielās 
bezdievības dēļ.

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzzīmē 
 divas kolonnas. Pirmajai kolonnai uzraksti virsrakstu 

„ Dāvanas, ko nefijieši zaudēja”. Izlasi Mormona 1:13–14, 18 un 
sameklē, kādas dāvanas Tas Kungs nefijiešiem atņēma. Ieraksti 
atrasto pirmajā kolonnā. Otrajai kolonnai uzraksti nosaukumu 
„Kāpēc Tas Kungs atņēma Savas dāvanas”. Izlasi Mormona 1:14, 
16–17, 19 un sameklē, kāpēc Tas Kungs atņēma nefijiešiem Savas 
dāvanas. Ieraksti savas atbildes otrajā kolonnā.

No šiem pantiem mēs varam mācīties, ka bezdievība 
un neticība atņem Tā Kunga dāvanas un Svētā 
Gara ietekmi. Lai gan nefijiešu sacelšanās bija ļoti vē-
rienīga, šis princips ir attiecināms arī uz mums perso-
nīgi, kad mēs nepaklausām kādam no Dieva baušļiem.

Ja tu būtu dzīvojis Mormona dienās, kuru no Dieva 
dāvanām, kas minētas Mormona 1:13–14, 18, tev būtu 
visvairāk žēl zaudēt?   
 

Izlasi Mormona 1:15 un sameklē, ko Mormons pie-
redzēja, kamēr pārējie nefijieši zaudēja Svētā Gara 
dāvanu un citas Dieva dāvanas. Kā, tavuprāt, Mormons 
varēja iegūt garīgas pieredzes, lai gan viņam apkārt bija 
liela bezdievība?
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Mormona 2:1–15
Mormons vada nefijiešu karapulkus un bēdājas par viņu 
bezdievību
Apdomā šādu situāciju: Kāds 30 gadus vecs vīrietis 
dzīvo kopā ar saviem vecākiem un izvēlas nemeklēt 
darbu. Tā vietā viņš tērē savu vecāku uzkrājumus un 
šķiež laiku nelietderīgās darbībās, piemēram, lielāko 
daļa sava laika pavada, spēlējot videospēles. Salīdzini 
šo situāciju ar zēna Mormona raksturojumu, studējot 
Mormona 2. nodaļu.

Izlasi Mormona 2:1–2 un sameklē, kāds pienākums 
tika uzticēts Mormonam un cik vecs viņš bija, kad to 
saņēma.

Neilgu laiku pēc tam, kad Mormons tika iecelts par 
nefijiešu karapulku vadītāju, lamaniešu karapulks uz-
bruka nefijiešiem ar tādu spēku, ka nefijieši nobijās un 
atkāpās. Lamanieši viņus dzina no vienas pilsētas uz 
citu, līdz visi nefijieši bija sapulcējušies vienā vietā. Ar 
laiku Mormona karapulks uzveica lamaniešus un lika 
tiem bēgt (skat. Mormona 2:3–9).

 3. Izlasi Mormona 2:10–15 un sameklē, kāds bija nefi-
jiešu garīgais stāvoklis pēc šīm kaujām. Pēc tam savā 

Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz šiem jautājumiem: 
a) Kāpēc nefijieši sēroja?
b) Saskaņā ar Mormona 2:14, kā Mormons zināja, ka viņu bēdas 
nebija apliecinājums patiesai grēku nožēlošanai?
c) Kādu atšķirību Mormona 2:13–14 tu vari redzēt starp tiem, 
kuri bēdājās grēku nožēlošanai, un tiem, kuru bēdas bija nolā-
dēto bēdas (tika apstādināti savā izaugsmē)?

Šie panti māca: ja mūsu bēdas par grēkiem ir grēku 
nožēlošanai, tas mums liks nākt pie Kristus ar 
pazemīgu sirdi. Vēl tie norāda uz principu, ka cieša-
nas tikai par grēku sekām ved uz nolādēšanu (jeb 
apstāšanos mūsu ceļā uz mūžīgo dzīvi).

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Kā cilvēks, kas ir grēkojis, parāda pasaulīgas bēdas — tāda 
veida bēdas, kas ved uz nolādēšanu?
b) Kā cilvēks, kas ir grēkojis, parāda tāda veida bēdas, kas ved 
uz grēku nožēlošanu?

Pārdomā, kā tu rīkojies, kad apzinies, ka esi pieļāvis 
kļūdas vai grēkojis. Ja tu nāksi pie Glābēja ar pazemīgu 
sirdi un nožēlosi grēkus, tu vari piedzīvot mieru un tikt 
samierināts ar Dievu.

Mormona 2:16–29
Mormons iegūst plāksnes un veic pierakstu par savu ļaužu 
bezdievību
Kaujām ar lamaniešiem turpinoties, Mormons atradās 
blakus kalnam, kur Amarons noslēpa nefijiešu pierak-
stus. Viņš paņēma Nefija plāksnes un sāka pierakstu 
par to, ko viņš novēroja starp ļaudīm kopš savas bērnī-
bas (skat. Mormona 2:16–18). Izlasi Mormona 2:18–19 
un atzīmē dažas frāzes, kas raksturo garīgos apstākļus, 
kādos uzauga Mormons.

No tā, ko tu esi mācījies par Mormonu, kāpēc, tavuprāt, 
viņš bija pārliecināts, ka viņš tiks „paaugstināts pēdējā 
dienā”? (Mormona 2:19.) (Šajā kontekstā „paaugsti-
nāts pēdējā dienā” nozīmē tikt paaugstinātam — aug-
šāmceltam ar celestiālu ķermeni un ievestam Dieva 
klātbūtnē, lai paliktu ar Viņu mūžīgi.)   
 

Mormona dzīve ir liecība, ka mēs varam izvēlēties 
dzīvot taisnīgi pat bezdievīgā sabiedrībā.

Apdomā šo padomu: „Jūs esat atbildīgi par izvēlēm, 
kuras veicat. Dievs rūpējas par jums un palīdzēs jums 
veikt labas izvēles, pat ja jūsu ģimenes locekļi vai 
draugi savu rīcības brīvību izmanto nepareizi. Esiet 
garīgi drosmīgi, lai būtu stingri paklausībā Dieva gribai, 
pat ja jums jāpaliek vieniem. Tā darot, jūs rādāt citiem 
sekošanas cienīgu piemēru.” (Jaunatnes morāles stipri-
nāšanai [brošūra, 2012], 2. lpp.).

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā pieraksti 
kādu gadījumu, kad tu esi redzējis kādu draugu vai ģime-

nes locekli stāvam nelokāmi paklausībā Dieva gribai pat tad, kad 
citi to nedarīja. Vēl pieraksti savas domas par to, kā tev palīdz šī 
cilvēka piemērs un Mormona piemērs.

Jauno sieviešu devīze ir „būt patiesām un godīgām”. 
Neatkarīgi no tā, vai tu esi jaunā sieviete vai jaunais 
vīrietis, padomā par konkrētu jomu savā dzīvē, kurā tu 
vari būt apņēmīgāks pastāvēt par to, kas ir pareizs. Tas 
Kungs tev palīdzēs tavos centienos pastāvēt par to, kas 
ir pareizs, pat tad, kad citi apkārt to nedarīs.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs 
 dienas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju Mormona 1.–2. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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28. DAĻA: 3. DIENA

Mormona 3.–6. 
nodaļa
Ievads
Pēc savu zemju atgūšanas no lamaniešiem, nefijieši 
atkal gatavojās kaujai. Mormons lūdza, lai nefijieši 
nožēlo grēkus; tā vietā viņi paļāvās paši uz savu spēku 
un zvērēja atriebt savus kritušos brāļus. Tā kā Tas 
Kungs bija aizliedzis Saviem ļaudīm meklēt atriebību, 
Mormons atteicās vadīt viņu karapulku, un viņi tika sa-
kauti. Nefieši palika bezdievībā, tādēļ Dievs pār viņiem 
izlēja Savus sodus, un lamanieši tos sāka aizslaucīt no 
zemes. Ar laiku Mormons atgriezās, lai vadītu nefijie-
šus kaujā, taču, tā kā viņi atteicās nožēlot grēkus, la-
manieši viņus iznīcināja. Mormons vaimanāja par viņu 
krišanu un nevēlēšanos atgriezties pie Jēzus Kristus. 
Viņš pravietoja, ka pieraksts par ļaudīm nāks klajā pē-
dējās dienās, un viņš mudināja tos, kas to lasīs, nožēlot 
grēkus un sagatavoties savai tiesai Dieva priekšā.

Mormona 3.–4. nodaļa
Mormons atsakās vadīt nefijiešu karapulkus, jo tie pieaug 
bezdievībā, un lamanieši sāk aizslaucīt nefijiešus no zemes
Vai tu kādreiz esi jutis, ka Tas Kungs vēlas, lai tu kaut 
ko mainītu savā dzīvē? Vai tu domā, ka Viņš ir iedroši-
nājis vai palīdzējis mainīt kaut ko tavā dzīvē, tev pašam 
to neapzinoties?

Mormona dienās nefijieši bieži neapzinājās vai neno-
vērtēja Tā Kunga ietekmi viņu kaujās pret lamaniešiem. 
Pēc tam, kad nefijieši noslēdza līgumu ar lamaniešiem 
un Gadiantona laupītājiem, Tas Kungs ļāva viņiem 
piedzīvot 10 miera gadus. Šo gadu laikā viņi fiziski 
gatavojās uzbrukumiem nākotnē (skat. Mormona 2:28; 
3:1).

Izlasi Mormona 3:2–3 un sameklē, kā vēl Tas Kungs 
vēlējās, lai nefijieši sagatavotos pret lamaniešu uzbru-
kumiem, kas bija vēl svarīgāk par fizisko sagatavoša-
nos. Kā nefijieši uz to atbildēja? Saskaņā ar Mormona 
3:3, kāpēc Tas Kungs, neskatoties uz viņu bezdievību, 
pasargāja nefijiešus nesenajās kaujās?   
 

Saskaņā ar Mormona 3:4–8, Tas Kungs vēl divas reizes 
pasargāja nefijiešus kaujas laikā. Viena doktrināra 
patiesība, ko varam mācīties no Tā Kunga darbiem ar 
bezdievīgo nefijiešu tautu, ir, ka Savā žēlastībā Tas 

Kungs dod mums pietiekami daudz iespēju, lai no-
žēlotu savus grēkus. Šīs iespējas ir Dieva pacietības 
un laipnības pierādījums, kā arī apliecinājums, ka Viņš 
vēlas, lai visi Viņa bērni dzīvotu tā, lai varētu saņemt 
visas Izpirkšanas svētības.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
šiem jautājumiem (ja atbildes ir pārāk personīgas, tu vari 

atbildēt savā personīgajā dienasgrāmatā):
a) Kā Tas Kungs ir Tevi mudinājis nožēlot grēkus un devis iespē-
jas to izdarīt? Ko tas tev māca par Viņa dabu?
b) Ko tu vari darīt, lai izvairītos no šī pamudinājuma ignorēšanas 
vai savas sirds nocietināšanas pret šo pamudinājumu, kā to da-
rīja nefijieši Mormona 3:3?

Tā Kunga dotās iespējas un aicinājumi veikt izmaiņas 
tavā dzīvē var būt daudz biežāk, nekā tu vari iedo-
māties. Piemēram, tie var nākt, kad tu pieņem Svēto 
Vakarēdienu vai kad tu jūti Svētā Gara pamudinājumu 
pilnveidot sevi vai kalpot citiem. Meklējot šīs iespē-
jas un atbildot uz tām, nekavējoties veicot izmaiņas, 
tu savā dzīvē aicināsi Tā Kunga pestījošo spēku. Lai 
palīdzētu tev saprast nefijiešu pretestību Tā Kunga 
mēģinājumiem viņus sasniegt, izlasi Mormona 3:9–10 
un sameklē, kā viņi rīkojās pēc savām daudzajām uz-
varām pār lamaniešiem. (Lasot var būt noderīgi zināt, 
ka vārds atriebties 9. pantā nozīmē — atmaksāt par 
ievainojumiem.) 

Kā nefijieši uzvedās pēc savām uzvarām pār lamanie-
šiem? Izlasi Mormona 3:11–13 un sameklē Mormona 
atbildi uz karapulka zvērestu atriebties (atmaksāt).

Neskatoties uz nefijiešu karapulku uzkrītošo ļaun-
darību, Mormons tos vadīja vairāk nekā 30 gadus. 
Ko Mormona atteikšanās vadīt karapulku tieši šajā 
brīdī mums māca par to, cik nopietna ir vēlme atrieb-
ties?   
 

Izlasi Mormona 3:14–16 un atzīmē frāzes, kas vēsta 
par Tā Kunga pamācībām Mormonam par atriebību 
(jeb vēlmi atriebties). Viena patiesība, ko mēs varam 
mācīties no šiem pantiem, ir tā, ka Tas Kungs mums 
aizliedz atriebties.

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Vai tu kādreiz esi centies atriebties vai atdarīt ar to pašu kā-
dam cilvēkam par kaut ko, ko viņš ir tev nodarījis? Kāpēc, tavu-
prāt, tā ir bīstama vai nepareiza reakcija? Kas, tavuprāt, visvairāk 
ciestu no tā, ka tu atriebtos?
b) Kāpēc mums tiesāšana un atriebība ir jāatstāj Tā Kunga 
 rokās, nevis jāveic pašiem?
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Lai gan mēs zinām, ka mums ir jāatbrīvojas no atrie-
bības jūtām un vēlmes atriebties, bieži vien var būt ļoti 
grūti pārvarēt sevi, kad šādas sajūtas rodas. Lasot šo 
prezidenta Džeimsa E. Fausta, no Augstākā prezidija, 
padomu, pasvītro frāzes, kas var tev palīdzēt zināt, ko 
darīt, lai pārvarētu atriebības sajūtas, kad tādas rodas:

„Mums ir jāapzinās un jāatzīst, kad esam 
dusmīgi. Lai to izdarītu, būs nepieciešama 
pazemība, taču, ja mēs metīsimies ceļos 
un lūgsim Debesu Tēvu, lai Viņš dāvā 
mums piedošanas sajūtas, Viņš mums 
palīdzēs. Tas Kungs pieprasa, lai mēs 

„piedotu visiem cilvēkiem” [M&D 64:10] mūsu pašu 
dēļ, jo „naids kavē garīgo izaugsmi” [Orsons F. Vitnijs, 
Gospel Themes (1914), 144. lpp.]. Tas Kungs mūsu sirdīm 
sniedz mierinājumu tikai tad, kad mēs atbrīvojamies 
no naida un rūgtuma. . . .

. . . Saskaroties ar traģēdiju, mums nav uz to jāatbild 
ar personīgu atriebību, bet gan jāļauj taisnībai iet savu 
ceļu un jālaiž tā vaļā. Nav viegli palaist vaļā un atbrīvot 
savas sirdis no gruzdoša aizvainojuma. Glābējs mums 
visiem ir sniedzis vērtīgu mieru caur Viņa Izpirkšanu, 
taču to mēs varam just tikai tad, kad mēs esam gatavi 
atteikties no negatīvām dusmu, spīta vai atriebības 
sajūtām. Ikvienam no mums, kas piedod „saviem pa-
rādniekiem” [Džozefa Smita tulkojums, Mateja 6:13], 
pat tiem, kas izdarījuši smagus noziegumus, Izpirkšana 
nes ievērojamu mieru un mierinājumu.” („The  Healing 
Power of Forgiveness”, Ensign vai Liahona, 2007. g. 
maijs, 69. lpp.)

Pārdomā, kā tu varētu pielietot šo padomu, lai atbrī-
votos no īgnuma, dusmām vai sliktām sajūtām pret 
citiem cilvēkiem.

Pēc atteikšanās vadīt nefijiešu karapulkus, Mormons 
pievērsās pierakstiem, kas veltīti tiem, kas lasīs viņa 
vārdus pēdējās dienās. Viņš vēlējās, lai katrs no mums 
nožēlo grēkus un sagatavojas „[stāties] Kristus soģa 
krēsla priekšā” (skat. Mormona 3:18–22).

Izlasi Mormona 4:1–2 un sameklē, kas notika ar nefi-
jiešu karapulku, kad viņi vēlējās atriebties lamaniešiem. 
Izlasi Mormona 4:4 un sameklē, kāpēc nefijiešu kara-
pulki neguva pārsvaru (neuzvarēja). Izlasi Mormona 
4:5 un atrod patiesību par nemitīga ļaunuma sekām. 
Ko tu atradi?   
  
 

Viena no patiesībām, kuru tu varēji ieraudzīt, ir tā, ka 
Dieva sodi uzveiks ļaunos. Bieži „ar ļaunajiem ļau-
nie tiek sodīti” (Mormona 4:5). Ļaunie noraida Dieva 
palīdzību un atsakās meklēt Viņa dievišķo aizsardzību. 
Izlasi Mormona 4:11–14, 18 un sameklē, kā Dieva sodi 
skāra nefijiešus.

 3. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumiem: 

a) Tavuprāt, kas ir visskumjākais nefijiešu stāvoklī Mormona  
3.–4. nodaļā?
b) Kā šīs mācības vai patiesības, kuras esi šodien studējis, var 
savstarpēji saistīt? (Apdomā saistību starp grēku nožēlošanu, 
 atriebību un Dieva sodiem.)

Pārdomā, ko Tas Kungs vēlētos, lai tu darītu šo patie-
sību pielietošanai.

Mormona 5.–6. nodaļa
Mormons nolemj no jauna vadīt nefijiešu karapulku, taču 
lamanieši gūst uzvaru; Mormons sēro par savu ļaužu 
iznīcību
Vai ir atšķirība starp bēdām par kāda cilvēka nāvi, kas ir 
dzīvojis taisnīgu dzīvi, un tāda cilvēka nāvi, kas nomira, 
dzīvojot bezdievīgi? Kāda, tavuprāt, ir atšķirība?

Pēc vairāk nekā 13 gadus ilgas atteikšanās vadīt ne-
fijiešu karapulkus, Mormons atkal uzņēmās vadību. 
Tomēr viņš tos vadīja bez cerības, jo ļaudis atteicās no-
žēlot grēkus un piesaukt To Kungu pēc Viņa palīdzības. 
Pēc dažu lamaniešu uzbrukumu atvairīšanas, nefijieši 
atkāpās. Tie, kas nevarēja atkāpties pietiekami ātri, tika 
iznīcināti. Mormons rakstīja vēstuli lamaniešu ķēni-
ņam, pieprasot, lai viņš ļauj, lai nefijieši sapulcējas kopā 
vēl vienai pēdējai kaujai (skat. Mormona 5:1–7; 6:1–6).

Izlasi Mormona 6:7–11 un mēģini saprast Mormona 
ciešanas, kad viņš kļuva par liecinieku savas tautas 
iznīcībai. Kāpēc, tavuprāt, tiem, kas dzīvo bezdievīgi, 
nāve var būt biedējoša?   
 

 4. Izlasi Mormona 6:15–22 un atbildi uz šiem jautāju-
miem savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā:

a) Kāpēc pravieši, vadītāji un vecāki tik uzcītīgi mūs mudina 
 nožēlot grēkus?
b) Kā cerība uz Tā Kunga apskāvienu tev palīdz nožēlot grēkus? 
(Skat. Mormona 6:17.)

Pārdomā, vai tavā dzīvē ir kas tāds, ko Tas Kungs vēlas, 
lai tu nožēlotu tieši tagad. Tu vari pierakstīt to savā 
personīgajā dienasgrāmatā un noteikt mērķus, lai to 
paveiktu.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs 
 dienas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju Mormona grāmatas 3.–6. nodaļu un pabeidzu šo 
stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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28. DAĻA: 4. DIENA

Mormona 7:1–8:11
Ievads
Pēc pēdējās kaujas starp nefijiešiem un lamaniešiem 
Mormons rakstīja Mormona Grāmatas ļaužu pēc-
nācējiem par to, cik svarīgi ir zināt, kas viņi ir un kas 
viņiem ir jādara, lai tiktu glābti. Ar lielu mīlestību pret 
savu ienaidnieku pēcnācējiem Mormons mācīja, cik 
svarīgi ir sekot Jēzus Kristus evaņģēlijam, lai „viss būtu 
labi [ar viņiem] tiesas dienā” (Mormona 7:10). Pēc 
Mormona nāves Moronijs palika viens, lai rakstītu par 
savas tautas iznīcību.

Mormona 7. nodaļa
Mormona pēdējā liecībā viņš pārliecina lamaniešu atlikumu 
ticēt Jēzum Kristum un sekot Viņa evaņģēlijam
Mormona 6. nodaļā tu uzzināji, ka pēdējā cīņā ar 
lamaniešiem bija 230 000 kritušo nefijiešu. Iedomājies, 
ka tu esi izdzīvojis tikpat lielā kaujā, taču tavi draugi 

un ģimene ir miruši. Ko tu justu pret tās tautas, kas 
nogalinājusi tavus tuviniekus un uzvarējusi tavu tautu, 
pēcnācējiem? Izlasi Mormona 7:1–4 un sameklē, ko 
Mormons rakstīja lamaniešu pēcnācējiem.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Ko Mormons vēlējās, lai lamanieši un viņu pēcnācēji zinātu?
b) Kā tas ir salīdzināms ar to, ko savā iztēlē tu varētu just pret 
šo cilvēku, kas ir nogalinājuši tavus draugus un ģimeni, pēcnācē-
jiem?
c) Kādas Glābēja īpašības tu saskati Mormona attieksmē pret 
saviem ienaidniekiem?

Mormons turpināja rakstīt lamaniešu pēcnācējiem. 
Izlasi Mormona 7:5–7 un atzīmē vismaz trīs patiesības 
par ticību Glābējam, Jēzum Kristum, par kurām Mor-
mons pārliecināja lamaniešu pēcnācējus.

 2. Izvēlies vienu no atrastajām patiesībām par Jēzu 
Kristu un pieraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrā-

matā, kā ticība šai mācībai ir ietekmējusi tavu dzīvi.

Mormons varēja uzskatīt, ka viņam ir tiesības rakstīt 
nosodījuma vārdus lamaniešiem, kas bija nogalinājuši 
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tik daudz viņa ļaužu, taču, pateicoties savām zināša-
nām par patiesību, viņš rakstīja, lai mācītu, kas viņiem 
(un mums) ir jādara, lai tiesas dienā būtu nevainīgi 
Dieva priekša. Izlasi Mormona 7:8–10 un atrod Mor-
mona liecību par to, kas cilvēkam ir jādara. Tu vari 
atzīmēt atrasto savos Svētajos Rakstos.

Šie panti māca, ka Tas Kungs sniedz glābšanu un 
izpirks tos, kas pieņem Viņa evaņģēlija principus 
un priekšrakstus. Tu vari pierakstīt šo principu savos 
Svētajos Rakstos. Ievēro, ka Mormons mācīja, ka parei-
zais veids, kā mēs varam uzzināt, kā dzīvot saskaņā ar 
šo principu, — studējot Svētos Rakstus (skat. Mor-
mona 7:8). Var būt noderīgi saprast, ka frāze „šis pie-
raksts” attiecas uz Mormona Grāmatu un „pieraksts, 
kas nāks pie citticībniekiem no jūdiem” attiecas uz 
Bībeli. Līdzīgi „šis” Mormona 7:9 attiecas uz Mormona 
Grāmatu, un „tas” attiecas uz Bībeli. Tu vari atzīmēt šo 
vārdu nozīmi savos Svētajos Rakstos.

Mormona 7. nodaļas noslēgumā velti brīdi laika pārdo-
mām par Mormona priekšzīmi žēlsirdībai un Kristum 
līdzīgai līdzjūtībai, kad viņš pierakstīja šo cerības un 
iedrošinājuma vēstījumu to cilvēku, kas bijuši viņa 
sīvākie ienaidnieki, pēcnācējiem.

3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti 
 savas domas par šo jautājumu: Kā es varu sekot Mormona 

piemēram un izturēties pret citiem, tajā skaitā tiem, kas pret mani 
izturas slikti, tādā veidā, kas atspoguļo viņu mūžīgo vērtību?

Mormona 8:1–11
Moronijs raksta par sava tēva nāvi, savas tautas iznīcību un 
par to, ka palicis viens
Padomā par laiku, kad tu esi bijis viens. Kā tu juties, 
būdams viens? Iztēlojies, ka tu esi viens daudzu gadu 
garumā.

Ievēro datumus Mormona 7. un 8. nodaļas kopsavilku-
mos. Cik daudz gadu pagāja no brīža, kad Mormons 
rakstīja savus pēdējos vārdus 7. nodaļā un Moronijs 
sāka rakstīt uz plāksnēm 8. nodaļā? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Izlasi Mormona 8:1–2 un sameklē, kas notika pēc lielās 
kaujas pie Kumoras. Tad izlasi Mormona 8:3–9 un 
atzīmē frāzes, kas raksturo apstākļus, kādos dzīvoja 
Moronijs pēc viņa tautas iznīcināšanas. Pārdomā, kā tu 
justos, ja dzīvotu līdzīgos apstākļos.

Padomā par laiku, kad tu esi juties viens savā pārliecībā 
vai standartos. Vai tava apņēmība — sekot Glābējam 
un ievērot Viņa baušļus — šajā laikā palielinājās, palika 
nemainīga vai mazinājās? Kāpēc? 

Vēlreiz izlasi Mormona 8:1, 3, lai atrastu, ko Moronijs 
bija apņēmies darīt, neatkarīgi no apstākļiem, kādos 
viņš atradās. Moronija priekšzīme ilustrē, ka pat tad, 

kad tu esi viens, tu vari izvēlēties palikt uzticīgs. 
Tu vari atzīmēt šo patiesību savos Svētajos Rakstos. 

Svētajos Rakstos ir arī citi, kas, līdzīgi kā Moronijs, pa-
lika uzticīgi pat tad, kad bija vieni. Abinadijs viens pats 
stājās un liecināja ķēniņa Noa un viņa priesteru priekšā 
(skat. Mosijas 12–17). Alma bija vienīgais priesteris, kas 
ticēja Abinadija vārdiem un centās viņu aizstāvēt (skat. 
Mosijas17:1–4).

Elders Ričards G. Skots dalījās stāstā par kādu jaunu 
vīrieti, kurš izvēlējās būt uzticīgs, pat būdams viens:

„Apdomājiet [šī] jaunā vīrieša piemēru. 
Gadu gaitā es esmu vērojis, kā viņa vecāki 
no zīdaiņa vecuma ir mācījuši viņam 
nelokāmi dzīvot saskaņā ar Dieva bauš-
ļiem. Viņi audzināja viņu un pārējos bērnus 
patiesībā ar piemēru un pamācībām. Viņi 

veicināja disciplīnas attīstību un upurēšanos, lai sa-
sniegtu cienīgus mērķus. Lai savā raksturā nostiprinātu 
šīs īpašības, šis jaunais vīrietis izvēlējās peldēšanu. Agrie 
rīta treniņi pieprasīja disciplīnu un upurēšanos. Ar laiku 
viņš šajā sporta veidā guva panākumus.

Tad radās grūtības — piemēram, sacensības svētdienā. 
Vai viņš piedalīsies? Vai viņš meklēs attaisnojumu sava 
noteikuma — nepeldēt svētdienā — izņēmumam, lai 
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palīdzētu savai komandai uzvarēt sacensībās? Nē, viņš 
nepiekāpās pat lielam vienaudžu spiedienam. Viņu 
apvainoja, pat fiziski ietekmēja. Taču viņš nepiekāpās. 
Draugu atraidījums, vientulība un spiediens radīja 
skumju un asaru pilnus brīžus. Taču viņš nepiekāpās. 
No personīgās pieredzes viņš bija mācījies to, kas jāap-
gūst ikvienam no mums — Pāvila padoma Timotejam 
realitāti: „Visi, kas grib svētbijīgi dzīvot Kristū Jēzū, arī 
tiks vajāti” (2. Timotejam 3:12). Gadu gaitā šis nemai-
nīgais taisnīgās dzīves modelis, — ko veidojuši simtiem 
pareizu lēmumu, daži no tiem saskaroties pat ar lieliem 
izaicinājumiem, — ir veidojuši spēcīgu un spējīgu 
raksturu. Tagad, kad viņš ir misionārs, viņa vienaudži 
viņu augstu vērtē, pateicoties viņa darbaspējām, viņa 
zināšanām par patiesību, viņa nešaubīgajai pakļāvībai 
un apņēmībai dalīties evaņģēlijā. Cilvēks, kuru agrāk 
viņa vienaudži noraidīja, bija kļuvis par savu vienaudžu 
godājamu vadītāju.” („First Things First”, Ensign, 2001. 
g. maijs, 8. lpp.)

Izlasi Mormona 8:10–11 un atrod vienu veidu, kādā 
Tas Kungs atbalstīja Moroniju un Mormonu (pirms 
viņa nāves) tajos sarežģītajos apstākļos, ar kuriem viņi 
saskārās. Prezidenta Tomasa S. Monsona iedrošinājums 
var tev palīdzēt tavā apņēmībā — palikt uzticīgam pat 
tad, kad esi viens:

„Mūsu ikdienas dzīvei turpinoties, ir 
gandrīz neizbēgami, ka mūsu ticība tiks 
izaicināta. Dažreiz mēs atradīsimies citu 
cilvēku vidū un tomēr būsim mazākumā 
vai pat vieni attiecībā uz to, kas ir pieņe-
mams un kas nē. Vai mums ir morālā 

drosme stingri pastāvēt par savu ticību, pat ja, tā darot, 
mums jāpaliek vieniem? . . .

. . . Kaut mēs vienmēr būtu drosmīgi un gatavi pastāvēt 
par savu ticību, un, ja tādēļ mums nāktos stāvēt vie-
niem, kaut mēs varētu to darīt drosmīgi, saņemot spēku 
no apziņas, ka patiesībā mēs nekad neesam vieni, kad 
stāvam kopā ar Debesu Tēvu.” („Dare to Stand Alone”, 
Ensign un Liahona, 2011. g. nov., 60. 67. lpp.) 

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem: 

a) Vai tu pazīsti vēl kādu, kas ir piemērs tam, kā būt uzticīgam, 
pat paliekot vienam?
b) Kā prezidenta Monsona izteikums tev palīdz apņemties palikt 
uzticīgam pat tad, ja esi viens?

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs die-
nas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju Mormona 7:1–8:11 un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

29. DAĻA: 1. DIENA

Mormona 8:12–41
Ievads
Pēc tam, kad Moronijs bija pierakstījis savas tautas 
iznīcināšanu un sava tēva nāvi, viņš pravietoja par 
Mormona Grāmatas nākšanu gaismā un brīdināja tos, 
kas to nopels. Moronijs redzēja, ka nefijiešu pieraksts 
nāks gaismā lielas bezdievības laikā, kad daudzi pasau-
līgos labumus mīlēs vairāk par Dievu. Viņš liecināja, ka 
Mormona Grāmata būs „lielā vērtībā” (Mormona 8:14) 
garīgi bīstamajos pēdējo dienu apstākļos.

Mormons 8:12–32 
Moronijs pravieto par Mormona Grāmatas nākšanu gaismā
Uzraksti, kas, tavuprāt, ir dažas no lielākajām dāvanām, 
kas tev jebkad ir dotas:   
  
 

Mirkli padomā, kāpēc šīs dāvanas tev ir bijušas par 
svētību.

Izlasi šo prezidenta Ezras Tafta Bensona izteikumu: „Es 
vēlos runāt par vienu no visnozīmīgākajām dāvanām, 
kas dota pasaulei mūsdienās. Šī dāvana, par kuru es 
runāju, ir svarīgāka par visiem izgudrojumiem, kas 
radušies industriālās un tehnoloģiskās revolūcijas laikā. 
Tā ir dāvana, kas cilvēcei ir daudz vērtīgāka pat par 
daudziem mūsdienu medicīnas sasniegumiem. Cilvēcei 
tā ir vērtīgāka pat par lidmašīnu vai kosmosa lidojumu 
attīstību. Es runāju par . . . dāvanu   
                                                                                           .”

Par kādu dāvanu, tavuprāt, runāja prezidents  
Bensons?   
 

Moronijs par šo dāvanu mācīja Mormona 8. nodaļā. 
Izlasi Mormona 8:12–14, lai uzzinātu, kas ir šī dāvana. 
Frāze „šis pieraksts” norāda uz Mormona Grāmatu. 
Mormona Grāmata ir tā dāvana, par kuru runāja 
prezidents Bensons (skat. „The Book of Mormon—
Keystone of our Religion”, Ensign, 1986. g. nov., 4. lpp.). 
Prezidenta Bensona izteikuma beigās tukšajā vietā 
ieraksti — Mormona Grāmata.
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Vēlreiz izlasi Mormona 8:12–14, lai uzzinātu, ko 
Moronijs mācīja par Mormona Grāmatas vērtību. Ko 
viņš mācīja par plākšņu finansiālo vērtību? Moronijs 
paskaidroja: lai gan Tas Kungs neļāva lietot šīs plāksnes 
finansiāla labuma gūšanai, plākšņu pieraksti ir lielā 
vērtībā.

Veids, kādā Mormona Grāmata nāca klajā, var mums 
palīdzēt saprast šīs grāmatas nozīmi. Izlasi Mormona 
8:15–16 un atrod, ko Moronijs mācīja par to, kā Mor-
mona Grāmata tiks nesta gaismā.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Ko, tavuprāt, nozīmē tas, ka Mormona Grāmatu nest gaismā 
varēs tikai kāds, kuram „acs vērsta tikai uz [Dieva] godību”? 
(Mormona 8:15.)
b) Ko tev nozīmē, ka Mormona Grāmata tiks nesta gaismā 
„ar Dieva spēku”? (Mormona 8:16.) Kādas ir tavas sajūtas par 
 Mormona Grāmatu, lasot Moronija vārdus Mormona 8:16?

Moronijs brīdināja tos, kas nosodīs vai stāsies pretī 
Mormona Grāmatai. Meklē šos brīdinājumus, lasot 
Mormona 8:17–22. Kāpēc tev ir svarīgi zināt, ka „Tā 
Kunga mūžīgie nodomi ritēs, līdz visi Viņa solījumi tiks 
piepildīti”? (Mormona 8:22.)

Moronijs paskaidroja, ka Tas Kungs ir noslēdzis derību 
ar „svētajiem, kas ir aizgājuši pirms [Viņa]” (Mormona 
8:23), — tajā skaitā, ar tādiem praviešiem kā Nefijs, 
Jēkabs, Ēnoss un Alma. Tas Kungs ir noslēdzis derības, 
ka Viņš nesīs gaismā šo praviešu vārdus pēdējās dienās. 
Studējot Mormona 8:23–25, atrod, par ko lūdza šie 
pravieši.

Šie pravieši lūdza „viņu brāļu labad” (Mormona 8:24), 
ar to domājot lamaniešus un viņu pēcnācējus. Viņi arī 
lūdza par cilvēku, kas „nesīs šo lietu gaismā” pēdējās 
dienās (Mormona 8:25; skat. arī Mormona 8:16), ar to 
domājot pravieti Džozefu Smitu, kas bija izraudzīts, lai 

nestu gaismā Mormona Grāmatu šajās pēdējās dienās 
(skat. M&D 3:5–10). Daudzi no senajiem praviešiem 
zināja par Džozefu Smitu un lūdza, lai viņš gūtu panā-
kumus Mormona Grāmatas tulkošanā un publicēšanā, 
tādējādi piepildot Dieva nodomus (skat. Mormona 
8:22, 24–25; M&D 10:46).

Prezidents Boids K. Pekers, Divpadsmit apustuļu kvo-
ruma prezidents, runāja par Džozefa Smita lomu, nesot 
gaismā Mormona Grāmatu:

„Pieņemt, ka [Džozefs Smits] publicēja 
[Mormona Grāmatu] bez palīdzības un 
bez iedvesmas ir absurdi.

Patiesība ir vienkārša, — viņš bija Dieva 
pravietis, ne vairāk un ne mazāk!

Svētie Raksti nenāca tik daudz no Džozefa Smita, 
kā tieši caur viņu. Viņš bija starpnieks, caur kuru tika 
dotas atklāsmes. Visādi citādi viņš bija parasts cilvēks, 
gluži tāpat kā pravieši senos laikos un pravieši mūsdie-
nās. . . .

Pravietis Džozefs Smits bija neizglītots lauku zēns. Viņa 
agrīno vēstuļu oriģinālu izpēte atklāj, ka viņš nebija 
prasmīgs rakstībā un gramatikā un viņam bija trūcīgs 
vārdu krājums.

Tas, ka caur viņu tika saņemtas atklāsmes visa veida li-
terārā izsmalcinātībā, nav nekas cits kā brīnums.” („We 
Believe All That God Has Revealed”, Ensign, 1974. g. 
maijs, 94. lpp.)

Iedomājies, ka tu esi Moronijs, kas dzīvoja pirms aptu-
veni 1600 gadiem un kuram ar Dieva spēku tika ļauts 
ieraudzīt mūsdienas. Izlasi Mormona 8:35 un apdomā, 
ko tu domātu par mūsdienu garīgo stāvokli. Pēc tam 
izlasi Mormona 8:26–32, kas ietver Moronija pravie-
tisko aprakstu par to laiku, kad Mormona Grāmata 
nāks gaismā — mūsu dienām.

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti 
divus vai vairāk Moronija aprakstus par mūsu dienām. Vēl 

pieraksti, kāpēc, tavuprāt, šie konkrētie apraksti ir interesanti un 
attiecināmi uz mūsu dienām.

Prezidents Ezra Tafts Bensons ir mācījis par Mormona 
Grāmatu:

„Mums ir jāpadara Mormona Grāmata 
par savu studiju galveno mērķi, [jo] tā tika 
uzrakstīta mūsu dienām. Nefijiešiem 
nebija šīs grāmatas, tāpat arī senajiem 
lamaniešiem. Tā bija paredzēta mums. . . .

Ikviens no galvenajiem Mormona Grā-
matas rakstvežiem liecināja, ka viņš rakstīja nākotnes 
paaudzēm. . . .
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Ja jau viņi redzēja mūsdienas un izvēlējās to, kas mums 
būtu visvērtīgākais, vai tad mums nevajadzētu studēt 
Mormona Grāmatu ar tādu pašu pieeju? Mums vaja-
dzētu nepārtraukti vaicāt: „Kādēļ Tas Kungs iedves-
moja Mormonu (vai Moroniju, vai Almu) iekļaut to 
šajos pierakstos? Ko es no tā varu mācīties, kas man 
palīdzētu dzīvot tagad, šajā laikmetā?”” („The Book of 
Mormon—Keystone of Our Religion”, 6. lpp.)

3. Lai pārdomātu Mormona Grāmatas vērtību sev perso-
nīgi, savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 

šādiem jautājumiem: 
a) Padomā par to, cik precīzi ir Moronija pravietojumi par mūs-
dienām (skat. Mormona 8:26–32). Ko šie pravietojumi tev māca 
par Mormona Grāmatas vērtību mūsdienās?
b) Kāpēc, tavuprāt, Mormona Grāmata, saskaņā ar prezidenta 
Ezras Tafta Bensona mācīto, ir „viena no vērtīgākajām dāvanām, 
kas dotas pasaulei mūsdienās”? („The Book of Mormon—
Keystone of our Religion”, 4. lpp.)
c) Ja kāds draugs tev pajautātu, kāpēc Mormona Grāmata ir tev 
svarīga, kā tu atbildētu?

Mormona 8:33–41
Moronijs redz pēdējās dienas un nosoda mūsdienu garīgo 
ļaunprātību
Padomā par kādu situāciju, kad ievēroji kāda cilvēka 
nepieciešamību pēc palīdzības — laicīgas, emocionālas, 
sociālas vai garīgas palīdzības. Apdomā, ko tu darīji vai 
būtu varējis darīt, lai palīdzētu šim cilvēkam. Apdomā, 
kāpēc tu izvēlējies palīdzēt vai nepalīdzēt šim cilvēkam. 
Kāpēc, tavuprāt, cilvēki dažreiz nepalīdz tiem, kam 
nepieciešama palīdzība?

Izlasi Mormona 8:36–41 un sameklē, kādus iemeslus 
Moronijs minēja, kāpēc daži cilvēki pēdējās dienās 
nepalīdzēs tiem, kam nepieciešama palīdzība. Tu vari 
atzīmēt šos iemeslus savos Svētajos Rakstos. Var būt 
noderīgi saprast, ka vārds izgreznojumi nozīmē „padarīt 
skaistāku” vai „izrotāt”.

Kādi ir daži mūsdienu piemēri tam, ka jaunieši dažā-
das lietas, ko var nopirkt par naudu, un tiekšanos pēc 
pasaulīgām vērtībām mīl vairāk, nekā būt par patiesu 
Jēzus Kristus mācekli? Studē Mormona 8:38 41 un 
atrod, kādas sekas piedzīvos cilvēki par savu lepnību, 
bezdievību un nabadzīgo, pēc palīdzības alkstošo 
cilvēku noraidīšanu.

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti 
principu, kas apkopo to, ko tu esi iemācījies no Mormona 

8:36–41.

Viens piemērs principam, kas mācīts šajos pantos, ir: 
Dievs no mums prasīs atbildību par to, kā mēs 
izturamies pret tiem, kas ir nabadzīgi un kam ne-
pieciešama palīdzība.

5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kādas ir jauniešu visizplatītākās vajadzības 

tavā skolā vai sabiedrībā — laicīgās, sociālās, emocionālās un 
garīgās? Tad padomā par to, ko tu vari darīt nākamajā nedēļā, lai 
parūpētos par kādu, kam nepieciešama palīdzība. Pieraksti šo 
mērķi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā. 

6. Savā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā 

zem šīs dienas uzdevumiem ie-
raksti:

Es studēju Mormona 8:12–41 
un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, 
kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju: 
 
 
 

Mērķu uzstādīšana, lai pielie-
totu to, ko tu esi iemācījies, 
palīdzēs tev rīkoties ticībā, 
mācīties vairāk no tavām stu-
dijām un garīgi pilnveidoties. 
Uzstādot mērķus, tiecies pēc 
Svētā Gara vadības. Pārlieci-
nies, ka mērķu sasniegšanai 
nepieciešama piepūle, kā arī 
lai tie ir reāli un sasniedzami. 
Detalizēti pieraksti, ko tu 
darīsi, kad tu to plāno darīt un 
kā tu to plāno darīt.

Mērķu uzstādīšana, 
lai pielietotu to, ko 
tu esi iemācījies
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29. DAĻA: 2. DIENA

Mormona 9. nodaļa
Ievads
Moronijs pabeidza sava tēva pierakstu, piesaucot tos, 
kas netic Jēzus Kristum, pievērsties Dievam caur grēku 
nožēlošanu. Viņš mācīja, ka Dievs ir brīnumu Dievs, 
kurš nemainās. Viņš arī mācīja, ka brīnumi izsīkst tikai 
tad, kad cilvēki pārstāj ticēt. Viņš mudināja visu cilvēci 
lūgt Tēvu Jēzus Kristus Vārdā, lai saņemtu to, kas vi-
ņiem ir nepieciešams.

Mormona 9:1–6
Moronijs piesauc tos, kas netic Jēzum Kristum,  
nožēlot grēkus
Iztēlojies, ko tu domātu un justu, ja tev šodien būtu 
jāieiet Dieva klātbūtnē. Kā, tavuprāt, bezdievīgi cilvēki 
justos Viņa klātbūtnē? Izlasi Mormona 9:1–5 un ievēro, 
ka Moronijs raksturoja, kas ar laiku notiks, kad cilvēki, 
kas izvēlas neticēt Jēzum Kristum, galu galā nonāks 
Dieva klātbūtnē.

Prezidents Džozefs Fīldings Smits paskaidroja, ka dau-
dzi cilvēki kļūdaini tic, ka viņi jutīsies ērti Dieva klāt-
būtnē pat tad, ja viņi nebūs nožēlojuši savus grēkus:

„Bez grēku nožēlošanas glābšana nav 
iespējama. Cilvēks nevar ieiet Dieva 
valstībā, būdams savos grēkos. Būtu 
neiespējami cilvēkam ieiet Tēva klātbūtnē 
un dzīvot ar Dievu savos grēkos. . . .

Es domāju, ka uz zemes ir ļoti daudz 
cilvēku, iespējams, daudzi no tiem baznīcā — vismaz 
daļa baznīcā —, kuri ir pārliecināti, ka viņi var iet pa šo 
dzīvi, darot to, ko viņi vēlas, pārkāpjot Tā Kunga bauš-
ļus, un tomēr galu galā viņi nonāks Viņa klātbūtnē. Viņi 
domā, ka, iespējams, viņi nožēlos grēkus garu pasaulē.

Viņiem vajadzētu izlasīt šos Moronija vārdus: „Vai 
jūs domājat, ka jūs dzīvosit ar [Kristu] ar savas vainas 
apziņu? Vai jūs domājat, ka jūs varēsit būt laimīgi, dzī-
vojot ar šo svēto Būtni, kad jūsu dvēseles tiks mocītas 
ar vainas apziņu, ka jūs vienmēr esat sagrozījuši Viņa 
likumus?

Lūk, es jums saku, ka jūs būsit nelaimīgāki, dzīvojot ar 
svētu un taisnīgu Dievu, zem savas netīrības apziņas 
Viņa priekšā, nekā jūs dzīvotu ar nosodītām dvēse-
lēm ellē. Jo lūk, kad jūs tiksit atvesti, lai skatītu savu 
kailumu Dieva priekšā un arī Dieva godību, un Jēzus 
Kristus svētumu, tas iedegs jūsos nedzēšamu uguns 

liesmu.” [Mormona 9:3–5]” (Doctrines of Salvation, 
apkopojis Brūss R. Makonkijs, 3. sēj. [1954.–1956. g.], 
2:195–196. lpp.)

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kāpēc, tavuprāt, ir nepareizi atlikt grēku nožē-

lošanu šajā dzīvē, uzskatot, ka vari nožēlot grēkus nākamajā 
dzīvē? (Atbildot tu vari izmantot to, ko iemācījies no Mormona 
9:1–5; Almas 12:14 un Almas 34:32–34.)

Lasi Mormona 9:6 un sameklē, kas ir jādara „neticīga-
jiem”, lai izvairītos no tām ciešanām, par kurām rak-
stīja Moronijs. Tu vari atzīmēt tos vārdus Mormona 9:6, 
kas raksturo to cilvēku stāvokli, kas vēršas pie Dieva un 
lūdz Viņam piedošanu. No šī panta mēs mācāmies: ja 
mēs nožēlosim grēkus un piesauksim Dievu, mēs 
būsim neaptraipīti, kad nonāksim Viņa klātbūtnē. 
Tu vari pierakstīt šo principu savos Svētajos Rakstos vai 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā.

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā pieraksti 
dažus teikumus par to, kā, tavuprāt, tu justos Dieva klāt-

būtnē, ja zinātu, ka esi padarīts šķīsts un neaptraipīts caur Glā-
bēja Izpirkšanu.

Caur grēku nožēlošanu un taisnīgi dzīvojot, tu vari 
sagatavoties, lai justos ērti Dieva klātbūtnē. Pārdomā, 
kas, tavuprāt, ir vissvarīgākais, ko tu varētu darīt tagad, 
lai sagatavotos satikt Dievu.
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Mormona 9:7–20
Moronijs pasludina, ka Dievs veic brīnumus un atbild uz 
ticīgo lūgšanām
Vai tu kādreiz esi bijis liecinieks vai pats pieredzē-
jis kādu brīnumu? Uzraksti savu definīciju vārdam 
 brīnums:   
  
 

Svēto Rakstu ceļvedī vai Bībeles vārdnīcā sameklē 
vārdu brīnums, lai tava definīcija būtu skaidrāka, vai arī 
papildini to. Kāpēc, tavuprāt, daži cilvēki mūsdienās 
netic brīnumiem?

Saskaņā ar Mormona 9:7–8, Moronijs rakstīja ļaudīm, 
kas pēdējās dienās noliegs, ka Dievs dzīvo, ka Viņš 
dod atklāsmes un izlej dāvanas pār ticīgajiem. Moro-
nijs spēcīgi mācīja, ka Dievs ir un ka Viņš ir tāds pats 
„vakar, šodien un mūžīgi” (Mormona 9:9). Viņš turpina 
veikt brīnumus starp ticīgajiem cilvēkiem visos laikos. 
Izlasi Mormona 9:9–11, 15–19 un atrod, ko Moronijs 
mācīja par Dieva dabu, lai viņš varētu palīdzēt cilvē-
kiem ticēt, ka Dievs vēl veic brīnumus.

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, ko 
tu iemācījies par Dieva dabu Mormona 9:9–11, 15–19. 

Vēl pieraksti savu atbildi uz šo jautājumu: Ko šie panti māca par 
Dieva vēlēšanos un spēju šodien veikt brīnumus cilvēku dzīvēs?

Izlasi Mormona 9:20 un sameklē iemeslus, kāpēc daži 
cilvēki var nepiedzīvot brīnumus.

Moronija vārdi, kas pierakstīti Mormona 9:9–19 māca 
šo principu: Pateicoties tam, ka Dievs ir nemainīgs, 
Viņš dos brīnumus atbilstoši Savu bērnu ticībai. Tu 
vari pierakstīt šo principu savos Svētajos Rakstos līdzās 
Mormona 9:19–20.

Mēs varam pieredzēt Dieva brīnumaino spēku savā 
dzīvē daudzos veidos. Pēc tam, kad viņa bija pārska-
tījusi dažus no lielākajiem brīnumiem, kas aprakstīti 
Svētajos Rakstos, māsa Sidneja S. Reinoldsa, kas kal-
poja vispārējā Sākumskolas prezidijā, mācīja:

„Tikpat svarīgi kā šie „varenie brīnumi”, ir arī mazāki 
„personīgie brīnumi”, kas katram no mums māca ticēt 
Tam Kungam. Tie notiek, kad mēs atpazīstam un uz-
klausām Gara pamudinājumus savā dzīvē. . . .

Es ticu, ka ikviens no mums var liecināt par šiem ma-
zajiem brīnumiem. Mēs pazīstam bērnus, kas ir lūguši 
pēc palīdzības, lai atrastu kādu pazaudētu lietu, un tad 
atrod to. Mēs zinām par jauniem cilvēkiem, kas sakopo 
drosmi, lai stāvētu kā Dieva liecinieki, un jūt Viņa at-
balstošo roku. Mēs pazīstam draugus, kas maksā savu 
desmito tiesu no pēdējās naudas un tad, brīnumainā 
veidā, konstatē, ka viņi var samaksāt mācību maksu vai 
īri vai sagādāt ēdienu savai ģimenei. Mēs varam dalīties 
pieredzēs par lūgšanām, uz kurām saņemtas atbildes, 
un priesterības svētībām, kas devušas drosmi, sniegu-
šas mierinājumu vai atjaunojušas veselību. Šie ikdienas 
brīnumi parāda mums Tā Kunga roku mūsu dzīvē.” 
(„A God of Miracles”, Ensign, 2001. g. maijs, 12. lpp.)

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā pieraksti 
savu pieredzi vai kāda tava pazīstama cilvēka pieredzi, 

kas apstiprina, ka Dievs vēl ir brīnumu Dievs arī šodien.

Mormona 9:21–37
Moronijs māca par lūgšanu un nefijiešu pieraksta nolūku
Vai vari atcerēties kādu situāciju, kad esi jutis, ka De-
besu Tēvs sniedza tev nepieciešamo palīdzību, jo tu biji 
lūdzis par to? Izlasi Mormona 9:21 un sameklē, ko Mo-
ronijs mācīja par lūgšanu pēc Debesu Tēva palīdzības.

Izlasi šo izteikumu un sameklē, ko nozīmē lūgt Kristus 
vārdā: „Mēs lūdzam Kristus vārdā, kad mūsu prāts ir 
Kristus prāts un mūsu vēlmes ir Kristus vēlmes — kad 
Viņa vārdi paliek mūsos (Jāņa 15:7). Tad mēs lūdzam 
par to, ko Dievs var dāvāt. Daudzas lūgšanas paliek ne-
atbildētas, jo tās nemaz nav Kristus vārdā; tās nekādā 
veidā nepārstāv Viņa prātu, bet tā vietā nāk no cilvēka 
savtības” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Lūgšana”).

Vadoties no tikko izlasītā, apdomā pats savas lūgšanas. 
Ko tu vari darīt, lai pilnīgāk lūgtu Jēzus Kristus vārdā?

Lai sniegtu piemēru par cilvēkiem, kas ticēja Glābē-
jam un spēja veikt brīnumus, Moronijs citēja, ko Jēzus 
Kristus mācīja Saviem nefijiešu mācekļiem. Saskaņā ar 
Mormona 9:22–25, Glābējs pavēlēja Saviem mācekļiem 
doties pasaulē un sludināt evaņģēliju, un Viņš apsolīja, 
ka brīnumainas „zīmes ies līdzi tiem, kas tic” (Mor-
mona 9:24). Pēc tam Moronijs turpināja savas mācības 
par lūgšanu.



285

 5. Izlasi Mormona 9:27–29 un sameklē, ko Moronijs 
 mācīja par to, kā mums vajadzētu lūgt ticībā. Pieraksti 

 atrasto savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā. Tad uzraksti 
dažus teikumus, kas raksturo, kā tu vari izmantot vienu no šīm 
mācībām, lai pilnveidotu savas lūgšanas.

Tu vari pierakstīt šo principu savos Svētajos Rakstos, 
līdzās Mormona 9:27: Ja mēs lūdzam Debesu Tēvu 
ticībā, Jēzus Kristus vārdā, Viņš dāvās mums svē-
tības, kas palīdzēs mums gādāt par mūsu glābšanu.

Kad Moronijs pabeidza savus vārdus, viņš pauda 
bažas, ka daži cilvēki pēdējās dienās noliegs Mormona 
Grāmatu to cilvēku, kas to pierakstīja, nepilnību dēļ 
(skat. Mormona 9:30–34). Izlasi Mormona 9:35–37 un 
sameklē, ko Moronijs pasludināja par Mormona Grā-
matas nolūkiem.

Apdomā, kā Mormona Grāmatas nākšana gaismā ir vēl 
viens pierādījums tam, ka Dievs ir brīnumu Dievs un 
ka Viņš atbild uz lūgšanām.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs 
 dienas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju Mormona 9. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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29. DAĻA: 3. DIENA

Etera 1.–2. nodaļa
Ievads
Etera grāmata ir Moronija veikts jarediešu vēstures 
saīsinājums. Jaredieši bija ļaudis, kas bija aizceļojuši uz 
rietumu puslodi gadsimtiem ilgi pirms Lehija tautas. 
Pēc plūdiem Noasa dienās daudzi to ļaužu pēcnā-
cēji, kas tika pasargāti, kļuva bezdievīgi. Viena cilvēku 
grupa centās uzcelt torni, kura „virsotne sniedzas 
debesīs” (1. Mozus 11:4). Pieraksts par jarediešu tautu 
sākās ar Bābeles torņa celtniecību. Tas Kungs izbeidza 
visaptverošo bezdievību, sajaucot vienoto valodu un 
izkaisot cilvēkus pa visu zemes virsu (skat. 1. Mozus 
11:5–8; Etera 1:33). Etera grāmatas pieraksts sākas ar 
Jaredu un viņa brāli, kas meklē Tā Kunga palīdzību, 
kad Viņš sajauca ļaužu valodu pie Bābeles torņa. Tas 
Kungs saglabāja Jareda, viņa brāļa un viņu ģimeņu un 
draugu valodas un veda viņus cauri tuksnesim — pretī 
apsolītajai zemei. Pēc tam Tas Kungs deva norādīju-
mus  Jareda brālim, lai viņš celtu astoņas baržas, kurās 
pārvest savus ļaudis pāri jūrām.

Etera 1:1–33
Moronijs pieraksta Etera ģenealoģiju līdz pat Jaredam pie 
Bābeles torņa
Lai palīdzētu tev saprast Etera grāmatas izcelsmi, 
atkārto „Pārskats par Mosijas 7.–24. nodaļa” 12. daļā: 
1. diena (116. lappuse). Lasi par 4. ceļojumu un ievēro, 
ko Limhija ļaudis atrada šajā ceļojumā.

IEVADS  

Etera grāmatā 

Kādēļ studēt šo grāmatu?
Studējot Etera grāmatu, tu mācīsies par jarediešiem — 
cilvēku grupu, kas ceļoja uz rietumu puslodi un dzīvoja 
tur daudzus gadsimtus pirms Lehija tautas ierašanās. 
Šī grāmata tev palīdzēs mācīties svarīgus principus 
par lūgšanu, atklāsmi un sakarību starp ticības Jēzum 
Kristum pielietošanu un garīgu zināšanu saņemšanu. 
Tā arī palīdzēs tev saprast praviešu lomu — mudināt 
ļaudis nožēlot grēkus — un sekas, kas nāks pār tiem, 
kas noliedz Jēzu Kristu un Viņa praviešus.

Kas sarakstīja šo grāmatu?
Moronijs saīsināja šo grāmatu no sākotnējām 24 zelta 
plāksnēm, kas tika dēvētas par Etera plāksnēm. Tās 
nosauktas pravieša Etera vārdā, kurš bija pēdējais 
jarediešu pravietis un veica pierakstus par jarediešu 
vēsturi (skat. Etera 15:33–34). Ķēniņa Mosijas dienās 
daži no Limhija ļaudīm, izpētot Zarahemlas zemi, 
atrada Etera plāksnes (skat. Mosijas 8:7–11; Etera 1:2). 
Nefijiešu pravieši un pierakstu glabātāji nodeva Etera 
plāksnes cits citam, līdz tās nonāca Moronija īpašumā. 
Moronijs teica, ka savā saīsinājumā viņš nav iekļāvis pat 
„simto daļu” no šī pieraksta (Etera 15:33).

Kad un kur šī grāmata tika sarakstīta?
Oriģinālie avoti, kas izmantoti Etera grāmatas 
radīšanai, tika sarakstīti gadsimtiem ilgi, pirms 
Moronijs veica savu saīsinājumu. Pirmais jarediešu 
pieraksts tika veikts, kad Jareda brālis pierakstīja vīziju, 
kuru viņš saņēma, lai viņa ļaudis varētu šķērsot jūras 
(Etera 4:1). Līdz pat Eteram nav pieminēts neviens 
cits pierakstu glabātājs starp jarediešiem (skat. Etera 
13:3; 15:33). Moronijs saīsināja Etera grāmatu (skat. 
Mormona 8:3–6; Moronija 10:1). Moronijs nav minējis, 
kur viņš atradās, kad veica saīsinājumu, lai gan viņš 
rakstīja, ka jaredieši tika iznīcināti „uz šīs ziemeļu 
zemes” (Etera 1:1), norādot, ka viņš varēja būt bijis šajā 
zemē, kur viņi tika iznīcināti.
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Atšķir Etera grāmatas sākumu un sameklē īso grā-
matas aprakstu, kas dots zem virsraksta. Šis apraksts 
paskaidro, ka jarediešu pieraksts tika ņemts no 24 zelta 
plāksnēm, kuras atrada Limhija ļaudis.

Pēc tam, kad Moronijs pabeidza sava tēva pierakstu, 
viņš paņēma jarediešu pierakstu un radīja tā īsāku 
versiju, kuru iekļāva Mormona Grāmatā. Izlasi Etera 
1:1–4 un sameklē, ko Moronijs neiekļāva savā jarediešu 
pieraksta versijā. Pēc tam izlasi Etera 1:5 un sameklē, 
kuru pieraksta daļu Moronijs iekļāva savā pierakstā. 
Etera 1:5 minētais tornis ir Bābeles tornis. Kā paskaid-
rots Etera 1:33, Tas Kungs „sajauca” (samulsināja vai 
izsijāja) to ļaužu valodu, kuri centās uzcelt torni, lai viņi 
nevarētu saprast cits citu, un Viņš izkaisīja ļaudis pa 
visu zemi.

Saskaņā ar Etera 1:6–33, cilvēks, vārdā Eters, bija veicis 
jarediešu pierakstu. Moronijs pierakstīja Etera priekš-
tečus līdz pat vīram, vārdā Jareds, kurš dzīvoja Bābeles 
torņa laikā.

Etera 1:33–43
Jareda brālis lūdz pēc palīdzības, un viņa ģimenes locekļi 
un draugi saņem žēlastību un vadību
Vai tu kādreiz esi bijis valstī vai apgabalā, kur cilvēki 
runā tev nesaprotamā valodā? Kā, tavuprāt, tu justos, 
ja nevarētu saprast to valodu, kādā tev apkārt runā 
cilvēki? Ja tu varētu izvēlēties tikai dažus cilvēkus, ar 
kuriem sazināties, kurus cilvēkus tu izvēlētos? Šādā 
situācijā bija nonācis arī kāds cilvēks, vārdā Jareds, un 
viņa brālis, kā arī viņu ģimenes, kas dzīvoja Bābeles 
torņa laikā. Izlasi Etera 1:33–37 un sameklē, ar kuriem 
cilvēkiem Jareds vēlējās sazināties. Pēc tam, kad Jareda 
brālis saņēma apsolījumu no Tā Kunga, ka viņu valoda 
netiks sajaukta (skat. Etera 1:34–35), viņš lūdza par 
saviem draugiem (skat. Etera 1:36–37). Kā nodemon-
strēja Jareda brālis, viena no ticīgu cilvēku pazīmēm ir 
lūgt, lai viņu draugi saņem Tā Kunga svētības.

Tas Kungs svētīja Jareda un viņa brāļa un draugu ģime-
nes tā, ka viņu valoda netika sajaukta. Pēc tam Jareds 
lūdza savu brāli, lai viņš lūgtu Dievu, vaicājot, kur viņu 
ģimenēm vajadzētu doties. (Skat. Etera 1:38–40.)

Izlasi Etera 1:40–43 un sameklē tos norādījumus, 
kurus Tas Kungs deva jarediešiem, lai vadītu viņus ceļā. 
Kāpēc, tavuprāt, bija svarīgi, lai Jareds un viņa brālis 
ievērotu šos, Tā Kunga dotos, norādījumus?

Etera 2:1–12
Jaredieši sāk savu ceļojumu uz apsolīto zemi
Izlasi Etera 2:1–3, lai uzzinātu, cik labi jaredieši izpildīja 
Tā Kunga dotos norādījumus, lai sagatavotos ceļam 
uz apsolīto zemi (skat. Etera 1:41–42). Pēc tam izlasi 
Etera 2:4–6 un sameklē, kas notika tālāk. Ievēro, ka, 
pateicoties tam, ka jaredieši bija paklausījuši Tā Kunga 
norādījumiem, Viņš tiem deva turpmākus norādījumus. 
Pārdomā tās svētības un vadību, kuru saņēma jare-
dieši, pateicoties tam, ka viņi bija ievērojuši Tā Kunga 
norādījumus.

No jarediešu pieredzes mēs apgūstam šo principu: Kad 
mēs rīkojamies ticībā, saskaņā ar tiem norādīju-
miem, kurus Tas Kungs ir mums devis, mēs varam 
saņemt turpmāku vadību no Viņa. Tu vari pierakstīt 
šo principu savos Svētajos Rakstos, līdzās Etera 2:6.

Vai vari atcerēties kādu iedvesmu vai pamudinājumu, 
kuru esi saņēmis no Tā Kunga lūgšanas, Rakstu stu-
dēšanas vai baznīcas sanāksmes apmeklēšanas laikā? 
Paturi prātā šo iedvesmu vai pamudinājumu, lasot 
eldera Ričarda G. Skota, no Divpadsmit apustuļu kvo-
ruma, izteikumu par to, kā mēs bieži saņemam atbildes 
uz lūgšanām: „Mēs reti kad saņemsim pilnu atbildi [uz 
lūgšanu] vienā reizē. Tā gūstama pa daļām, ik pa reizei, 
lai jūsu spējas augtu. Kad katrai saņemtajai daļai sekos 
ticība, jūs tiksiet vadīti uz nākamo daļu, līdz jums būs 
pilnīga atbilde. Šāds modelis pieprasa, lai jūs pielietotu 
ticību mūsu Tēva spējai atbildēt uz mūsu lūgšanām. Lai 
gan dažkārt tas ir ļoti grūti, rezultāts tam ir ievērojama 
personīgā izaugsme.” („Using the Supernal Gift of 
Prayer”, Ensign vai Liahona, 2007. g. maijs, 9. lpp.)

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, kā 
tu rīkojies (vai varēji rīkoties), atbildot uz to garīgo pamu-

dinājumu, par kuru iepriekš padomāji. Tu vari pierakstīt arī sa-
ņemtās svētības (vai svētības, kuras vari saņemt), rīkojoties 
saskaņā ar šo pamudinājumu.

Saskaņā ar Etera 2:7–12, Tas Kungs pateica Jareda brā-
lim, ka tad, kad viņš un viņa ļaudis ieradīsies apsolītajā 
zemē, viņiem vajadzēs „[kalpot] Viņam, patiesajam un 
vienīgajam Dievam, vai arī tie tiks aizmēzti” (Etera 2:8).
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Etera 2:13–15
Tas Kungs pārmāca Jareda brāli par to, ka viņš Viņu 
nepiesauc lūgšanā
Izlasi Etera 2:13–15 un sameklē, kas notika, kad 
jaredieši nonāca līdz lielajai jūrai, kas atdalīja zemes. 
Tas Kungs bija viņus vadījis cauri tuksnesim, pateico-
ties tam, ka Viņi uzklausīja To Kungu un ievēroja Viņa 
pavēles. Tomēr pēc tam, kad viņi četrus gadus bija 
dzīvojuši apmetnē, šīs lielās jūras krastā, Tas Kungs 
nāca pie Jareda brāļa un pārmācīja viņu par to, ka viņš 
bija pārstājis lūgt.

Etera 2:14–15 palīdz mums iemācīties šādus principus: 
Tas Kungs nav apmierināts, kad mēs nepiesaucam 
Viņu lūgšanā. Tas Kungs vēlas, lai mēs Viņu regu-
lāri piesauktu lūgšanā.

Lasot šo eldera Donalda L. Steilija, kas kalpoja par 
Septiņdesmito locekli, izteikumu, domā par to, cik bieži 
tu lūdz: „Dedzīgas ikdienas lūgšanas, ar kurām tiek 
meklēta piedošana un īpaša palīdzība, un norādījumi, 
ir būtiska mūsu dzīvē un mūsu liecību stiprināšanā. 
Kad mēs savās lūgšanās kļūstam steidzīgi, atkārtoja-
mies, esam ikdienišķi vai aizmāršīgi, mēs varam zaudēt 
Gara tuvību, kas ir tik būtiska tai nemitīgajai vadībai, 
kas mums ir nepieciešama, lai veiksmīgi tiktu galā ar 
mūsu ikdienas dzīves izaicinājumiem.” („Securing Our 
Testimonies”, Ensign vai Liahona, 2004. g. nov., 39. lpp.)

Savā personīgajā dienasgrāmatā vai uz atsevišķas pa-
pīra lapas atbildi uz šādiem jautājumiem:

• Ko tu domā par savu personīgo lūgšanu biežumu?

• Ko tu domā par savu personīgo lūgšanu sirsnīgumu?

• Vai savās personīgajās lūgšanās tu jūti, ka patiesi 
sarunājies ar Debesu Tēvu? Kāpēc jā vai kāpēc nē?

• Ja tu varētu kaut ko uzlabot savās personīgajās 
lūgšanās, kas tieši tas būtu? Mini vienu uzlabojumu.

Saskaņā ar Etera 2:16, Jareda brālis nožēloja savus 
grēkus un lūdza To Kungu par savas ģimenes locek-
ļiem un draugiem. Tas Kungs viņam pateica, ka viņam 
ir piedots, taču viņam ir jāturpina taisnīgumā, lai tiktu 
aizvests uz apsolīto zemi.

Etera 2:16–25
Jaredieši būvē baržas, lai šķērsotu okeānu ceļā uz 
apsolīto zemi
Padomā par kādu svarīgu personīgo lēmumu, kas tev 
ir jāpieņem vai varētu būt jāpieņem nākotnē, piemē-
rām, kā tikt galā ar kādu grūtu situāciju ģimenē vai 

sabiedrībā, kā gūt panākumus skolā, ar ko laulāties vai 
kādu profesiju apgūt. Vai tu esi domājis par to, kā Tas 
Kungs varētu tevi vadīt vai palīdzēt tev šajā situācijā? 
Studējot Etera 2. nodaļas atlikušo daļu, pārdomā to 
lēmumu, kas tev jāpieņem, un meklē principus, kas tev 
palīdzēs saņemt Tā Kunga atbalstu.

Izlasi Etera 2:16–17 un sameklē, ko Tas Kungs lika jare-
diešiem darīt, lai tuvotos apsolītajai zemei. Jareda brālis 
saskārās ar trīs problēmām, kas radās, būvējot baržas. 
Izlasi Etera 2:18–19 un atzīmē tās trīs problēmas, kuras 
Jareda brālis minēja Tam Kungam.

2. Lai palīdzētu vizualizēt Etera 2:16–19 izlasīto, savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzzīmē, kā, tavuprāt, 

baržas varēja izskatīties.

Šī tabula tev palīdzēs uzzi-
nāt, kā Tas Kungs palīdzēja 
Jareda brālim atrisināt 
problēmas ar baržām. 
Studē pantus, kas norādīti 
tabulā, un tad izmanto 
informāciju, lai aizpildītu 
tabulas kolonnu „Problē-
mas risinājums”. 

Kad tu vari vizualizēt vai savā 
prātā iztēloties, kas notiek 
Svēto Rakstu pierakstā, tas 
var palīdzēt padarīt šos noti-
kumus reālākus un dzīvākus. 
Iztēlošanās var tev palīdzēt 
labāk saprast cilvēkus vai 
situācijas, kas minētas Svēta-
jos Rakstos, un rezultātā ļauj 
daudz efektīvāk analizēt un 
izprast notiekošo.

Iztēlošanās
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Rakstu 
panti

Problēma ar 
baržām

Problēmas risinājums

Etera 
2:20–21

Nav gaisa

Etera 
6:4–9

Nav stūres

Etera 
2:22–3:6 

Nav gaismas

Katras problēmas risinājumam Tā Kunga darbs un tas, 
ko Viņš pieprasīja no Jareda brāļa, bija atšķirīgs. No 
katras problēmas un tās risinājuma mēs varam mācīties 
dažādas patiesības par to, kā Tas Kungs mums palīdz, 
kad mums ir nepieciešama palīdzība. Salīdzini tabulā 
pierakstītos risinājumus ar tiem, kas pierakstīti šajā 
sarakstā:

Nav gaisa (Etera 2:20–21). Lai atrisinātu šo problēmu, 
Tas Kungs pateica Jareda brālim, kas viņam ir jādara. 
Jareda brālim bija tāda ticība, lai ievērotu Tā Kunga 
norādījumus.

Nav stūres (Etera 6:4–9). Lai atrisinātu šo problēmu, 
Tas Kungs Pats deva risinājumu.

Nav gaismas (Etera 2:22–3:6). Lai atrisinātu šo prob-
lēmu, Tas Kungs deva Jareda brālim dažus norādīju-
mus. Pēc tam Jareda brālim bija jāizdomā risinājums 
šai problēmai — pamatojoties uz to informāciju, kas 
viņam bija, — un jālūdz Tā Kunga apstiprinājums un 
palīdzība, lai to īstenotu.

No Jareda brāļa pieredzes mēs mācāmies šādu prin-
cipu: Kad mēs cenšamies darīt savu daļu, lai 
atrisinātu savas problēmas, mēs varam saņemt 
Tā Kunga palīdzību. Kā zināšanas par šo principu 
var palīdzēt saņemt palīdzību vai vadību attiecībā uz 
to lēmumu, par kuru tu domāji stundas sākumā? Ko, 
tavuprāt, Tas Kungs varētu no tevis sagaidīt, pieņemot 
savu lēmumu?

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti 
rindkopu, kurā tu paskaidro, ko tu esi iemācījies no Jareda 

brāļa pieredzes par lūgšanu un par Tā Kunga palīdzības un norā-
dījumu saņemšanu savā dzīvē.

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā zem šīs die-
nas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju Etera 1.–2. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

29. DAĻA: 4. DIENA

Etera 3. nodaļa
Ievads
Tas Kungs vaicāja Jareda brālim: „Ko tu gribi, lai Es 
darītu, lai jums būtu gaisma jūsu kuģos?” (Etera 2:23.) 
Atbildot uz to, Jareda brālis rūpīgi sagatavoja 16 akme-
ņus un pazemīgi lūdza, lai Tas Kungs tiem pieskartos, 
„lai tie varētu spīdēt tumsā” (Etera 3:4). Pateicoties 
Jareda brāļa lielajai ticībai, viņš redzēja Glābēja pirkstu, 
kas pieskārās akmeņiem. Pēc tam Tas Kungs parādīja 
Jareda brālim Sevi un pavēlēja, lai viņš pierakstītu to, 
ko viņš bija redzējis un dzirdējis.

Etera 3:1–20
Tas Kungs aizskar akmeņus, lai dotu gaismu jarediešu 
baržām, un Viņš parāda Sevi Jareda brālim
Par ko tu vai citi jauni cilvēki sirsnīgi lūdz? Izvēlies 
vienu no šīm lūgšanas tēmām un pieraksti to šeit:   
 

Studējot Jareda brāļa piemēru Etera 3. nodaļā, meklē 
atziņas, kas var palīdzēt tev vai tavam draugam saņemt 
palīdzību no Tā Kunga.

Domā par Jareda brāļa lūgšanu Tam Kungam, lai Viņš 
dotu gaismu baržām, un Tā Kunga atbildi. Atkārtoti iz-
lasi Etera 2:22–31. Pēc tam pieraksti virsrakstus katram 
no šiem attēliem, kas raksturo, ko Jareda brālis darīja 
no savas puses, lai atrisinātu baržu apgaismojuma 
problēmu.
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 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, kas 
tev šķiet visiespaidīgākais Jareda brāļa centienos atrisināt 

baržu apgaismojuma problēmu. Lai gan Jareda brālis ieguldīja 
lielu darbu, apdomā, cik efektīvi būtu viņa kausētie akmeņi ap-
gaismošanai bez Tā Kunga palīdzības.

Izlasi Etera 3:2–5 un pēc tam:

• Sameklē vai atzīmē frāzes, kas parāda, ka Jareda brā-
lis bija pazemīgs un atzina, ka ir atkarīgs no Dieva. 
Var būt noderīgi zināt, ka frāze — „mūsu daba ir 
kļuvusi pastāvīgi ļauna” — attiecas uz mūsu grēcīgo 
stāvokli uz Zemes. Ādama krišanas dēļ mēs esam fi-
ziski šķirti no Dieva. Mums ir arī nosliece grēkot. Bez 
dievišķas palīdzības mēs nekad nevarētu atgriezties 
Dieva klātbūtnē.

• Atrod, ko Jareda brālis lūdza To Kungu darīt.

• Atrod vai atzīmē, ko Jareda brālis liecināja par savām 
zināšanām par Dievu.

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Kādu pierādījumu Jareda brāļa ticībai, ka Tas Kungs varētu 
 Viņam palīdzēt atrisināt Viņa problēmas, tu vari atrast Etera  
3:1–5?
b) Kā viņa piemērs var tev palīdzēt atzīt savu atkarību no Tā 
Kunga, kad tu lūdz Viņa palīdzību?

Izlasi šo eldera Džefrija R. Holanda, no Divpadsmit 
apustuļu kvoruma, izteikumu, kas uzsver Jareda brāļa 
ticību: „Neapšaubāmi, Dievs, tāpat kā lasītājs, jūt ko 
ļoti pārsteidzošu šī vīra ticības bērnišķajā nevainībā 
un degsmē. „Lūk, ak Kungs, Tu vari darīt to.” [Etera 3:5.] 
Iespējams, Svētajos Rakstos nav spēcīgākas cilvēka 
ticības izpausmes. . . . Lai cik nepārliecināts pravietis 
būtu pats par savām spējām, viņam netrūkst pārliecī-
bas par Dieva spēku.” („Rending the Veil of Unbelief”, 

Nurturing Faith through the Book of Mormon: The 24th 
Annual Sidney B. Sperry Symposium [1995], 12. lpp.).

Izlasi Etera 3:6 un iztēlojies, kā varēja būt bijis šajā 
pantā aprakstītajā situācijā.

Izlasi Etera 3:9, meklējot, kāpēc Tas Kungs bija gatavs 
pieskarties akmeņiem un kāpēc Jareda brālis varēja 
redzēt Tā Kunga pirkstu.

Pabeidz šo principu saskaņā ar to, ko esi līdz šim 
iemācījies no Etera 3: Kad mēs pazemīgi piesaucam 
To Kungu, Viņš atbildēs mums atbilstoši mūsu 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  un Savai gribai.

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
vienu vai abiem jautājumiem:

a) Apskati šīs stundas sākumā pierakstītās jomas, par ko lūdz tu 
vai citi jauni cilvēki. Kā cilvēks, lūdzot par šo tēmu, var parādīt 
 ticību Tam Kungam, kad viņš vai viņa meklē Tā Kunga palīdzību 
un vadību?
b) Kādas pieredzes tavā dzīvē ir devušas tev zināšanas par šī 
principa — kad mēs pazemīgi piesaucam To Kungu, Viņš mums 
atbildēs atbilstoši mūsu ticībai un Savai gribai — patiesumu?

Velti mirkli klusām pārdomām par to, cik ļoti tu pa-
ļaujies uz To Kungu. Izlasi Etera 3:9–12 un sameklē, un 
atzīmē pierādījumu Jareda brāļa ticībai Tam Kungam.
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Atkārto Etera 3:11 un apdomā, vai tev ir pietiekama 
ticība Tam Kungam, lai apņemtos ticēt un sekot tam, ko 
Viņš tev atklās, pat pirms Viņš to ir darījis.

Izlasi šo eldera Džefrija R. Holanda 
izteikumu un pasvītro, kas mums ir 
jādara, lai īstenotu tādu ticību kā Jareda 
brālim: „Sākotnēji ticība ir veidota no 
pagātnes pieredzēm — no zināmā, kas 
rada ticības pamatu. Taču pestījoša ticība 

bieži vien ir jāpielieto nākotnes pieredzēm — nezinā-
majam, kas paver iespēju brīnumam. . . . Tāda ticība kā 
Jareda brālim iet pa priekšu brīnumam un zināšanām. 
Viņam bija jātic, pirms Dievs runāja. Viņam bija jārīko-
jas, pirms bija redzama iespēja paveikt šo darbu. Viņam 
jau iepriekš bija jāpiekrīt šai pieredzei, pat pirms 
sākotnējās daļas īstenošanas. Ticība nozīmē beznosacī-
jumu piekrišanu — un jau avansā — jebkam, ko Dievs 
var prasīt tuvākā un tālākā nākotnē.” (Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], 18.–19. lpp.)

Apdomā Jareda brāļa pieredzes, sākot no Bābeles torņa 
laika. Kādas pieredzes ir varējušas palīdzēt palielināt 
viņa ticību Tam Kungam? Kā, tavuprāt, šīs pieredzes 
sagatavoja viņu šajā brīdī pielietot „tādu ārkārtīgu 
ticību” (Etera 3:9)?

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Kāda ir tavas dzīves pieredze, kas ir palielinājusi tavu ticību 
Tam Kungam?
b) Kā šī pieredze sagatavoja tevi pielietot vēl lielāku ticību 
 nākotnē?

Izlasi Etera 3:13–20 un sameklē tās svētības, kuras 
Jareda brālis saņēma, pateicoties savai ticībai. Ko 
Jareda brālis iemācījās par Glābēju no šīs nozīmīgās 
pieredzes? Vēl viens svarīgs princips, ko tu vari apgūt 
Etera 3. nodaļā, ir šāds: Pielietojot ticību Tam Kun-
gam, mēs tuvosimies Viņam. Tu vari pierakstīt šo 
principu savos Svētajos Rakstos, līdzās Etera 3:11–20.

Elders Džefrijs R. Holands paskaidroja Etera 3:15–16 
un iespējamo apjukumu, ko var radīt šī rakstvieta:

„Jautājums, kam nepieciešams neliels paskaidrojums, 
rodas no Tā Kunga izsauciena: „Nekad nav cilvēks 
nācis Manā priekšā ar tādu ārkārtīgu ticību, kāda ir tev; 
jo, ja tā nebūtu, tu nebūtu redzējis Manu pirkstu.” Un 
vēlāk: „Nekad Es neesmu parādījies cilvēkam, ko Es 
esmu radījis, jo nekad cilvēks nav ticējis Man tā kā tu.” 
[ Etera 3:9, 15.] 

Iemeslu apjukumam rada apziņa, ka daudzi (un, iespē-
jams, visi) vadošie pravieši, kas dzīvojuši pirms Jareda 
brāļa, ir redzējuši Dievu. Tad nu kā mēs izskaidrojam Tā 
Kunga paziņojumu? . . . 

Pēdējo dienu svēto rakstnieki ir daudz diskutējuši par 
šo tēmu, un ir vairāki iespējamie skaidrojumi, no ku-
riem ikviens — jeb visi — var palīdzēt labāk paskaidrot 
šo rakstvietu. Neskatoties uz to, bez papildu atklāsmes 
vai skaidrojumiem par šo tēmu ikviens minējums ir 
tikai minējums, un kā tāds — tas ir nepietiekošs un 
nepilnīgs. . . .

Daži tic, ka Tas Kungs ar to domāja, ka Viņš nekad 
agrāk nav Sevi atklājis cilvēkam tādā mērā vai pakāpē. 
Saskaņā ar šo teoriju, pirms tam dievišķa parādīšanās 
praviešiem nav bijusi tādā pašā „pilnībā”, un nekad 
agrāk priekškars nav bijis pavērts, lai dotu tik pilnīgu 
atklāsmi par Kristus dabu un būtību. . . .

Pēdējais skaidrojums — un, raugoties no Jareda brāļa 
ticības izpausmes, vispārliecinošākais skaidrojums — 
ir, ka Kristus teica Jareda brālim: „Nekad Es neesmu 
parādījies cilvēkam šādā veidā, bez Paša iespējas izvēlē-
ties, vienīgi tā cilvēka ticības, kas Mani redzēja, virzīts.” 
Parasti pravieši ir aicināti Tā Kunga klātbūtnē, ir ielūgti 
ieiet Viņa klātbūtnē tikai pēc Viņa ielūguma un ar Viņa 
atļauju. Savukārt Jareda brālis, šķiet, izgrūda pats sevi 
cauri priekškaram nevis kā nevēlams viesis, bet gan, 
iespējams, kā neaicināts viesis. Jehova teica: „Nekad 
nav cilvēks nācis Manā priekšā ar tādu ārkārtīgu ticību, 
kāda ir tev; jo, ja tā nebūtu, tu nebūtu redzējis Manu 
pirkstu. . . . Nekad cilvēks nav ticējis Man tā, kā tu.” 
Acīmredzot, Pats Tas Kungs saistīja līdz šim nepiere-
dzēto ticību ar šo līdz šim nepieredzēto vīziju. Ja vīzija 
pati par sevi nebija unikāla, tad nesalīdzināmai bija jā-
būt viņa ticībai un tam, kādā veidā vīzija tika saņemta. 
Vienīgais veids, kādā ticība varēja būt tik ievērojama, 
bija tās spēja aizvest pravieti neaicinātu tur, kur citi bija 
spējuši iekļūt tikai pēc Dieva aicinājuma.” (Christ and 
the New Covenant, 20.–23. lpp.).

Etera 3:21–28
Tas Kungs pavēl Jareda brālim pierakstīt to, ko viņš redzēja, 
un aizzīmogot savu pierakstu
Izlasi Etera 3:25–26 un sameklē, ko vēl Tas Kungs 
parādīja Jareda brālim. Saskaņā ar Etera 3:21–24, 
27–28, Tas Kungs pavēlēja Jareda brālim pierakstīt to, 
ko Viņš parādīja vīzijā, un aizzīmogot to. Tas Kungs 
arī paskaidroja, ka Viņš sagatavos ceļu, lai nākotnē 
Jareda brāļa pieraksti varētu tikt iztulkoti. Šis pravieto-
jums tika daļēji piepildīts, kad pravietis Džozefs Smits 
no zelta plāksnēm tulkoja Etera grāmatu kā daļu no 
Mormona Grāmatas un deva iespēju visiem cilvēkiem 
izlasīt jarediešu pierakstu.

Pārdomā, kā tu vari pielietot to, ko tu šodien esi iemā-
cījies un kā tu vari parādīt savu ticību Tam Kungam. 
Kad tu īstenosi ticību Jēzum Kristum, Dievs izlies pār 
tevi svētības, tāpat kā Viņš izlēja savas svētības pār 
Jareda brāli.
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5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Etera 3. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

30. DAĻA: 1. DIENA

Etera 4.–5. nodaļa
Ievads
Tas Kungs pavēlēja Moronijam pierakstīt un aizzīmo-
got savu pierakstu par Jareda brāļa vīziju. Moronijs 
paskaidroja, ka šie pieraksti tiks atklāti tad, kas cilvē-
kiem būs tāda ticība kā Jareda brālim. Turklāt Moronijs 
pravietoja, ka pēdējās dienās trīs liecinieki liecinās par 
Mormona Grāmatas patiesumu.

Etera 4:1–7
Moronijs pieraksta un aizzīmogo pilnu pierakstu par Jareda 
brāļa vīziju
Padomā par kādu priekšmetu, kas tev vai tavai ģimenei 
ir tik ļoti vērtīgs, ka tu negribētu, lai maziem bērniem 
tas būtu pieejams. Kas bērnam būtu jāiemācās vai jāiz-
dara, pirms tu viņam vai viņai uzticētu šo priekšmetu?

Līdzīgi arī Tam Kungam ir vērtīgas patiesības, ar kurām 
Viņš vēlas dalīties, taču Viņš gaida, kamēr mēs esam 
gatavi tās saņemt. Studējot Etera 4. nodaļu, meklē, ko 
mācīja Moronijs, kas varētu tev palīdzēt saņemt vairāk 
patiesības un Tā Kunga vadības.

Kā tu jau izlasīji Etera 3. nodaļā, Tas Kungs parādīja 
Jareda brālim vīziju par visiem zemes iedzīvotājiem — 
pagātnē, tagadnē un nākotnē — un visu, kas attiecas 
uz Zemi. Pēc tam Jareda brālim tika pavēlēts pierakstīt, 
ko viņš bija redzējis, un aizzīmogot savus pierakstus. 
Izlasi Etera 4:4–5 un sameklē Moronija aprakstu par to, 
kas tika parādīts Jareda brālim. Moronijs rakstīja par to, 
ko redzēja Jareda brālis, un arī viņam Tas Kungs pavē-
lēja aizzīmogot šo vīziju, lai tā nāktu gaismā Tā Kunga 
noteiktā laikā. Šajos pantos pieminētā vīzija ir iekļauta 
pierakstos, kas tiek dēvēta par Mormona Grāmatas 
aizzīmogoto daļu.

Moronijs pravietoja par to situāciju, kādai ir jābūt, 
pirms tiks darīta zināma Jareda brāļa vīzija. Tu vari 
atzīmēt šo situāciju Etera 4:6–7.

1. Lai palīdzētu tev pārdomāt, ko nozīmē „izrādīt ticību 
[Tam Kungam], patiesi kā Jareda brālis darīja” (Etera 4:7), 

atkārto Etera 1.–3. nodaļu un savā Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā uzskaiti, kā Jareda brālis parādīja ticību un paļāvību 
uz To Kungu. Vēl izvēlies un apraksti vienu no šiem piemēriem, 
kas tevi visvairāk iedvesmoja, un paskaidro, kāpēc tas tevi ie-
dvesmoja.

Gluži tāpat, kā tu bērnam uzticētu vērtīgu priekšmetu 
tikai noteiktos apstākļos, Tas Kungs dalās ar lielākām 
patiesībām ar Saviem bērniem tikai tad, kad mēs parā-
dām savu garīgo sagatavotību, ticam tām Viņa vērtīga-
jām patiesībām, kuras Viņš jau ir atklājis, un izrādām 
ticību Viņam.

Etera 4:8–19
Moronijs māca, kas mums ir jādara, lai saņemtu lielāku 
atklāsmi
Paskaties uz jebkuru loga pārsegu telpā, kurā tu atro-
dies. Domā par to, kā logu pārsegi ierobežo redzamību.

Moronijs izmantoja priekškara simbolu, kas ir līdzīgs 
loga pārsegam, lai mācītu principus, kas nosaka, kā 
katrs no mums var saņemt atklāsmi. Izlasi Etera 4:15 
un atrod frāzi, kas ietver vārdu priekškars. Ievēro, ka 
Moronijs salīdzināja neticību ar priekškaru. Kā neticība 
ir pielīdzināma priekškaram?  

Var būt noderīgi saprast, ka Etera 4:15 vārds noplēst no-
zīmē saplēst. Iztēlojies, kā tas būtu, ja tu varētu noplēst 
priekškaru starp tevi un Tā Kunga zināšanām.

Moronijs paskaidroja, kas palīdz „noplēst neticības 
priekškaru” un ļauj mums saņemt lielāku atklāsmi. 
Viņš sāka ar to, ka brīdināja par rīcību, kas liedz mums 
saņemt lielāku atklāsmi. Izlasi Etera 4:8 un atzīmē, kas 
varētu atturēt To Kungu no atklāsmes došanas un 
„nerādīt lielākas lietas”.
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 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Ko, tavuprāt, nozīmē „strīdēties pret Tā Kunga vārdu”? 
(Etera 4:8.)
b) Kā jauns cilvēks šodien varētu „strīdēties pret Tā Kunga 
vārdu”? 

Moronijs savā pierakstā iekļāva Tā Kunga vārdus, lai 
raksturotu, kā saņemt no Viņa papildu atklāsmes. 
Izpēti Etera 4:11, 13–15 un atzīmē frāzes, kas māca, kas 
mums ir jādara, lai aicinātu Tā Kunga atklāsmi, un ko 
Viņš darīs, ja mēs tā rīkosimies.

Kādus principus par atklāsmi un to, kā to aicināt 
savā dzīvē, tu esi iemācījies no šiem pantiem? Tu vari 
pierakstīt vienu no šiem principiem savos Svētajos 
Rakstos, līdzās Etera 4:11.

Viens svarīgs princips, kuru mēs varam apgūt no Tā 
Kunga padoma: pielietojot lielu ticību Tā Kunga 
vārdam, Viņš Pats, Savā laikā un veidā, svētīs mūs 
ar lielāku atklāsmi.

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā paskaidro, 
kāpēc, tavuprāt, tev vajag izrādīt ticību jau saņemtajam 

Dieva vārdam, pirms Tas Kungs tev atklās vairāk. Pēc tam novērtē 
sevi no 1 līdz 10 (vērtējums 10 ir „ļoti efektīvi”), kā, tavuprāt, tu 
pielieto ticību Tam Kungam, meklējot un ievērojot Viņa vārdu ka-
trā no šīm jomām:
a) Ikdienas lūgšana
b) Sekošana pamudinājumiem, kurus tu saņem caur Svēto Garu
c) Savas draudzes, bīskapijas, apgabala vai staba vadītāju atbal-
stīšana un paklausība viņiem
d) Dieva vārda studēšana baznīcā vai seminārā
e) Individuāla Svēto Rakstu studēšana
f) Praviešu vārdu ievērošana un dzīvošana saskaņā ar baušļiem

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti, 
kā paklausība Dievam vienā no iepriekš pieminētajām 

 jomām ir ļāvusi tev saņemt lielāku atklāsmi no Tā Kunga.
Pārdomā, kā tu varētu iekļaut šo principu par ticību 
Tā Kunga vārda pielietošanai savos centienos, aicinot 
papildu atklāsmi un vadību no Tā Kunga.

Etera 5. nodaļa
Moronijs pasludina, ka trīs liecinieki redzēs plāksnes un 
liecinās par tām
Izlasi Etera 5:1–3. Kas no Moronija pierakstītā šajos 
pantos norāda uz pravietiDžozefu Smitu — cilvēku, 
kas kādu dienu pārtulkos plākšņu pierakstu? Iztēlojies, 
kā Džozefs Smits jutās, kad viņš tulkoja šos Mormona 
Grāmatas pantus.

Izlasi šo prezidenta Henrija B. Airinga, no 
Augstākā prezidija, izteikumu un sameklē 
frāzi par trīs liecinieku liecību, kas tevi 
iedvesmo: „Trīs liecinieki nekad nenolie-
dza savu liecību par Mormona Grāmatu. 
Viņi to nevarēja, jo zināja, ka tā ir patie-

sība. Viņi upurējās un saskārās ar tādām grūtībām, par 
kādām lielākā daļa cilvēku nekad neuzzinās. Guļot uz 
nāves gultas, Olivers Kauderijs sniedza nemainīgu 
liecību par Mormona Grāmatas dievišķo izcelsmi. Pat 
pēc ilgas atsvešināšanās no baznīcas un Džozefa Smita 
viņi turpināja būt nelokāmi savā liecībā par redzēto un 
dzirdēto šajā brīnišķīgajā pieredzē, un tas viņu liecības 
padara vēl spēcīgākas.” („An Enduring Testimony of 
the Mission of the Prophet Joseph”, Ensign vai Liahona, 
2003. g. nov., 90. lpp.).

Saskaņā ar Etera 5:2–3, ko Džozefs Smits būs privili-
ģēts darīt ar plāksnēm?

 5. Tieši tāpat kā šiem trīs vīriešiem bija privilēģija lieci-
nāt par zelta plākšņu realitāti, arī tu vari būt liecinieks 

Mormona Grāmatas patiesumam. Savā Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā pieraksti dažus piemērus, kā arī tu vari būt Mormona 
Grāmatas liecinieks. Turklāt pieraksti, kā tava liecība par Mor-
mona Grāmatu varētu ietekmēt citus cilvēkus.
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Lūgšanu pilns meklē iespējas šajā nedēļā dalīties ar 
kādu cilvēku savā liecībā par Mormona Grāmatu.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Etera 4.–5. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

30. DAĻA: 2. DIENA

Etera 6. nodaļa
Ievads
Pēc tam, kad jaredieši bija sagatavojušies atbilstoši Tā 
Kunga pavēlēm, viņi iekāpa savās baržās un paļāvās, ka 
Tas Kungs viņus droši izvedīs cauri grūtajam ceļo-
jumam uz apsolīto zemi. Tas Kungs sūtīja vējus, kas 
mētāja viņu baržas pa viļņiem un daudz reižu nogrem-
dēja tās dzelmē, tomēr tie paši vēji veda tās uz apsolīto 
zemi. Pēc apmešanās jaunajā zemē, neskatoties uz Ja-
reda brāļa brīdinājumiem, cilvēki sev izvēlējās ķēniņu.

Etera 6:1–12
Tas Kungs ar vēju vada jarediešu baržas uz apsolīto zemi
Ir reizes, kad mums var šķist grūti darīt to, ko lūdz Tas 
Kungs, piemēram, dalīties evaņģēlijā ar draugu, palikt 
morāli tīram, izvēlēties draugus ar augstiem standar-
tiem un noteikt savā dzīvē pareizas prioritātes. Vai tu 
vari izdomāt vēl kādus piemērus, kad var būt grūti darīt 
to, ko lūdz Tas Kungs?   
  
 

Pieraksts par jarediešu ceļojumu uz apsolīto zemi māca 
principus, kas var tevi vadīt brīžos, kad ir grūti darīt to, 
ko pavēl Tas Kungs. Izlasi Etera 2:24–25 un sameklē 
Tā Kunga brīdinājumu par to, kas varētu apgrūtināt 
jarediešu ceļojumu uz apsolīto zemi.

Lai pārvarētu šīs grūtības, Tas Kungs pavēlēja jaredie-
šiem izgatavot baržas, kas bija „blīvas kā trauks” (Etera 
2:17) ar caurumiem augšā un apakšā, kas bija atvera-
mas, lai iegūtu gaisu. Izlasi Etera 6:1–4 un atrod, kā vēl 
Tas Kungs lika jarediešiem sagatavoties grūtībām jūras 
pārceļojuma laikā. 

Var būt noderīgi saprast, ka, „uzticot sevi Tam Kungam, 
savam Dievam” (Etera 6:4), nozīmē, ka jaredieši paļā-
vās, ka Dievs par viņiem parūpēsies un pasargās tos.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Kāpēc jarediešiem varēja būt grūti uzticēties Tam Kungam 
šajā situācijā?
b) Kāpēc, tavuprāt, būtiska bija gan sagatavošanās, gan sevis 
uzticēšana Tam Kungam?

Lasot Etera 6:5–11, mēģini iztēloties, kā varēja būt bijis 
ceļot jarediešu baržās.

 2. Lai palīdzētu tev sagatavoties atpazīt evaņģēlija prin-
cipus, kurus tu vari mācīties no šī pieraksta, savā Svēto 

Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz šiem jautājumiem:
a) Kā jaredieši parādīja savu paļāvību uz To Kungu sava grūtā 
ceļojuma laikā? (Skat. Etera 6:7, 9.) 
b) Kā Dievs viņus svētīja ceļojuma laikā?

Aptuveni pēc gada, kas bija pavadīts uz ūdens, ja-
rediešu ceļojums beidzot bija galā. Izlasi Etera 6:12 
un  atrod, kā viņi jutās, kad ieradās apsolītajā zemē. 
Apkopo, ko tu līdz šim esi iemācījies šajā stundā, 
pabeidzot šo izteikumu: Kad mēs uzticamies Tam 
Kungam, Viņš . . .   
 .

Viens veids, kā pabeigt šo izteikumu: lietojot frāzi 
— „vadīs mūsu dzīves ceļu”. Lai labāk izprastu šo 
principu, vēlreiz izlasi stundas sākumā uzskaitītās 
situācijas, kad mums varētu būt grūti darīt to, ko lūdz 
Tas Kungs. Kad mēs lūdzam, paklausām pravietim un 
ievērojam baušļus, Tas Kungs mūs sagatavo, lai mēs 
varētu pārvarēt tās grūtības, ar kurām saskaramies savā 
dzīvē, gluži tāpat kā Viņš palīdzēja jarediešiem.

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā pieraksti, kā 
cilvēks var parādīt paļāvību uz To Kungu. Pamatojoties uz 

jarediešu piemēru, kas mums būtu jādara, kad Tas Kungs mums 
dod grūtu pavēli?

 4. Pārdomā šo principu: Ja mēs paļaujamies uz To 
Kungu, neveiksmes un grūtības var palīdzēt mums 

pilnveidoties un iegūt apsolītās svētības. (Tu vari to pierak-
stīt savos Svētajos Rakstos, līdzās Etera 6:5–10.) Savā Svēto Rak-
stu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem: 
a) Kā tu vērtē, vai esi pilnveidojies un ieguvis svētības, uzticīgi 
izturot grūtības, ar kurām savā dzīvē nācies saskarties vai ar ku-
rām saskaries šajā brīdī?
b) Kā tu varētu labāk paļauties uz To Kungu un ievērot Viņa no-
rādījumus grūtās situācijās, ar kurām tu varētu saskarties?
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Etera 6:13–18
Jaredieši māca savus bērnus staigāt pazemīgi Tā Kunga 
priekšā
Iztēlojies, ka tu, līdzīgi kā jaredieši, esi tikko šķērsojis 
okeānu un ieradies pilnīgi nezināmā zemē. Izlasi Etera 
6:13–18 un apdomā šādus jautājumus: Kādi varētu būt 
daži piemēri pazemīgai staigāšanai Tā Kunga priekšā? 
Kā tavi vecāki vai citi cilvēki ir mudinājuši tevi staigāt 
pazemīgi Tā Kunga priekšā? Kāda, tavuprāt, ir sakarība 
starp pazemīgu staigāšanu un pamācību no augšas? 
Kad tev ir bijusi sajūta, ka tiec „mācīts no augšas”? 
(Etera 6:17.)

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Etera 6. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

30. DAĻA: 3. DIENA

Etera 7.–11. nodaļa
Ievads
Lai gan Jareda brālis pravietoja, ka ķēniņu ieviešana ja-
rediešus novedīs gūstā, viņa vārdi nepiepildījās uzreiz. 
Pirmais jarediešu ķēniņš Orihass valdīja taisnīgumā. 
Tomēr pēc divām paaudzēm vīrs, vārdā Jareds, izvei-
dojot slepenas savienības, kļuva par ķēniņu. Ķēniņu 
valdīšanas laikā jaredieši izgāja cauri vairākiem lokiem, 
kad viņi uzklausīja praviešus un dzīvoja taisnīgumā, un 
noliedza praviešus un dzīvoja bezdievībā.

Etera 7. nodaļa
Korihors pārņem sava tēva ķēniņvalsti, viņa brālis Šule to 
atgūst, un pravieši nosoda ļaužu bezdievību
Kā, tavuprāt, jūtas cilvēks, kas ir gūstā? Vai tev kādreiz 
ir bijušas līdzīgas sajūtas, ka esi ierobežots savu nepa-
reizi izdarīto izvēļu dēļ? Studējot Etera 7.–11. nodaļu, 
meklē atziņas, kā tu vari izvairīties no fiziska un garīga 
gūsta.

Kad Jareds un viņa brālis kļuva veci, jaredieši lūdza, lai 
ieceļ ķēniņu. Jareda brālis brīdināja ļaudis, ka ķēniņš 
tos novedīs gūstā (skat. Etera 6:19–23). Pravieši 
vienmēr ir pravietojuši par rīcību, kas mūs novedīs 
fiziskā vai garīgā gūstā.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti 
vienu vai divus piemērus rīcībai, par kuru mūs ir brīdinā-

juši mūsdienu pravieši un to, kā šī rīcība var novest fiziskā un ga-
rīgā gūstā.

Par spīti Jareda brāļa brīdinājumiem, ļaudis izvēlējās 
ķēniņu. Izlasi Etera 7:1–2, lai noskaidrotu, vai Jareda 
brāļa pravietojums tika piepildīts Orihasa, Jareda dēla, 
laikā. Apdomā, ko tu teiktu kādam cilvēkam, kas dzī-
voja ķēniņa Orihasa laikā un neticēja, ka Jareda brāļa 
pravietojums piepildīsies.

Divu paaudžu laikā Jareda brāļa pravietiskais brīdi-
nājums tika piepildīts. Izlasi Etera 7:3–7 un uzzini, kā 
Kibs un viņa ļaudis dzīvoja Korihora gūstā, kurš, savas 
savtīgās vēlmes — kļūt par ķēniņu — vadīts, sacēlās 
pret savu tēvu. Šis gūsts bija savtīguma un sacelšanās 
sekas.

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā pieraksti, 
ko tu šodien teiktu ļaudīm, kas nepaklausa praviešu 

 padomam, taču neuzskata, ka atrodas garīgā gūstā. (Savā atbildē 
 iekļauj atziņu, ka tie, kas nonākuši garīgā gūstā, bieži vien ir pē-
dējie, kas to apzinās. Uzraksti mūsdienu piemēru tam, kas var 
kādu cilvēku novest garīgā gūstā.)
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Šī jarediešu vēstures daļa ilustrē principu, ka praviešu 
vārdu noraidīšana noved gūstā. Pārdomā, kad tu esi 
pieredzējis garīgo gūstu, jo neesi paklausījis baušļiem 
vai pravieša padomam.

Korihora sacelšanās pret savu tēvu Kibu noveda pie 
nemitīgiem strīdiem un kara. Sirmā vecumā Kibam 
piedzima vēl viens dēls — Šule. Kad Šule pieauga, viņš 
cīnījās pret savu dumpīgo brāli Korihoru.

 3. Iztēlojies, ka tu esi žurnālists, kuram dots uzdevums 
— pastāstīt par Šuli. Izlasi Etera 7:8–13 un savā Svēto 

Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti īsu rindkopu par to, kas 
tev šķiet būtiskākais stāstījumā par Šules dzīvi.

Šules valdīšanas laikā starp ļaudīm nāca daudzi pra-
vieši, kas brīdināja ļaudis par viņu bezdievību. Izlasi 
Etera 7:23–25 un atrod, ko pravietoja pravieši un kā 
cilvēki uz to reaģēja. Kā reaģēja Šule? Kā tas, ka Šule 
aizsargāja praviešus, svētīja viņa tautu?

Izlasi Etera 7:26–27 un sameklē, kas notika, kad ļaudis 
paklausīja praviešu vārdiem. Šule „atcerējās tās diženās 
lietas, ko Tas Kungs bija darījis viņa tēviem” (Etera 
7:27). Kad tu atceries tās diženās lietas, ko Tas Kungs ir 
darījis tavā labā, tev ir lielāka pateicība Viņam un vēlme 
dzīvot taisnīgi.

Šie notikumi liecina par kādu svarīgu principu: Kad 
mēs nožēlojam savas nekrietnības, mums sāk 
veikties. Vārds veikties nozīmē „cerēt”, kā arī „gūt 
panākumus” un „to bieži pielieto, raksturojot materi-
ālus panākumus, [taču] tas ne vienmēr nozīmē laicīgu 
īpašumu pārpilnību — vai pat nosacīti ērtu dzīvi bez 
problēmām. . . .

Patiesi uzticīgi cilvēki ir veiksmīgi tādā nozīmē, ka 
viņiem ir pārliecība, kas liek rīkoties ticībā un pārvērš 
neizdevīgus apstākļus labvēlīgos. Viņi negaida, lai Tas 
Kungs dod vai aiztur savas balvas, bet gluži pretēji 
piesauc Viņu, lai Viņš vadītu uz to, kas viņiem gan 
laicīgi, gan garīgi dos vislielāko labumu. Šāda vadība 
var likt mainīt nodarbošanos, pārcelties uz citu dzīves-
vietu, apgūt jaunas iemaņas vai prasmes, vai pieņemt 
apstākļus tādus, kādi tie ir, un tomēr rīkoties savu spēju 
robežās un sekot Gara norādījumiem citos veidos.” 
(Alan Webster, „I Have a Question”, Ensign, 1990. g. 
apr., 52.–53. lpp.)

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Kā tu esi ticis svētīts par praviešu vārdu uzklausīšanu? 
b) Ko tu vari darīt labāk, lai uzklausītu praviešu vārdus un būtu 
cienīgs saņemt Tā Kunga svētības? Mini vienu piemēru.

Etera 8:1–9:12
Jareds un pēc tam Akišs, pateicoties slepenām savienībām, 
kļūst par jarediešu ķēniņiem
Pārlasi šo sarakstu: mūzika, kuru tu klausies, tavas do-
mas, kā tu rīkojies skolā, filmas, kuras skaties, uzvedība 
randiņos, ko tu dari kopā ar draugiem, ko tu dari, kad 
blakus neviena nav. Kāpēc cilvēks, kurš rīkojas ļaun-
prātīgi, gribētu noslēpt no saviem draugiem, vecākiem 
vai vadītājiem to, kā viņš rīkojies kādā no minētajām 
situācijām? Kādas briesmas slēpj netaisnīgas, slepenas 
darbības?

Saskaņā ar Etera 8. nodaļu, pēc Šules nāves Omers 
kļuva par ķēniņu, taču Omera dēls Jareds „sacēlās pret 
savu tēvu” (Etera 8:2) un „pievērsa savu sirdi ķēniņval-
stij un pasaules godībai” (Etera 8:7). Jareda meita kopā 
ar savu tēvu izstrādāja plānu, kā viņam iegūt ķēniņ-
valsti. Viņa bija skaista sieviete, un, kad viņa dejoja 
vīra, vārdā Akišs, priekšā, viņš vēlējās to precēt. Jareds 
pateica Akišam, ka viņš varēs precēt viņa meitu tikai 
tad, „ja [viņš atnesīs viņam viņa] tēva, ķēniņa, galvu” 
(Etera 8:12). Akišs kopā ar saviem draugiem stājās sle-
penā savienībā, lai nogalinātu ķēniņu Omeru. Slepena 
savienība veidojas, kad divi vai vairāk cilvēki zvēr patu-
rēt slepenībā savus netaisnīgos darbus, lai izvairītos no 
savas rīcības sekām.

Izlasi Etera 8:15–18 un atrod vārdus un frāzes, kas 
paskaidro dažus to cilvēku, kas iesaistījušies slepenās 
savienībās, motīvus un paņēmienus.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti 
 atbildes uz vienu vai diviem no šiem jautājumiem:

a) Kāpēc daži cilvēki darbojas slepenās savienībās?
b) Kāpēc, tavuprāt, ir garīgi iznīcinoši ticēt, ka tu vari veikt 
„ visāda veida ļaundarības” (Etera 8:16) vai „jebko”, ko vēlies 
(Etera 8:17), bez jebkādām sekām?
c) Kura frāze Etera 8:18 norāda uz Tā Kunga domām par slepe-
najām savienībām? Kāpēc, tavuprāt, šādas savienības tiek uzska-
tītas — „ļaunākas par visu” citu?

Izlasi Etera 8:20–22, 25 un Etera 9:5–6, 11–12, meklējot, 
kādas sekas ir slepenu savienību atbalstīšanai. Apkopo, 
ko tu esi uzzinājis:   
  
 

Viena no evaņģēlija patiesībām, ko var pamanīt šajos 
pantos, ir šāda: Slepenu savienību atbalstīšana no-
ved pie indivīdu un sabiedrības iznīcības.

Moronijs uz brīdi pārstāja veikt pierakstu par jarediešu 
kariem, lai uzrunātu mūs. Izlasi Etera 8:23–24, 26 un 
atrod, kā Moronijs mudināja ļaudis mūsu dienās ņemt 
vērā viņa brīdinājumus par slepenām savienībām.
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Pārdomā atbildes uz šiem jautājumiem: Kāpēc, tavu-
prāt, tauta, sabiedrība vai cita cilvēku grupa ir „draus-
mīgā stāvoklī” (Etera 8:24), kad tajā darbojas slepenas 
savienības? Kā slepenība dod spēku šīm savienībām? 
Kā zināšanas par slepenām savienībām var palīdzēt 
cilvēkiem izvairīties no šī ļaunuma?

6. Vēlreiz izlasi sarakstu ar rīcības izpausmēm, kas uz-
skaitītas šīs stundas ievada daļā. Lai gan netaisnīgu lē-

mumu pieņemšana šajās dzīves jomās ne vienmēr var tikt 
uzskatīta par slepenu savienību, savā Svēto Rakstu studiju die-
nasgrāmatā ieraksti, kāds apdraudējums var rasties, ja cilvēks iz-
vēlas darīt ko tādu, ko viņš gribētu paturēt noslēpumā no citiem.

Etera 9:13–11:23
Ķēniņi seko cits citam — daži ir taisnīgi, daži ļauni
Atbilstoši pierakstam Etera 9.–11. nodaļā, pār jaredie-
šiem valdīja daudzi ķēniņi, daži no tiem bija taisnīgi, 
un citi bija ļauni. Izlasi Etera 9:26–35 (Heta valdīšanas 
laiks) un Etera 11:1–8 (Koma un Šibloma valdīšanas 
laiks), meklējot pieradījumus tā principa patiesumam, 
kuru jau pārrunājām šajā stundā, ka praviešu vārdu 
noraidīšana ved gūstā.

Atceries, kā tu apņēmies labāk uzklausīt praviešu 
vārdus. Turpmākās dienas seko līdzi šim mērķim un 
meklē iespējas dalīties savā liecībā par to, cik svarīgi ir 
paklausīt praviešu vārdiem.

7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Etera 7.–11. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

30. DAĻA: 4. DIENA

Etera 12. nodaļa
Ievads
Pēc ieskata jarediešu vēsturē, Moronijs iepazīstināja ar 
pravieša Etera kalpošanu. Pēc tam Moronijs uz brīdi 
pārtrauca vēsturisko pierakstu un atzīmēja dažas svētī-
bas, kuras saņem tie, kas pielieto ticību Jēzum Kristum. 
Viņš atklāja arī savas bažas. Viņš uztraucās, ka tie, kas 
lasīs Mormona Grāmatu pēdējās dienās, to nepieņems 
viņa un citu rakstvežu vājās rakstības dēļ. Tas Kungs 
apsolīja Moronijam, ka Viņš stiprinās visu to cilvēku 
vājības, kas pazemojas Viņa priekšā un kam ir ticība.

Etera 12:1–4
Eters jarediešiem sludina grēku nožēlošanu
Kāpēc ir svarīgi, lai laivai būtu enkurs? Kādas briesmas 
vai grūtības varētu būt, ja laivai nebūtu enkura? Uz 
attēlā uzzīmētās laivas uzraksti: Mana dzīve. Pārdomā 
šādus jautājumus:

• Ja laiva simbolizē tavu dzīvi, tad kam var pielīdzināt 
viļņus?

• Ja mēs salīdzinām viļņus ar grūtībām un ļaunda-
rībām, tad kāda var būt cilvēka dzīve, ja viņam vai 
viņai nav enkura? (Skat. Mormona 5:18.)

• Ko Tas Kungs ir devis tev par enkuru, lai palīdzētu 
tev droši palikt uz vietas?

Studējot Etera 12. nodaļu, meklē, kas tev ir jādara, lai 
būtu kā laiva ar enkuru — nelokāmam un stabilam, 
par spīti viļņiem un spiedienam, ar kuriem saskaries. 

Etera 12. nodaļa sākas ar to, ka Moronijs iepazīstina ar 
pravieti Eteru, kurš dzīvoja laikā, kad cilvēki noraidīja 
praviešus un dzīvoja bezdievībā. Izlasi Etera 12:1–3 un 
sameklē visu, kas Etera rīcībā šajos grūtajos apstākļos 
tev šķiet iedvesmojošs.
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Pārliecinot ļaudis nožēlot grēkus, Eters mācīja, uz ko 
var cerēt cilvēks, kurš tic Dievam, neskatoties uz grūta-
jiem apstākļiem un apkārt valdošajai bezdievībai. Izlasi 
Etera 12:4 un atzīmē, kas ir šī cerība. (Lasot var būt no-
derīgi zināt, ka „vieta pie Dieva labās rokas” nozīmē — 
atgriezties Dieva klātbūtnē un saņemt mūžīgo dzīvi.)

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Ar ko, tavuprāt, „droši cerēt” atšķiras no vienkāršas vēlmes 
pēc kaut kā?
b) Kā ticība Jēzum Kristum ļauj mums „droši” cerēt uz vietu pie 
Dieva labās rokas?
c) Kura frāze Etera 12:4 raksturo tāda cilvēka rīcību, kuram ir 
cerība un ticība Jēzum Kristum?

Attēlā ar laivu, kas redzams šīs stundas sākumā, uz 
laivas enkura uzraksti ticība un cerība.

Etera 12:4 māca principu: kad mums ir cerība un 
ticība Jēzum Kristum, mēs saņemsim spēku palikt 
nelokāmiem un labu darbu pārpilniem.

Pārdomā situācijas, kad tev ir bijis grūti būt nelokā-
mam (stingram) un labu darbu pārpilnam. Lai palī-
dzētu šajās situācijās un dzīves garumā, turpinot studēt 
Etera 12. nodaļu, meklē, kā tu vari palielināt savu ticību 
Tam Kungam, Jēzum Kristum. 

Etera 12:5–22
Moronijs uzskaita brīnumus un brīnumainus darbus, kas 
paveikti ticībā

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā pabeidz 
šādu teikumu par jebkuru evaņģēlija patiesību, kurai 

meklē garīgu liecību: Es vēlos iegūt garīgu liecību par . . .

Daži cilvēki uzskata, ka viņiem vispirms ir jāsaņem 
liecība par patiesību un tā jāpārbauda, un tikai tad viņi 
dzīvos saskaņā ar to. Moronijs runāja par šādu attiek-
smi Etera 12:5–6. Izlasi šos pantus un atzīmē tās viņa 
padoma daļas, kas tev šķiet īpaši svarīgas. (Etera 12:6 ir 
prasmīgi pārzināmā rakstvieta.)

Saskaņā ar Etera 12:6, kam ir jānotiek, pirms mēs saņe-
mam liecību no Tā Kunga? Kas tev nāk prātā, domājot 
par „ticības pārbaudīšanu”?

Daži cilvēki kļūdaini uzskata, ka „ticības 
pārbaudīšana” vienmēr nozīmē grūtības. 
Elders Ričards G. Skots, no Divpadsmit 
apustuļu kvoruma, dalījās atziņā par to, 
ko nozīmē „ticības pārbaudīšana”: „Jūs 
varat mācīties daudz efektīvāk īstenot 

ticību, pielietojot šo Moronija mācīto principu: „. . . jūs 
nesaņemsiet liecību, līdz jūsu ticība nebūs pārbaudīta” 
[Etera 12:6; slīpraksts pievienots]. Tādējādi katru reizi, 
kad jūs pārbaudāt savu ticību, tas ir, iespaida pamudi-
nāti, rīkojaties taisnīgumā, jūs saņemsiet apstiprinošu 
pamudinājumu no Gara. Tās sajūtas stiprinās jūsu 
ticību. Rīkojoties tā atkal un atkal, jūsu ticība kļūs 
stiprāka.” („The Sustaining Power of Faith in Times of 
Uncertainty and Testing”, Ensign vai Liahona, 2003. g. 
maijs, 76. lpp.)

Izlasi šīs rakstvietas un meklē, kādas svētības cilvēki 
saņem, pielietojot ticību:

• Etera 12:11. Kāda bija šī svētība?   
 

• Etera 12:12–13. Kādas svētību saņēma Alma un 
Amuleks?   
 

• Etera 12:19–22, 30–31. Kādas svētības saņēma Jareda 
brālis, pateicoties ticībai?   
  
 

Ievēro vārdus kamēr, līdz un pēc tam, kas minēti Etera 
12:7, 12, 17, 18 un 31.

 3. Pamatojoties uz to, ko studēji Etera 12. nodaļā, savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā saviem vārdiem ie-

raksti, ko Moronijs mācīja par garīgu liecību saņemšanu no Tā 
Kunga.

Viens no Moronija mācītajiem principiem bija: jJa mēs 
vēlamies liecību, mums vispirms ir jāpielieto ticība 
Jēzum Kristum.

 4. Izlasi šīs situācijas un pēc tam pieraksti savā Svēto 
Rakstu studiju dienasgrāmatā, kā cilvēks divās vai vairāk 

situācijās varētu parādīt ticību Tam Kungam:
a) Kāda jauna sieviete vēlas saņemt liecību par Mormona Grā-
matas patiesumu.
b) Kādam jaunam vīrietim ir liela vēlēšanās palīdzēt saviem tu-
viniekiem pieņemt evaņģēliju.
c) Kāda jauna sieviete uzcītīgi tiecas, lai Tas Kungs svētītu viņas 
slimo tēvu.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā pieraksti 
kādu situāciju, kad tu vai kāds tavs pazīstamais ir saņē-

mis liecību vai brīnumu pēc ticības apliecināšanas.
Vēlreiz pārdomā to principu vai mācību, par kuru tu 
vēlies saņemt garīgu liecību (skat. šīs stundas 2. uzde-
vumu). Ko tu vari darīt, lai parādītu savu ticību pirms 
liecības saņemšanas?
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Prasmīgi pārzināmā rakstvieta —  
Etera 12:6

 6. Lai palīdzētu iegaumēt Etera 12:6, izlasi to vairākas 
reizes un savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā pie-

raksti šo pantu tik daudz, cik atceries. Pēc tam salīdzini pierak-
stīto ar faktisko pantu. Vēlreiz studē šo pantu un vēlreiz to 
pieraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā.

Etera 12:23–41
Moronijs pauž bažas par to, kā citticībnieki pieņems 
Mormona Grāmatu
Kā rakstīts Etera 12:23–41, Moronijs pauda savas 
bažas, ka tie, kas saņems Mormona Grāmatu pēdējās 
dienās, to nepieņems viņa un citu rakstvežu vājās rak-
stības dēļ. Lasot Tā Kunga atbildi uz Moronija bažām 
Etera 12:26–27, meklē, kā, saskaņā ar Tā Kunga teikto, 
vājības var kļūt par spēku. (Etera 12:27 ir prasmīgi 
pārzināmā rakstvieta.)

Svētie Raksti dažkārt norāda uz evaņģēlija principu, 
izmantojot vārdus ja un tad. Vārds ja norāda, kas mums 
ir jādara, un tad paskaidro, kas notiks mūsu rīcības 
rezultātā. Izlasi Etera 12:27, atrod „ja” un pēc tam prin-
cipu un pieraksti to zemāk.

Ja mēs   
 , 
tad Tas Kungs   
 .

Šajā nedēļā tu šo pantu padziļināti pārrunāsi ar savu 
skolotāju. Tu arī studēsi un mācīsies vairāk par Moro-
nija pārdomām par ticību, cerību un žēlsirdību Etera 
12:28–41.

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta —  
Etera 12:27
Lai tev palīdzētu atcerēties Etera 12:27 priekšstatus, 
pārraksti uz papīra lapas šos vārdus: Ja . . . nāks . . . 
parādīšu . . . vājības. . . . dodu . . . vājības . . . pazemīgi; 
. . . labvēlība . . . visiem cilvēkiem . . . ja . . . pazemojas . . . 
ticība . . . vājības . . .. spēks.

Vēlreiz izlasi Etera 12:27, pievēršot uzmanību šiem 
vārdiem. Noskaiti šo pantu, skatoties tikai uz tiem vār-
diem, kurus esi uzrakstījis uz papīra lapas. Novieto šo 
papīra lapu vietā, kur tu to redzēsi vēlāk, šajā dienā vai 
rīt (piemēram, kabatā vai Svētajos Rakstos). Katru reizi, 
kad redzi šo papīra lapu, pārlasi Etera 12:27, līdz esi to 
iegaumējis.

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Etera 12. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

31. DAĻA: 1. DIENA

Etera 13.–15. nodaļa
Ievads
Pravietis Eters pravietoja par Jauno Jeruzālemi. Viņš arī 
brīdināja jarediešu ķēniņu Koriantumru, ka viņa tauta 
tiks iznīcināta ļaundarību dēļ, un viņš pamācīja Korian-
tumru un viņa saimi nožēlot grēkus. Kad Koriantumrs 
un viņa ļaudis atteicās nožēlot grēkus, karš un bez-
dievība izplatījās daudzu gadu garumā, līdz jarediešu 
tauta tika iznīcināta. Izdzīvoja tikai Eters un Korian-
tumrs, kas kļuva par Etera pravietojuma piepildīšanās 
lieciniekiem.

Etera 13:1–12
Moronijs pieraksta Etera pravietojumus par Jauno 
Jeruzālemi un seno Jeruzālemi
Padomā par mūsdienu pilsētām, kurām izveidojies 
īpašs nosaukumus, kas raksturo kādu šai pilsētai pie-
mītošu pazīmi. Piemēram, Parīze, Francijā, ir zināma 
arī kā Gaismas pilsēta. Sākumā pārbaudi, vai tu vari 
savienot zemāk minētās pilsētas ar tām atbilstošu īpašo 
nosaukumu (atbildes atrodamas šīs stundas noslē-
gumā).
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Kaira, Ēģipte Vēju pilsēta

Manila, Filipīnas Tūkstoš minaretu pilsēta

Čikāga, ASV Mūžīgā pilsēta

Mehiko, Meksika Austrumu pērle

Roma, Itālija Piļu pilsēta

Šodienas stunda vērš uzmanību uz divām nozīmīgām 
pilsētām pēdējās dienās: (1) Jeruzālemi un (2) Jauno 
Jeruzālemi. Pēdējās dienās šīs divas pilsētas kļūs 
zināmas, pateicoties to taisnīgumam. Eters mācīja 
jarediešiem, ka zeme, uz kuras viņi dzīvoja, bija vieta 
nākotnes pilsētai, kas tiks dēvēta par Jauno Jeruzālemi.

Izlasi Etera 13:2–8. Tas Kungs atklāja pravietim Džo-
zefam Smitam, ka Jaunā Jeruzāleme, kas minēta Etera 
13:6, tiks uzcelta Džeksonas pavalstī, Misūri, ASV (skat. 
M&D 57:1–4; 84:1–4). Ko Eters teica par šīm pilsētām 
Etera 13:3, 5? Pārdomā, kā būtu dzīvot tādā pilsētā. 
Studē Etera 13:10–11, lai uzzinātu, kas ir jāizdara cilvē-
kam, lai viņš varētu dzīvot svētajā Jaunās Jeruzālemes 
pilsētā un senajā Jerzuālemes pilsētā (kas būs svēta, 
kad tā tiks atkal uzcelta Tam Kungam; skat. Etera 13:5).

Vēl viens Jaunās Jeruzālemes nosaukums ir Ciāna (skat. 
Mozus 7:62; Ticības apliecinājumi 1:10). Lai gan mēs 
nedzīvojam Jeruzālemē vai Jaunajā Jeruzālemē, visi 
baznīcas locekļi var censties nodibināt Ciānu. Mēs va-
ram sagatavoties dzīvot svētās vietās, tajā skaitā, Dieva 
celestiālajā valstībā, kļūstot tīriem caur Jēzus Kristus 
Izpirkšanu.

Etera 13:13–15:34
Jaredieši noraida Eteru un turpina dzīvot ļaundarībā un 
karot, līdz viņi tiek iznīcināti
Izlasi Etera 13:13–19 un sameklē, kādi bija apstākļi 
jarediešu sabiedrībā Etera laikā. Studē Etera 13:20–22, 
lai uzzinātu Etera vēstījumu Koriantumram un to, kā 
Koriantumrs un viņa ļaudis uz to reaģēja.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Kā mūsdienās cilvēki nocietina savas sirdis un noraida Tā 
Kunga kalpus?
b) Ko tu darīsi, lai paliktu stingrs savā ticībā un uzklausītu pra-
viešu vārdus?

Kā pierakstīts Etera 13:23–14:20, Koriantumrs izcīnīja 
kaujas ar vairākiem vīriem, kas centās atņemt viņa 

ķēniņvalsti, tajā skaitā, ar Šaredu, Gileadu un Libu. 
Ar laiku visa jarediešu tauta tika iesaistīta karā. Ko-
riantumra pēdējais ienaidnieks bija vīrs, vārdā Šizs. 
Etera 14:21–25 un Etera 15:1–2 sīki izklāstīts, kāds bija 
jarediešu iznīcības apmērs šo kauju rezultātā.

Izlasi Etera 15:3–6, lai uzzinātu, ko Koriantumrs mēģi-
nāja darīt, lai pasargātu savas tautas atlikumu no iznī-
cības. Domā par to, kāpēc Šizs noraidīja Koriantumra 
piedāvājumu un kāpēc abu karapulku ļaudis atteicās 
pakļauties (skat. arī Etera 14:24).

Izlasi Etera 15:12–17 un sameklē izklāstu, kādā situācijā 
atradās jaredieši. Kas tev viņu stāvoklī šķiet īpaši tra-
ģisks vai bēdīgs? Atceries, ka Eters bija pavadījis dau-
dzus gadus, brīdinot cilvēkus — nožēlot grēkus (skat. 
Etera 12:2–3; 13:20). Izlasi Etera 15:18–19 un atrod, 
kādas sekas ir Tā Kunga brīdinājumam par grēku nožē-
lošanas neievērošanu. Pamatojoties uz izlasīto, pabeidz 
šo izteikumu: Ja mēs noraidām Tā Kunga brīdinājumus 
nožēlot grēkus, tad . . .   
  
 .

Brīvajā vietā tu vari pierakstīt kādu principu, piemēram: 
Ja mēs noraidām Tā Kunga brīdinājumus nožēlot 
grēkus, Viņa Gars mūs atstāj un Sātans iegūst varu 
pār mūsu sirdīm.

 2. Izmantojot Etera 15:19 un principu, kuru mācījies no 
tā, paskaidro, kāpēc ir nepareizi viens vai vairāki tālāk mi-

nētie attaisnojumi, kurus cilvēki mūsdienās izmanto, lai atteiktos 
nožēlot grēkus:
a) Es zinu, ka filmas, kuras skatos, nav saskaņā ar baznīcas 
standartiem, taču tās mani nekādi neietekmē.
b) Alkohola lietošana kopā ar draugiem nav nemaz tik slikta. 
Mēs tikai labi pavadām laiku.
c) Tā ir tikai viegla pornogrāfija. Un nav jau tā, ka es izklaidējos 
un esmu nešķīsts. Turklāt es to varu pārtraukt jebkurā brīdī.
d) Man nav jānožēlo grēki šajā brīdī. Es to varu izdarīt, kad ga-
tavošos doties misijā vai laulāties templī.

Etera 15:20–32 atstāsta, kā divi jarediešu karapulki 
cīnījās viens ar otru, līdz dzīvi palika tikai to vadītāji — 
Koriantumrs un Šizs. Pēc tam Koriantumrs nogalināja 
Šizu.

Jariediešu vēsture ir spilgts piemērs tam, kas notiek ar 
ļaudīm, kad viņi kopīgi noraida Dieva vairākkārtīgos 
centienus pārliecināt viņus nožēlot grēkus. Lai gan, at-
sakoties nožēlot grēkus, mēs varam nesaskarties ar tū-
lītēju fizisko iznīcību, mēs piedzīvosim vainas sajūtu, ja 
noraidīsim Tā Kunga brīdinājumus — nožēlot grēkus.
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Pārdomā šo eldera Nīla L. Andersena, no 
Divpadsmit apustuļu kvoruma, izteikumu: 
„Es liecinu, ka Glābējs var un Viņš dedzīgi 
vēlas piedot mūsu grēkus. Izņemot to 
dažu cilvēku grēkus, kuri izvēlas elles 
mokas pēc tam, kad saņēmuši pilnību, 

nav tāda grēka, kas nevar saņemt piedošanu. Kāda 
brīnišķa privilēģija ir katram no mums — novērsties no 
saviem grēkiem un nākt pie Kristus. Dievišķa piedo-
šana ir viens no saldākajiem evaņģēlija augļiem, tā 
mūsu sirdīs vainu un sāpes aizvieto ar prieku un 
sirdsapziņas mieru.” („Repent . . . That I May Heal 
You”, Ensign vai Liahona, 2009. g. nov., 40.–41. lpp.).

Izvērtē visu, ko tu dari un kas varētu būt pretrunā ar 
Svētā Gara iedvesmu tavā dzīvē. Apdomā, kā tu varētu 
izmantot Jēzus Kristus Izpirkšanas spēku, lai veiktu ne-
pieciešamās pārmaiņas, kas tev palīdzēs saņemt Garu 
un turēties pretī Sātana spēkam.

No Etera 13.–15. nodaļas mēs mācāmies, ka dusmas 
un atriebība liek mums izdarīt izvēles, kas sāpina 
mūs pašus un citus. Izlasi vai pārlasi šīs rakstvietas un 
atzīmē vārdus vai frāzes, kas māca šo patiesību: Etera 
13:27; 14:24; 15:6, 22, 28.

Pārdomā, kādas sekas nekontrolētas dusmas var atstāt 
uz tavu ģimeni vai citām attiecībām. Apdomā situāciju 
savā dzīvē, kad tev būtu jāpārstāj dusmoties vai vēlēties 
atriebties.

Lasot šo eldera Deivida E. Sorensena, goda Septiņ-
desmito locekļa, izteikumu, meklē, kā tu vari pārvarēt 
dusmas vai vēlmi atriebties: „Kad kāds ir sāpinājis 
mūs vai kādu, kas mums ir tuvs, sāpes var būt gandrīz 
nepārvaramas. Var šķist, ka šīs sāpes vai netaisnība ir 
visbūtiskākā lieta pasaulē, un mums nav citas izvēles, 
kā vien atriebties. Taču Kristus, Miera Princis, māca 
mums labāku ceļu. Var būt ļoti grūti citiem piedot 
nodarīto ļaunumu, taču, kad mēs to izdarām, mēs sev 
paveram labāku nākotni. Cita cilvēka noziegumi vairāk 
nekontrolē mūsu ceļu. Kad mēs piedodam citiem, mēs 
esam brīvi izvēlēties, kā mēs dzīvosim paši savu dzīvi. 
Piedošana nozīmē, ka pagātnes problēmas vairāk 
nenosaka mūsu likteni, un mēs varam koncentrēties uz 
nākotni ar Dieva mīlestību savās sirdīs.” („Forgiveness 
Will Change Bitterness to Love”, Ensign vai Liahona, 
2003. g. maijs, 12. lpp.).

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kad tu vai kāds tev pazīstams cilvēks ir piedzī-

vojis dziedināšanu un brīvību pēc tam, kad izvēlējās piedot?

Vēršoties pie Jēzus Kristus un caur Viņa Izpirkšanu 
saņemot piedošanas spēku un mierinājumu, tu vari 
pārvarēt dusmas un vēlmi atriebties. Atceries lūgšanā 
vērsties pie Tā Kunga pēc palīdzības, kas tev nepiecie-
šama šajās situācijās.

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Etera 13.–15. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
Atbildes uz stundas ievaddaļas uzdevumu: Kaira, 
Ēģipte (Tūkstoš minaretu pilsēta); Manila, Filipīnas 
(Austrumu pērle); Čikāga, ASV (Vēju pilsēta); Mehiko, 
Meksika (Piļu pilsēta); Roma, Itālija (Mūžīgā pilsēta).
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IEVADS  

Moronija grāmatā
Kādēļ studēt šo grāmatu?
Studējot Moronija grāmatu, tu vari saņemt spēku 
no Moronija spēcīgā piemēra un liecības. Turklāt no 
Moronija un viņa tēva Mormona mācībām tu mācīsies 
Jēzus Kristus baznīcas galvenos priekšrakstus un 
ieražas, to, cik svarīgi ir veikt taisnīguma darbus ar 
patiesu nolūku, kā atšķirt labu no ļauna un saistību 
starp ticību, cerību un žēlsirdību. Tu lasīsi arī Moronija 
aicinājumu lūgt, lai personīgi uzzinātu, ka Mormona 
Grāmata ir patiesa, un „nākt pie Kristus, un tapt 
pilnveidots viņā” (Moronija 10:32).

Kas sarakstīja Moronija grāmatu?
Šo grāmatu sarakstīja Moronijs, ietverot tajā 
savus vārdus, Jēzus Kristus vārdus Viņa divpadsmit 
mācekļiem (skat. Moronija 2. nodaļu) un sava tēva 
Mormona vārdus (skat. Moronija 7.–9. nodaļu). Pirms 
nefijiešu iznīcības Moronijs bija kareivis un baznīcas 
vadītājs (skat. Mormona 6:12; Moronija 8:1). Līdzīgi 
kā citi galvenie Mormona Grāmatas sarakstītāji un 
apkopotāji, Moronijs bija Glābēja liecinieks. Viņš 
liecināja: „Es redzēju Jēzu, un . . . Viņš runāja ar mani 
vaigu vaigā” (Etera 12:39). Moronijs bija uzticīgs savai 
liecībai un uzsvēra, ka drīzāk bija gatavs iet bojā, nekā 
noliegt Kristu (skat. Moronija 1:1–3).

1823. gadā, aptuveni 1400 gadus pēc Mormona 
Grāmatas pierakstu apkopošanas, Moronijs parādījās 
pravietim Džozefam Smitam kā augšāmcelta būtne 
un pastāstīja viņam, ka pieraksts ir noglabāts pakalnā, 
netālu no Džozefa Smita mājām. Tajā reizē un vairākus 
nākamos gadus Moronijs Džozefam Smitam deva 
norādījumus „[par] to, ko Tas Kungs grasās darīt un kā 
un kādā veidā Viņa valstība tiks vadīta pēdējās dienās” 
(Džozefs Smits — Vēsture 1:54).

Kad un kur šī grāmata tika sarakstīta?
Visticamāk, Moronijs šo grāmatu sarakstīja un 
apkopoja starp 401. gadu pēc Kristus un 421. gadu pēc 
Kristus (skat. Mormona 8:4–6; Moronija 10:1), kad viņš 
klejoja savas dzīvības drošības dēļ (skat. Mormona 
1:1–3).

31. DAĻA: 2. DIENA

Moronija 1.–5. 
nodaļa
Ievads
Pēc Etera plākšņu saīsinājuma pabeigšanas Moronijs 
paskaidroja, ka viņš „nebija domājis vairāk rakstīt” 
(Moronija 1:1). Tomēr viņš tika pasargāts, lai „rakstītu 
vēl dažas lietas, lai varbūt tās varētu būt noderīgas” 
cilvēkiem pēdējās dienās (Moronija 1:4). Moronija 1.–5. 
nodaļa apliecina Moronija uzticību Jēzum Kristum. Ša-
jās nodaļās doti arī vispārēji norādījumi par evaņģēlija 
priekšrakstu nozīmību, tajā skaitā, Svētā Vakarēdiena 
pasniegšanu.

Moronija 1. nodaļa
Moronijs uztraucas par savas dzīvības drošību un turpina 
veikt pierakstus
Elders Deivids E. Sorensons, goda Septiņdesmito lo-
ceklis, pastāstīja šo stāstu par kādu jaunu sievieti, kurai 
pietika drosmes pastāvēt par savu pārliecību:

„Mana mazmeita Dženifera kopā ar vairākām skolas 
draudzenēm bija ielūgta doties pusdienās un uz kino. 
Meitenes vienojās par filmu, kuru skatīsies, un Dženi-
fera tam piekrita. Tomēr meitene, kura aizgāja no pus-
dienām, lai visām nopirktu biļetes, atgriezās ar biļetēm 
uz pavisam citu filmu! Viņa teica: „Tā ir lieliska filma, 
un to var skatīties tikai no 17 gadu vecuma.”

Dženifera, pavisam pārsteigta, nespēja noticēt, ka 
situācija ir tik krasi mainījusies. Taču, par laimi, viņa jau 
iepriekš, pirms nokļūšanas šajā situācijā, bija nolēmusi, 
ka neskatīsies filmas, kas paredzētas tikai no 17 gadu 
vecuma. Viņa spēja palikt nelokāma un pateikt savām 
draudzenēm: „Es nevaru iet uz filmu, kas paredzēta no 
17 gadu vecuma. Mani vecāki to neatbalstītu.” Mei-
tenes, to dzirdot, atbildēja: „Nu beidz! Tavi vecāki to 
nekad neuzzinās!” Skatoties acīs šim uzbrukumam, 
Dženifera neatkāpās: „Patiesībā, nav nozīmes tam, 
vai mani vecāki to uzzinās. Es vienkārši neapmeklēju 
filmas, kas paredzētas no 17 gadu vecuma!”

Draudzenes bija sarūgtinātas un centās panākt, lai viņa 
piekāpjas. Viņas teica, ka viņa „bojā visu vakaru”. Kad 
viņa tomēr nepadevās, viņas iemeta tai sejā biļeti un 
naudas atlikumu un pameta viņu vienu, lai dotos uz 
filmu, kas paredzēta no 17 gadu vecuma. Bija sāpīgi 
palikt vienai šajā noraidījumu pilnajā vakarā. Taču tas 
bija nozīmīgs brīdis Dženiferai un mūsu ģimenei. Viņa 
ieguva pārliecību, pašapziņu un garīgu spēku.” („You 
Can’t Pet a Rattlesnake”, Ensign, 2001. g. maijs, 42. lpp.)
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Izlasi Moronija 1:1–3 un atrod, kā Moronijs stāvēja 
viens savā pārliecībā. Moronijs un eldera Sorensena 
mazmeita ir piemēri tam, kā cilvēks var izvēlēties 
pastāvēt par to, kas ir pareizs. Arī tu katru dienu vari 
pieņemt šķietami mazus lēmumus, kas parāda tavu 
ticību, paklausību un vēlmi sekot Kristum.

1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā pieraksti, 
kad tu esi izvēlējies pastāvēt par savu pārliecību vai parā-

dījis savu ticību caur paklausību.

Padomā par to, kā tu vari labāk pastāvēt par savu ticību 
Jēzum Kristum. Izlasi Moronija 1:4, lai uzzinātu, kāpēc 
Moronijs izvēlējas rakstīt vairāk. Ko mēs varam mācī-
ties no Moronija piemēra un motivācijas rakstīt vairāk 
to cilvēku, kas centās atņemt viņa dzīvību, pēcnācē-
jiem? Ko tu varētu rakstīt pats saviem pēcnācējiem, kas 
viņiem varētu būt par svētību? Studējot Moronija 2.–5. 
nodaļu, apdomā, kā Moronija rakstītais ir tev „node-
rīgs” (Moronija 1:4).

Moronija 2. nodaļa
Moronijs pieraksta norādījumus par Svētā Gara dāvanas 
piešķiršanu
Apdomā savu pieredzi, kad tevi konfirmēja par baz-
nīcas locekli un uz tavas galvas uzlika rokas, lai tu 
varētu saņemt Svētā Gara dāvanu. Ko tu atceries no 
šī priekšraksta? Izlasi Moronija 2:1–3 un apdomā, kā 
Svētā Gara dāvana ir bijusi svētība tavā dzīvē.

Viena no evaņģēlija patiesībām, kas mācīta šajos pan-
tos, ir: Cienīgi baznīcas locekļi, atbilstošas pries-
terības nesēji, var dot Svētā Gara dāvanu ar roku 
uzlikšanu kristītiem baznīcas locekļiem.

Moronija 3. nodaļa
Moronijs pieraksta norādījumus par cilvēku ordinēšanu 
priesterības amatos
Vai kādreiz esi redzējis kāda vīrieša priesterības piln-
varu līniju? Šī līnija parāda, kas cilvēku ordinēja pries-
terībā un kas, savukārt, ordinēja šo personu un tā tālāk 
— līdz pat Jēzum Kristum. Iespējams, tev ir pašam 
sava priesterības līnija, vai arī tu esi redzējis sava brāļa 
vai tēva priesterības līniju. Lasot šo eldera Džefrija R. 
Holanda, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, izteikumu, 
apdomā, cik nozīmīgi ir tas, ka vari redzēt priesterības 
līniju līdz pat Jēzum Kristum:

„Bez šaubām, lai rīkotos ar dievišķām 
pilnvarām, ir nepieciešams kas vairāk par 
vienkārši sociālu vienošanos. To nevar 
izdarīt, apgūstot teoloģiju vai saņemot 
draudzes pilnvaras. Nē, Dieva pilnvarotajā 
darbā ir jābūt lielākam spēkam par to, ko 

cilvēki ieguvuši baznīcas solos, uz ielas vai semināros 
— tas ir fakts, kuru daudzi patiesi reliģiskie pētnieki ir 
zinājuši un atklāti atzinuši paaudzēm ilgi — līdz pat 
Atjaunošanai. . . .

. . . Atjaunotajā Jēzus Kristus Baznīcā mēs varam izse-
kot priesterības pilnvaru līnijai, kuru īsteno jaunākais 
bīskapijas diakons, bīskaps, kas prezidē pār to, un pra-
vietis, kurš prezidē pār mums visiem. Šī līnija nesarau-
jamā ķēdē virzās atpakaļ līdz pat eņģeļu, kuri nāca no 
Paša Dieva Dēla, kalpošanai, nesot šo nesalīdzināmo 
dāvanu no debesīm.” („Our Most Distinguishing Feat-
ure”, Ensign vai Liahona, 2005. g. maijs, 44. lpp.)

Katra persona, kas saņem Ārona vai Melhisedeka 
priesterību, ir ordinēta arī priesterības amatā, kas ietver 
noteiktus pienākumi. Izlasi Moronija 3:1–4 un sameklē, 
kā cilvēki tiek iecelti priesterības amatos, tajā skaitā, 
priestera vai skolotāja amatā.

Savos Svētajos Rakstos, līdzās šiem pantiem, tu vari 
pierakstīt šo patiesību: Cilvēki tiek ordinēti prieste-
rības amatos ar roku uzlikšanu, kuru veic pilnvaro-
tas personas.

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Kāpēc, tavuprāt, ir nepieciešams, ka cilvēku priesterības 
amatā ieceļ kāds, kas jau ir priesterības nesējs?
b) Kā priesterības pilnvaras baznīcā vai tavā ģimenē ir tev biju-
šas noderīgas?

Moronija 10:4–5
Moronijs paskaidro, kā jāpasniedz Svētais Vakarēdiens

3. Domā par Svētā Vakarēdiena simboliem un savām 
Svētā Vakarēdiena pieņemšanas pieredzēm. Savā Svēto 

Rakstu dienasgrāmatā izpildi šos uzdevumus:
a) No galvas, cik vien precīzi vari, pieraksti vienu no Svētā Vaka-
rēdiena — maizes vai ūdens — lūgšanām.
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b) Pēc šo svēto lūgšanu atkārtošanas (skat. Moronija 4:3; 5:2) 
un pēc pirmā izpildītā uzdevuma pārbaudes, uzraksti, kas tev 
šķiet īpaši nozīmīgs kādā no Vakarēdiena lūgšanu daļām, , un 
paskaidro, kāpēc šī lūgšanas daļa tev ir nozīmīga.

Moronijs savā pierakstā ietvēra Svētā Vakarēdiena 
pasniegšanas lūgšanas, jo viņš juta, ka tās varētu „būt 
noderīgas” cilvēkiem „kaut kad nākamajās dienās” 
(Moronija 1:4). Izlasi Moronija 4:1–3 un 5:1–2 un atrod 
frāzes, kas paskaidro, ko simbolizē maize un ūdens. 
Lasot var būt noderīgi atcerēties, ka, pateicoties atklās-
mei, kuru saņēma pravietis Džozefs Smits (skat. M&D 
27:2), šodien baznīcā vīna vietā lieto ūdeni.

Apkopo Svētā Vakarēdiena nolūku, pabeidzot šo iztei-
kumu: Svētā Vakarēdiena simboli palīdz mums atcerē-
ties . . .   
 .

Apdomā, kāpēc Glābēja miesa un asinis ir tev nozīmīgi.

Fiziskās ciešanas, nāve un Glābēja ķermeņa augšām-
celšanās, un Viņa ārkārtīgās garīgās ciešanas, par ko 
liecināja Viņa asiņu izliešana, pavēra iespēju visu to 
cilvēku, kas tic Viņam un nožēlo grēkus, to piedošanai. 
Svētā Vakarēdiena simboli mums palīdz atcerēties 
Jēzus Kristus Izpirkšanu.

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Kā sirsnīga Glābēja Izpirkšanas pārdomāšana Svētā Vakarē-
diena laikā tev ir palīdzējusi vai garīgi stiprinājusi?
b) Ko tu vari darīt, lai Svētā Vakarēdiena laikā labāk koncentrē-
tos uz Glābēja Izpirkšanu?

Lai palīdzētu tev atcerēties, ko tu apsoli, pieņemot 
Svēto Vakarēdienu, izlasi Moronija 4:3 un pabeidz šo 
tabulu:

Ko es apsolu 
darīt, noslēdzot 
derību 

Ko, manuprāt, 
nozīmē ievērot 
šo savu derību 
daļu

Ko es varu 
darīt, lai labāk 
ievērotu šo 
derību daļu

1.

2.

Ko es apsolu 
darīt, noslēdzot 
derību 

Ko, manuprāt, 
nozīmē ievērot 
šo savu derību 
daļu

Ko es varu 
darīt, lai labāk 
ievērotu šo 
derību daļu

3.

Moronija 4:3 mēs varam izprast: kad mēs uzticīgi ie-
vērojam savu Svētā Vakarēdiena derību daļu, Tā Kunga 
Gars var vienmēr būt ar mums.

Lasot šo eldera Deivida A. Bednāra, no Divpadsmit 
apustuļu kvoruma, izteikumu, domā par to, vai esi 
pieredzējis šādas Svētā Gara dāvanas izpausmes: „Tā 
Kunga Gars var būt mūsu pavadonis, un mūsu mirstī-
bas ceļojuma laikā Tas svētīs mūs ar virzienu, norādīju-
miem un garīgu aizsardzību.” („That We May Always 
Have His Spirit to Be with Us”, Ensign vai Liahona, 
2006. g. maijs, 31. lpp.)

Svētdienā pieņemot Svēto Vakarēdienu, pārdomā Glā-
bēja Izpirkšanu. Centies ievērot tās derības daļas, kuras 
ierakstīji tabulā, lai Tā Kunga Gars vienmēr varētu būt 
ar tevi.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Moronija 1.–5. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

31. DAĻA: 3. DIENA

Moronija 6. nodaļa
Ievads
Moronijs tuvojās savu pierakstu noslēgumam, paskaid-
rojot dažas prasības, kas jāizpilda, lai varētu kristīties 
baznīcā. Pēc tam viņš aprakstīja baznīcas locekļu 
galvenos pienākumus pret citiem baznīcas locekļiem. 
Moronijs paskaidroja arī baznīcas sanāksmju nolūku 
un uzsvēra, ka baznīcas sanāksmes ir jāvada Svētā 
Gara ietekmē.
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Moronija 6:1–3
Moronijs dara zināmus kristīšanas nosacījumus 
Iztēlojies, ka tev ir septiņus gadus vecs brālis vai māsa, 
kam drīz paliks astoņi gadi. Jūsu vecāki tev ir lūguši 
sagatavot ģimenes mājvakaram stundu par to, kā 
sagatavoties kristībām.

 1. Ja tev šī stunda būtu jāmāca tieši tagad, ko tu mācītu, 
lai palīdzētu savam brālim vai māsai sagatavoties kristī-

bām? Pieraksti savas domas Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā.

Pēc Vakarēdiena lūgšanu iekļaušanas savā pierakstā 
(skat. Moronija 4.–5. nodaļu), Moronijs to papildināja 
ar norādījumiem attiecībā uz kristīšanas priekšrakstu. 
Izpēti Moronija 6:1–3, meklējot nosacījumus kristīša-
nai. Tu vari atzīmēt atrastos nosacījumus savos Svētajos 
Rakstos.

Ko, tavuprāt, nozīmē, ka tiem, kas vēlējās tapt kristīti, 
vajadzēja „nest pienācīgu augli, ka viņi ir tās cienīgi”? 
(Moronija 6:1.)   
  
 

Pārdomā, ko, tavuprāt, nozīmē pirms kristīšanas būt 
ar „salauztu sirdi un nožēlas pilnu garu” (Moronija 
6:2). Saskaņā ar Moronija 6:1–3, Moronijs paskaidroja, 
ka kristoties mēs noslēdzam derību — uzņemties 

Jēzus Kristus vārdu un kalpot Viņam līdz galam. 
Ko tu dari, lai uzturētu un stiprinātu savu apņēmību — 
kalpot Jēzum Kristum?

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā apraksti 
 dažus piemērus, kā tu kopš savām kristībām esi centies 

saglabāt un stiprināt savu apņēmību — kalpot Jēzum Kristum.

Moronija 6:4
Moronijs paskaidro, kā rūpēties par baznīcas locekļiem un 
garīgi uzturēt tos
Pēc tam, kad Moronijs bija paskaidrojis, kādi nosa-
cījumi cilvēkam ir jāizpilda pirms kristīšanās, viņš 
paskaidroja, kā nesen kristījušies cilvēki var palikt 
uzticīgi savām derībām. Izlasi Moronija 6:4 un sameklē, 
kas tika darīts, lai jaunpievērstajiem palīdzētu palikt 
uzticīgiem.

Apkopo, ko tu esi mācījies Moronija 6:4 par pienāku-
miem pret citiem baznīcas locekļiem.   
  
 

Saskaņā ar Moronija 6:4, kādas svētības tiks saņemtas 
no barošanas ar Dieva vārdu?

Viena svarīga patiesība, kas mācīta Moronija 6:4, — 
mums ir pienākums atcerēties un garīgi rūpēties 
par citiem baznīcas locekļiem.

Elders Džefrijs R. Holands, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, liecināja, cik svarīgi ir barot citam citu ar 
Dieva vārdu: „Lielākā daļa cilvēku nenāk uz baznīcu 
tikai tāpēc, lai uzzinātu kādus jaunus evaņģēlija faktus 
vai lai satiktu senus draugus, lai gan arī tas ir svarīgi. 
Viņi nāk, tiecoties pēc garīgas pieredzes. Viņi vēlas 
mieru. Viņi vēlas, lai viņu ticība tiktu stiprināta un 
cerība atjaunota. Īsāk sakot, viņi vēlas tapt baroti ar 
labo Dieva vārdu, lai tiktu stiprināti ar debesu spēkiem. 
Tiem no mums, kas ir aicināti uzstāties, mācīt vai vadīt, 
ir pienākumus tik labi, cik vien mēs spējam, palīdzēt to 
sniegt.” („A Teacher Come from God”, Ensign, 1998. g. 
maijs, 26. lpp)

Vai tu kādreiz esi domājis par to lielo cilvēku skaitu, kas 
ir lūguši par tevi, gatavojuši stundas, kuras tev mācīt, 
atbalstījuši tevi un tavu aktivitāti baznīcā un palīdzējuši 
grūtībās?

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā pieraksti 
divu vai trīs cilvēku vārdus, kas ir tevi atcerējušies nozī-

mīgā veidā vai garīgi rūpējušies par tevi.

Tuvākajā laikā pārrunā ar kādu ģimenes locekli vai 
draugu, kā tu esi ticis svētīts, pateicoties tam, ka ir bijis 
kāds, kas tevi atcerējies vai barojis ar Dieva vārdu.
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Prezidents Henrijs B. Airings, no Augstākā prezidija, 
pastāstīja stāstu par kādu savas bīskapijas diakonu, 
kurš saprata, cik svarīgi ir izpildīt savu pienākumu pret 
citiem sava kvoruma locekļiem:

„Viens no viņa kvoruma locekļiem dzīvoja 
blakus manai mājai. Šis kaimiņu zēns 
nekad nebija apmeklējis kādu kvoruma 
sanāksmi vai darījis kaut ko kopā ar savu 
kvorumu. Viņa patēvs nebija baznīcas 
loceklis, un viņa māte neapmeklēja 

baznīcu.

Kādā svētdienas rītā viņa diakona kvoruma prezidijs 
satikās padomes sanāksmē. . . . Prezidija sanāksmē 
šie 13 gadus vecie gani atcerējās šo zēnu, kurš nekad 
nepiedalījās. Viņi runāja par to, cik ļoti viņam bija 
nepieciešams tas, ko saņēma viņi. Prezidents savam 
padomniekam deva uzdevumu — sameklēt noklī-
dušo avi.

Es pazinu šo padomnieku un zināju, ka viņš bija kaut-
rīgs, kā arī zināju, cik grūts bija šis uzdevums, tādēļ es 
ar apbrīnu no savas viesistabas loga vēroju, kā pa-
domnieks smagi nosoļoja gar manu māju, dodoties pa 
piebraucamo ceļu uz tā zēna, kurš nekad neapmeklēja 
baznīcu, māju. Gans savas rokas bija sabāzis kabatās. 
Acis bija piekaltas zemei. Viņš gāja lēni, tāpat kā jūs 
ietu, ja nebūtu pārliecināts, ka vēlaties nokļūt savā ga-
lamērķī. Pēc aptuveni 20 minūtēm viņš nāca atpakaļ pa 
piebraucamo ceļu ar noklīdušo diakonu viņam blakus. 
Šāds skats atkārtojās vēl dažas svētdienas. Tad zēns, 
kas bija noklīdis un tika atrasts, pārcēlās.

. . . Pēc daudziem gadiem es piedalījos kādā staba 
konferencē, kas notika tālu prom no tās vietas, kur 
minētais kvoruma prezidijs reiz bija saticies padomes 
sanāksmē. Kāds sirms vīrs pienāca man klāt un klusu 
teica: „Pirms daudziem gadiem mans mazdēls dzī-
voja jūsu stabā.” Ar maigumu viņš man pastāstīja par 
šī zēna dzīvi. Un tad viņš man lūdza, vai es nevarētu 
atrast šo diakonu, kurš reiz lēnām gāja pa piebraucamo 
ceļu uz šī zēna māju. Un viņš vaicāja, vai es varētu vi-
ņam pateikties un pastāstīt viņam, ka viņa mazdēls, kas 
tagad bija pieaudzis vīrietis, vēl joprojām to atceras.” 
(„Watch with Me”, Ensign, 2001. g. maijs, 38.–39. lpp.)

Padomā par kādiem konkrētiem cilvēkiem, kurus 
Tas Kungs vēlētos, lai tu tos „atcerētos” vai „barotu”. 
Izplāno, kā tu vari palīdzēt viņus garīgi barot. Uzraksti 
viņu vārdus uz papīra lapas un noliec vietā, kas tev 
palīdzēs viņus atcerēties.

Moronija 6:5–9
Moronijs raksturo baznīcas sanāksmju nolūku un to, kā tās 
ir jāvada 
Iztēlojies, ka tu esi tētis vai mamma pusaudzim, kurš 
dažas pēdējās nedēļas ir teicis, ka nevēlas apmeklēt 
baznīcu, jo tā šķiet bezjēdzīga un garlaicīga. Apdomā, 
ko tu teiktu, lai palīdzētu savam bērnam apmeklēt 
baznīcu un saprast pareizos iemeslus baznīcas regulā-
rai apmeklēšanai.

Savā pierakstā Moronijs tika iedvesmots iekļaut ie-
meslus, kāpēc baznīcas locekļi sanāk kopā Viņa dienā. 
Studē Moronija 6:5–6 un sameklē, kā tu varētu pabeigt 
šo izteikumu: Kā baznīcas locekļiem, mums ir bieži 
jāsanāk kopā, lai . . .   
  
 .

Elders Dalins H. Oukss, no Divpadsmit apustuļu kvo-
ruma, dalījās ar daļu no kādas vēstules, kuru saņēma 
no kāda drauga, kurš rakstīja par attieksmes maiņu 
pret baznīcas apmeklēšanu:

„Kāds gudrs draugs rakstīja:

„Pirms daudziem gadiem es mainīju savu 
attieksmi pret baznīcas apmeklēšanu. Es 
vairāk neeju uz baznīcu sevis dēļ, bet gan 
domājot par citiem. Es īpaši pārliecinos, 
lai sasveicinātos ar cilvēkiem, kas sēž vieni 

paši, lai sasveicinātos ar interesentiem, . . . lai brīvprā-
tīgi uzņemtos dažādus pienākumus. . . .

Īsāk sakot, es katru nedēļu eju uz baznīcu ar nodomu 
būt aktīvs, nevis pasīvs, un lai radītu pozitīvas pārmai-
ņas cilvēku dzīvēs. Tā rezultātā, baznīcas sanāksmju 
apmeklēšana ir daudz baudāmāka un piepildītāka.”

Tas atspoguļo mūžīgo principu, ka mēs esam laimīgāki 
un daudz piepildītāki, kad mēs rīkojamies un kalpojam, 
lai dotu, nevis saņemtu.” („Unselfish Service”, Ensign 
vai Liahona, 2009. g. maijs, 96. lpp.).

Tu vari pabeigt iepriekš minēto izteikumu ar dažiem no 
šiem variantiem.

Kā baznīcas locekļiem, mums ir bieži jāsanāk 
kopā, lai:

• gavētu un lūgtu;

• stiprinātu cits citu garīgi;

• pieņemtu Svēto Vakarēdienu, atceroties To 
Kungu, Jēzu Kristu.

Pārdomā kādas pieredzes, kas tev ir mācījušas, cik 
svarīgi ir lūgt vai gavēt kopā ar tavas bīskapijas vai 
draudzes locekļiem.
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4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem:

a) Kā tava baznīcas apmeklēšanas pieredze mainītos, ja tu to 
apmeklētu ar vēlmi garīgi stiprināt citus?
b) Kāpēc ir vērtīgi bieži baudīt Svēto Vakarēdienu Jēzus Kristus 
piemiņai?
c) Kā iešana uz baznīcu to iemeslu dēļ, kas uzskaitīti iepriekš, 
palīdz tev „[turēties] uz pareizā ceļa”? (Moronija 6:4.)

Izlasi Moronija 6:7–8 un sameklē, uz ko „stingri 
raudzījās” baznīcas locekļi Moronija dienās jeb, citiem 
vārdiem, kam viņi pievērsa īpašu uzmanību. Kāpēc, 
tavuprāt, ir svarīgi, lai mēs mācītu un mudinātu cits 
citu izvairīties no grēka un nožēlot to?

Moronijs liecināja: cik bieži mēs nožēlojam grēkus un 
ar patiesu nolūku meklējam piedošanu, mums tiks 
piedots. Tu vari atzīmēt šo patiesību Moronija 6:8.

Moronijs pabeidza šo nodaļu, mācot, kā jāvada mūsu 
baznīcas sanāksmes. Izlasi Moronija 6:9 un atrod, kam 
ir jāvada mūsu sanāksmes baznīcā. Domā par pieredzi, 
kad tu īpaši juti Svētā Gara ietekmi kādas baznīcas 
sanāksmes laikā.

Kā šis princips, ka baznīcas sanāksmes ir jāvada ar 
Svētā Gara spēku, var attiekties uz tevi? Ja tev tiktu 
lūgts uzstāties vai mācīt stundu baznīcas sanāksmes 
laikā, kā tu varētu būt pārliecināts, ka tevis teiktais 
sanāksmes laikā veicina Svētā Gara vadību un ietekmi?

5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā pieraksti 
plānu, kā tu plāno uztvert baznīcas sanāksmes šajā svēt-

dienā. Tu vari ietvert paņēmienus, kā savā pielūgšanā aicināt 
Svēto Garu un kā tu varētu atcerēties citus un rūpēties par viņiem 
baznīcas apmeklēšanas laikā.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Moronija 6. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

31. DAĻA: 4. DIENA

Moronija 7:1–19
Ievads
Moronijs pierakstīja sava tēva Mormona sprediķi, kas 
pirms daudziem gadiem bija veltīts viņa „mīļotajiem 
brāļiem” (Moronija 7:2). Šī stunda ietver Mormona 
sprediķa pirmo daļu, kas atrodama Moronija 7. nodaļā. 
Tā ietver viņa mācības par taisnīgu darbu veikšanu 
ar patiesu nolūku un paskaidrojumus, kā mēs varam 
atšķirt labu no ļauna. Nākamajā stundā jūs studēsiet 
pārējo Mormona sprediķa daļu Moronija 7. nodaļā.

Moronija 7:1–10
Mormons māca Jēzus Kristus sekotājiem par darbiem un 
nolūku
Vai tu kādreiz esi secinājis, ka ārēji šķietami labs, iekšēji 
izrādījies maldīgs? Viens piemērs tam varētu būt kāds 
auglis, piemēram, ābols, kas izrādījās skābs vai pārau-
dzis. Uzraksti vēl divus vai trīs piemērus:  

Apdomā, kā šie piemēri par lietām, kas ārēji šķiet labas, 
bet patiesībā tādas nav, var tikt salīdzinātas ar cilvēku 
ārējo izskatu vai izturēšanos un iekšējiem motīviem. 
Moronijs pierakstīja sava tēva Mormona vārdus par 
mūsu sirds stāvokli, kad mēs darām taisnīgus  darbus. 
Izlasi Moronija 7:2–3, lai uzzinātu, ko Mormons 
 uzrunāja.

Mormons savus brāļus, kurus viņš uzrunāja, dēvēja 
par „miermīlīgiem Kristus sekotājiem” (Moronija 7:3). 
Studē Moronija 7:4–5, lai uzzinātu, kā Mormons zināja, 
ka šie nefijieši bija patiesi Glābēja mācekļi.

Vai, tavuprāt, cilvēks var vienkārši izlikties, ka viņš ir 
taisnīgs? Kāpēc jā vai kāpēc nē?
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Mormons runāja par šo tēmu Moronija 7:6. Studējot 
šo pantu, tu vari atzīmēt frāzi — „ar patiesu nolūku”. 
Šis eldera Dalina H. Ouksa, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, izteikums var tev palīdzēt saprast, ko nozīmē 
— būt ar patiesu nodomu. Atzīmē tās viņa paskaidro-
juma daļas, kas tev šķiet īpašas.

„Mums ir ne tikai jādara tas, kas ir pareizi. Mums ir 
jārīkojas taisnīgu iemeslu vadītiem. Mūsdienu termins 
ir laba motivācija. Svētie Raksti bieži liecina par šo 
pareizo garīgo attieksmi ar vārdiem ar visu sirdi vai ar 
patiesu nolūku.

Svētie Raksti nepārprotami paskaidro, ka Dievs saprot 
mūsu motīvus un atbilstoši tam tiesās mūsu darbus.” 
(Pure in Heart [1988], 15. lpp.)

Mormons raksturoja, ko saņems cilvēks, kas ar patiesu 
nolūku cenšas darīt labus darbus. Pēti Moronija 7:7–10 
un atrod, kas notiek, ja mēs darām labus darbus bez 
patiesa nolūka. No šiem pantiem mēs mācāmies: lai 
saņemtu svētības par labiem darbiem, mums tie ir 
jādara ar patiesu sirds nolūku. Patiess nolūks ietver 
arī labus darbus, kas tiek paveikti, pateicoties mīlestībai 
pret Dievu un citiem.

 1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumu: Kādas atšķirības esi pamanījis, ar patiesu no-

lūku darot labus darbus un darot kaut ko, savtīgu nolūku vadīts?
 2. Lai palīdzētu tev labāk saprast šo principu: lai sa-
ņemtu svētības par labiem darbiem, mums tie jādara ar 

patiesu sirds nolūku, apdomā šādu situāciju: Kāds draugs, kas ir 
lasījis Mormona Grāmatu, lūdz tavu palīdzību, lai saprastu Moro-
nija 7:9, un saka: „Es lasīju: ja cilvēks lūdz bez patiesa nolūka, 
„tas nelīdz tam nenieka, jo Dievs tādus nepieņem”. Es bieži jūtu, 
ka lūdzu bez patiesa nolūka. Vai man vajadzētu pārstāt lūgt?” 
Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā pieraksti, kā tu atbil-
dētu uz šo jautājumu, un paskaidro, kāpēc tu atbildētu tieši tā.
„Nav nozīmes tam, vai jūs vai es gribu lūgt. Kad pienāk 
laiks lūgt, lūdziet. Ja mēs negribam lūgt, mums vaja-
dzētu lūgt tik ilgi, līdz gribam to darīt.” (Teachings of 
Presidents of the Church: Brigham Young [1997], 45. lpp.)

Padomā par to, kā prezidenta Janga padomu varētu 
attiecināt arī uz citu baušļu ievērošanu, ne tikai par 
lūgšanu. Bieži vien, kad mēs darām to, kas ir pareizs, 
mums rodas vēlme turpināt paklausīt šim bauslim 
pareizu iemeslu dēļ.

 3. Lai pielietotu Mormona mācības par to, cik svarīgi ir 
darīt labus darbus ar patiesu nolūku, izvēlies vienu no šiem 

baušļiem: gavēšana, desmitās tiesas maksāšana, kalpošana citiem, 
Svēto Rakstu studēšana, vecāku godāšana, morālās tīrības sagla-
bāšana. (Palikt morāli tīram — nozīmē arī būt tikumīgam, lietojot 
internetu vai sociālos medijus. Tas nozīmē arī nedarīt neko tādu, 
kas var novest līdz seksuāliem pārkāpumiem.) Pēc tam savā Svēto 
Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem jautājumiem: 

a) Kā tu esi ticis svētīts par to, ka esi centies ar patiesu nolūku 
ievērot bausli?
b) Kādu padomu par baušļu ievērošanu ar patiesu nolūku tu 
 varētu dot saviem vienaudžiem?

Moronija 7:11–19
Mormons māca, kā atšķirt labu no ļauna
Kā mēs varam noteikt, ka tas ir slikts, paši to nepār-
baudot? Mormons deva padomu, lai palīdzētu mums, 
kad saskaramies ar šādu situāciju.

 4. Izlasi Moronija 7:11–13 un sameklē, kā atšķirt labu 
no ļauna. Tu vari pasvītrot frāzes, kas tev šķiet būtiskas. 

Apkopo, ko tu esi iemācījies no šiem pantiem, savā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā pabeidzot šādus izteikumus:
a) Tas, kas ir no Dieva, . . .
b) Tas, kas nāk no velna, . . . 

Mormons apliecina, ka Dievs aicina un vilina mūs 
nemitīgi darīt labu. Ievēro, ka, saskaņā ar Moronija 
7:12, arī velns mūs nemitīgi aicina un vilina. Padomā 
par dažiem veidiem, kādos velns mūs aicina un vilina 
grēkot.

Elders Džefrijs R. Holands, no Divpadsmit 
apustuļu kvoruma, runāja par Sātana 
motīviem, cenšoties mūs nemitīgi vilināt 
darīt ļaunu: „Sātans jeb Lucifers, jeb melu 
tēvs — sauciet viņu kā vēlaties — ir reāls, 
viņš ir pats ļaunuma iemiesojums. Viņa 

motīvi katrā gadījumā ir ļaunprātīgi. . . . Viņš ir mūžīgs 
pretinieks Dieva mīlestībai, Jēzus Kristus Izpirkšanai 
un miera un glābšanas darbam. Viņš pret to cīnīsies, 
kad un kur vien varēs. Viņš zina, ka tiks sakauts un 
izraidīts no Zemes, taču viņš ir apņēmības pilns 
paņemt sev līdzi tik daudz cilvēku, cik vien iespējams.” 
(„We Are All Enlisted”, Ensign vai Liahona, 2011. g. 
nov., 44. lpp.)

 5. Lai palīdzētu tev sagatavoties pielietot Moronija mā-
cības par laba un ļauna atšķiršanu, savā Svēto Rakstu 

studiju dienasgrāmatā uzskaiti vairākas no tavām iecienītākajām 
televīzijas pārraidēm, dziesmām, mūzikas grupām, interneta viet-
nēm, aplikācijām, video spēlēm vai personīgajām mantām. (Tu 
vari pārveidot šo sarakstu atbilstoši savām interesēm.) Šīs stun-
das gaitā tu vēl atgriezīsies pie šī izveidotā saraksta.

Izlasi Moronija 7:15–17 un sameklē patiesības, kas tev 
palīdzēs zināt, kā atšķirt, vai kaut kas ir no Dieva vai 
velna.

Kristus Gars tiek saukts arī par Kristus gaismu (skat. 
Moronija 7:18). Prezidents Boids K. Pekers, Divpadsmit 
apustuļu kvoruma prezidents, sniedza šo paskaidro-
jumu, kas var tev palīdzēt labāk saprast Kristus gaismu:
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„Svētais Gars un Kristus gaisma atšķiras 
viens no otra. Lai gan dažkārt Svētajos 
Rakstos tie tiek raksturoti tiem pašiem 
vārdiem, tiem ir divas dažādas un īpašas 
identitātes. . . .

Jo vairāk mēs zinām par Kristus Gaismu, jo vairāk mēs 
sapratīsim par dzīvi un jo lielāka būs mūsu mīlestība 
pret visu cilvēci. . . .

Neatkarīgi no tā, vai šī iekšējā gaisma, šīs zināšanas par 
labo un ļauno, tiek dēvēta par Kristus Gaismu, morālo 
apziņu vai sirdsapziņu, tā var likt mums apvaldīt savu rī-
cību, — ja vien mēs to nevājinām vai neapklusinām. . . .

Ikvienas tautības, ticības vai rases vīrietim, sievietei 
un bērnam — ikvienam, neatkarīgi no dzīves vietas, 
pārliecības vai nodarbošanās, — ir dota mūžīgā Kristus 
gaisma. Šajā ziņā visi cilvēki ir radīti vienlīdzīgi. Kristus 
gaisma katrā cilvēkā ir liecība tam, ka Dievs neskata 
cilvēka vaigu.” („The Light of Christ”, Ensign, 2005. g. 
apr., 8.–10. lpp.)

Kristītiem baznīcas locekļiem ir arī Svētā Gara dāvana, 
kas palīdz viņiem atšķirt labu no ļauna. Prezidents 
Pekers mācīja: „Svētais Gars var darboties caur Kristus 
gaismu.” („Light of Christ”, 10. lpp.)

Izpēti Moronija 7:18–19, lai uzzinātu Mormona pa-
domu par to, kā rīkoties ar Kristus gaismu, kas ir mū-
sos. Tu vari atzīmēt vārdus vai frāzes šajos pantos, kas 
norāda: kad mēs uzticīgi sekojam Kristus gaismai, 
mēs varam atšķirt labu no ļauna.

Atšķir savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā 
iepriekš izveidoto sarakstu (5. uzdevums) un „cītīgi 
meklē Kristus gaismā” (Moronija 7:19), lai noteiktu, vai 
sarakstā minētais nāk no Dieva. Tev var palīdzēt šādi 
jautājumi:

• Cik lielā mērā šīs lietas aicina tevi darīt labu, ticēt 
Kristum, mīlēt Dievu un kalpot Viņam?

• Vai kāda no tām mudina tevi „darīt ļaunu, . . . neticēt 
Kristum, . . . noliegt Viņu [vai] nekalpot Dievam”? 
(Moronija 7:17.)

• Vai tu apsver izslēgt kādu no šīm lietām no savas 
dzīves? Ja jā, tad kā tu to izdarīsi?

Mormons deva apsolījumu, ka, izvēloties izslēgt no sa-
vas dzīves kaut ko, kas nav labs, un cenšoties „turēties 
pie katras labas lietas”, tu kļūsi par „Kristus bērnu” 
(Moronija 7:19).

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Moronija 7:1–19 un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

32. DAĻA: 1. DIENA

Moronija 7:20–48
Ievads
Saskaņā ar Moronija 7:20–48, Mormons turpināja 
savu sprediķi sinagogā, mācot saviem klausītājiem, kā 
„turēties pie katras labas lietas” (Moronija 7:20–21, 25). 
Viņš izskaidroja ticības, cerības un žēlsirdības nozīmi. 
Viņš pabeidza savu sprediķi, lūdzot savus klausītājus 
lūgt Tēvu ar visu sirds spēku pēc žēlsirdības dāvanas, 
ko Mormons nosauca par „tīro Kristus mīlestību” 
(Mormona 7:47).

Moronija 7:20–39
Mormons māca par ticību Jēzum Kristum
Pārskati Moronija 7:12–13 un apdomā, ko tu iepriek-
šējā stundā mācījies par to, kā atšķirt labu no ļauna. 
Brīvajā vietā uzskaiti piemērus labām lietām (lietām, 
kas nāk no Dieva un liek ticēt Kristum) un ļaunām 
lietām (lietas, kas mudina neticēt Kristum un nekalpot 
Dievam):

Labas lietas Ļaunas lietas

Ievēro, ka Mormons mūs mudināja „turēties pie katras 
labas lietas” (Moronija 7:19). Pārdomā, ko, tavuprāt, 
nozīmē — pieķerties katrai labai lietai.

Mormons saviem klausītājiem uzdeva svarīgu jautā-
jumu, uz kuru pats arī atbildēja. Izlasi Moronija 7:20 un 
atrod to jautājumu, par kuru Mormons gatavojās runāt. 
Pēc tam izpēti Moronija 7:21–26, meklējot atbildi uz šo 
jautājumu.

Lasot Moronija 7:21, 25, atzīmē vārdus vai frāzes, kas 
māca šo principu: Pielietojot ticību Jēzum Kristum, 
mēs varam turēties pie katras labas lietas.

 1. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumiem: 

a) Saskaņā ar Moronija 7:22–26, kā Debesu Tēvs cenšas mums 
palīdzēt veidot ticību Jēzum Kristum?
b) Kad tava ticība Jēzum Kristum ir palīdzējusi tev turēties pie 
visa labā vai palīdzējusi tev atmest kaut ko ļaunu?
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Mormons turpināja, raksturojot vairākas labas lietas, 
ko saņem tie, kas pielieto ticību Jēzum Kristum. Izlasi 
Moronija 7:32–34 un katrā pantā atzīmē vismaz vienu 
svētību, kas tiek saņemta, pateicoties ticībai Jēzum 
Kristum.

2. Domā un lūdz par to, ko tu vari darīt, lai vēl spēcīgāk 
ticētu Jēzum Kristum. Kad esi savā prātā noteicis mērķi, 

pieraksti to savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā. Šis mērķis 
varētu būt — paveikt ko konkrētu, kas tev palīdzēs ievērot pra-
viešu vārdus (skat. Moronija 7:23), lūgt ar lielāku ticību (skat. 
Moronija 7:26) vai nožēlot kādu grēku (skat. Moronija 7:34). Pie-
rakstot savu mērķi, pieraksti arī detalizētas darbības, kā tu to tai-
sies sasniegt. Vēl pieraksti, kā šis mērķis tavā dzīvē nesīs ko labu.

Moronija 7:40–43
Mormons māca par cerību
Moronija 7. nodaļas pierakstītajā sprediķī Mormons 
atklāja trīs dievišķus principus, kas ir nepieciešami 
mūžīgajai dzīvei. Elders M. Rasels Balards, no Divpad-
smit apustuļu kvoruma, mācīja, ka šie „trīs dievišķie 
principi veido pamatu, uz kura mēs varam celt savas 
dzīves struktūru”. Viņš teica, ka šie trīs principi „kopā 
rada mums atbalsta bāzi, gluži tāpat kā kājas balsta trīs 
kāju krēslu” („The Joy of Hope Fulfilled”, Ensign, 1992. 
g. nov., 33. lpp.).

Šis materiāls tev palīdzēs atrast trīs Mormona atklātos 
principus. Pirmais princips ir ticība, par ko tu tikko 
studēji Mormona 7:20–39. Uz vienas no krēsla kājām 
uzraksti Ticība Jēzum Kristum. Izlasi Moronija 7:40 un 
atrod, ko simbolizē otra kāja. Pieraksti šo principu uz 
citas krēsla kājas.

Izlasi Moronija 7:41–42 un atrod, uz ko, saskaņā ar 
Mormona mācīto, mums ir jācer. (Moronija 7:41 ir 
prasmīgi pārzināmā rakstvieta.) Uz otrās krēsla kājas 
uzrakstīto principu tu vari papildināt ar vārdiem „uz 
mūžīgo dzīvi”, lai tas skanētu: „Cerība uz mūžīgo 
dzīvi”.

Prezidents Dīters F. Uhtdorfs, no Augstākā prezidija, 
runāja par šo cerību, uz kuru atsaucās Mormons:

„Cerība ir Gara dāvana. Tā ir cerība, ka 
caur Jēzus Kristus Izpirkšanu un Viņa aug-
šāmcelšanās spēku mēs tiksim paaugsti-
nāti mūžīgajai dzīvei, un tas notiks, 
pateicoties mūsu ticībai Glābējam. . . .

Cerība nav zināšanas, bet drīzāk pa-
stāvīga paļāvība, ka Tas Kungs piepildīs mums doto 
apsolījumu. Tā ir pārliecība: ja mēs tagad dzīvojam 
saskaņā ar Dieva likumiem un Viņa pravieša vārdiem, 
mēs nākotnē saņemsim svētības, kuras vēlamies. Mēs 
saņemsim atbildi uz savām lūgšanām —ticībā un pa-
cietībā. Cerība ir paļāvības, optimisma, entuziasma un 
pacietīgas izturības izpausme.” („The Infinite Power of 
Hope”, Ensign vai Liahona, 2008. g. nov., 21.–22. lpp.)

Viens princips, ko mēs apgūstam Moronija 7:40–42, ir: 
Ja mēs pielietojam ticību Jēzum Kristum, mēs caur 
Jēzus Kristus Izpirkšanu varam iegūt cerību — tikt 
paaugstinātiem mūžīgajai dzīvei.

Izlasi Moronija 7:43 un atrod īpašības, kas ir nepiecie-
šamas, lai cilvēks varētu iegūt tādu ticību un cerību, par 
kuru runāja Mormons.

Būt „lēnprātīgam un no sirds pazemīgam” nozīmē — 
būt patiesi pazemīgam, paklausīgam un pakļāvīgam 
Tā Kunga gribai. Kāpēc, tavuprāt, lēnprātība un sirds 
pazemība ir nepieciešama, lai iegūtu ticību un cerību 
uz Jēzus Kristus Izpirkšanu?

3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā pieraksti, 
kā tava ticība Jēzum Kristum un Viņa Izpirkšanai ir devusi 

tev cerību.

Moronija 7:44–48
Mormons māca par žēlsirdību
Vēlreiz apskati krēsla zīmējumu, kas atrodams šīs 
stundas sākumā. Izlasi Moronija 7:44 un atrod trešo 
principu, par kuru runāja Mormons. Uz atlikušās krēsla 
kājas uzraksti šo pēdējo principu.

Saskaņā ar Moronija 7:44–48, Mormons sniedza 
spēcīgu skaidrojumu par žēlsirdību. Izlasi Moronija 
7:45–47 un atzīmē vārdus vai frāzes, ko Mormons 
izmantoja, definējot žēlsirdību. (Moronija 7:45, 47–48 
ir prasmīgi pārzināmā rakstvieta.) Lai palīdzētu labāk 
saprast, ko mācīja Mormons, tu vari pierakstīt dažas 
no šīm žēlsirdības iezīmēm savos Svētajos Rakstos: 
„pacieš daudz” nozīmē pacietīgi izciest, „neskauž” no-
zīmē nebūt greizsirdīgam, „nav uzpūtīga” nozīmē būt 
pazemīgam un lēnprātīgam, „nemeklē savu labumu” 
nozīmē likt Dievu un citus pirmajā vietā, „nav viegli 
aizkaitināma” nozīmē ātri nedusmoties, un „tic visam” 
nozīmē pieņemt visu patiesību.



311

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
vienu vai vairākiem jautājumiem: 

a) Pamatojoties uz definīciju, kas dota Moronija 7:45–47, 
 kāpēc, tavuprāt, žēlsirdība ir lielākā garīgā dāvana, kuru varam 
saņemt?
b) Ko, tavuprāt, nozīmē tas, ka žēlsirdība nekad nebeidzas?
c) Kāpēc, tavuprāt, mēs neesam nekas, ja mums nav žēlsirdī-
bas?

Pēc apustuļa Pāvila mācības — par žēlsirdību — pie-
minēšanas Pāvila 1. vēstules korintiešiem 13. nodaļā, 
elders Dalins H. Oukss, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, paskaidroja: „Iemesls, kāpēc žēlsirdība nekad 
nebeidzas, un iemesls, kāpēc žēlsirdība ir lielāka pat 
par visnozīmīgākajiem labestības darbiem, kurus viņš 
citēja, ir tas, ka žēlsirdība, „tīrā Kristus mīlestība” 
(Moronija 7:47), nav rīcība, bet gan stāvoklis vai esība. 
Žēlsirdība tiek sasniegta daudzu pūļu rezultātā, kas 
vainagojas ar pievēršanos. Žēlsirdība ir kas tāds, par 
ko cilvēks kļūst. Tad nu, kā Moronijs pasludināja, „ja 
cilvēkiem nav žēlsirdības, tie nevar iemantot to vietu, 
kas [ir sagatavota] Tēva mājokļos” (Etera 12:34; uzsvars 
pievienots).” („The Challenge to Become”, Ensign, 
2000. g. nov., 34. lpp.)

Izlasi šīs situācijas un apdomā, kā tu varētu reaģēt, ja 
tev trūktu žēlsirdības dāvanas, un kā tu varētu reaģēt, 
ja būtu pilns žēlsirdības:

• Citi studenti izsmej tevi vai kādu citu tavā skolā.

• Tev ir brālis vai māsa, kas tev bieži krīt uz nerviem.

• Viens no taviem jaunajiem kvoruma vai klases 
padomdevējiem tev nepatīk tikpat ļoti kā 
iepriekšējais vadītājs.

Pēc tam, kad Mormons bija paskaidrojis, cik svarīgi ir 
attīstīt žēlsirdību savā dzīvē, viņš paskaidroja, kā mēs 
varam iegūt šo ļoti svarīgo rakstura iezīmi. Izlasi Moro-
nija 7:48 un atzīmē vārdus vai frāzes, kas māca šo prin-
cipu: Ja mēs lūdzam Tēvu ar visu savas sirds spēku 
un dzīvojam kā patiesi Jēzus Kristus sekotāji, mēs 
varam tikt piepildīti ar žēlsirdību. Apdomā, kāpēc ir 
svarīgi lūgt pēc žēlsirdības dāvanas ar visu sirds spēku, 
nevis ikdienišķi lūgt pēc šīs dāvanas.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā pieraksti 
kādu notikumu, kad esi jutis, ka Tas Kungs ir palīdzējis tev 

būt žēlsirdīgam. Vai arī pieraksti kādu notikumu, kad esi redzējis, 
kā cits cilvēks ir bijis žēlsirdīgs. Turklāt uzstādi konkrētu mērķi, kā 
tu pilnveidosi kādu no tām žēlsirdības iezīmēm, kas uzskaitītas 
Moronija 7:45. Lūdz pēc žēlsirdības dāvanas, kad centies sasniegt 
savu mērķi.

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — 
Moronija 7:41
Uzraksti visu pantu uz papīra lapas. Nolasi to vairākas 
reizes. Izdzēs (vai izsvītro) vārdus vai frāzes, līdz tu vari 
noskaitīt visu pantu no galvas.

Rakstvietu prasmīga pārzināšana: 
Moronija 7:45, 47–48
Pieraksti šo trīs pantu katra vārda pirmo burtu uz 
papīra lapas. Ieskaties papīra lapā, lai varētu noskaitīt 
šos pantus. Pēc tam, kad vairākas reizes esi noskaitījis 
pantus, izdzēs vai izsvītro burtus, līdz vari noskaitīt 
no galvas visus pantus. Pēc tam izvēlies kādu cilvēku 
grupu, pret kuru tu gribētu izrādīt lielāku žēlsirdību: 
ģimene, baznīcas kvoruma vai klasesbiedri, kaimiņi 
vai klasesbiedri skolā. Domā par šiem cilvēkiem, lasot 
Moronija 7:45 un apdomā, kā tu izrādīsi šiem cilvēkiem 
lielāku, Kristum līdzīgu mīlestību.

 6. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti 
vienu vai divus veidus, kā tu pret šiem cilvēkiem izrādīsi 

lielāku žēlsirdību. Nākamās nedēļas laikā lūdz pēc Tā Kunga palī-
dzības, lai attīstītu lielāku žēlsirdību pret viņiem. Nedēļas beigās 
dalies savā pieredzē ar kādu draugu vai ģimenes locekli.

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Moronija 7:20–48 un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

32. DAĻA: 2. DIENA

Moronija 8.–9. 
nodaļa
Ievads
Moronija 8. nodaļa ir vēstījums (vēstule), kuru Mor-
mons rakstīja savam dēlam Moronijam par to, kāpēc 
maziem bērniem nav nepieciešama kristīšana. Šajā 
vēstulē Mormons mācīja arī par to, kā mēs varam saga-
tavoties dzīvei kopā ar Dievu. Noslēgumā viņš pauda 
bažas par nefijiešu bezdievību un tuvojošos iznīcību. 
Moronija 9. nodaļa ietver Mormona pēdējo pierakstīto 
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vēstuli savam dēlam. Viņš pauda bēdas par nefijiešu 
bezdievīgo stāvokli un mudināja Moroniju uzcītīgi strā-
dāt, lai palīdzētu nefijiešiem nožēlot grēkus. Neska-
toties uz savas tautas neganto stāvokli, viņš mudināja 
savu dēlu būt uzticīgam Kristum un ļaut apsolījumam 
par mūžīgo dzīvi vienmēr palikt viņa prātā.

Moronija 8:1–24
Mormons rakstīja savam dēlam Moronijam par tiem, kam 
nepieciešama kristīšana
Vai tu kādreiz esi domājis, kāpēc Pēdējo Dienu Svēto 
Jēzus Kristus Baznīcā bērni netiek kristīti līdz astoņu 
gadu vecumam? Vēstulē, kas rakstīta savam dēlam 
Moronijam, Mormons mācīja dažas svarīgas patiesības 
par mazu bērnu pestīšanu un kristīšanu, tajā skaitā, to, 
kāpēc bērni netiek kristīti līdz astoņu gadu vecumam. 
Mormons sāka savu vēstuli Moronijam, runājot par 
strīdiem (nesaskaņām) nefijiešu starpā. Izlasi Moronija 
8:4–6 un sameklē doktrīnu, par kuru strīdējās nefijieši. 
(Lasot var būt noderīgi zināt, ka lielā kļūda šajā kontek-
stā nozīmē — ārkārtīgi nopietna.)

Izlasi Moronija 8:7 un atrod, ko Mormons darīja, 
kad viņš uzzināja par šo problēmu. Glābējs atbildēja 
uz Mormona lūgšanu, paskaidrojot, kāpēc maziem 
bērniem nav nepieciešama kristīšana pirms atbildī-
bas vecuma sasniegšanas. Izlasi Moronija 8:8–9 un 
sameklē, ko Glābējs teica par to, kāpēc zīdaiņus un 
mazus bērnus nevajag kristīt.

Moronija 8:8 „Ādama lāsts” attiecas uz Ādama atšķir-
šanu no Dieva klātbūtnes Krišanas dēļ. Acīmredzot, 
daži nefijieši nesaprata kristīšanas mācību. Tādējādi 
viņi nepareizi uzskatīja, ka mazi bērni nav cienīgi atras-
ties Dieva klātbūtnē bez kristīšanas priekšraksta, un 
viņi vēlējās kristīt pavisam mazus bērnus. Lai saprastu 
šo pantu, var būt noderīgi atcerēties, ka grēks ir „ap-
zināta nepakļaušanās Dieva pavēlēm” (Svēto Rakstu 
ceļvedis, „Grēks”, 62. lpp.) Lai labāk saprastu šajā 
pantā ietverto mācību, tu vari atzīmēt pie Moronija 8:8 
atsauci uz 2. Ticības apliecinājumu.

Izlasi Moronija 8:10 un sameklē vārdus, kas pabeidz šo 
patiesību: Grēku nožēlošana un kristīšana ir nepie-
ciešama visiem, kas . . .  

.

Mormons mācīja, ka ir nepareizi kristīt mazus bērnus 
pirms atbildības vecuma sasniegšanas, jo grēku no-
žēlošana un kristīšana ir nepieciešama tikai tiem, kas 
ir atbildīgi un spējīgi grēkot. Izlasi Moronija 8:11–13, 
18–22 un sameklē Mormona paskaidrojumu tam, kā-
pēc mazu bērnu kristīšana nav pareiza. Šie panti māca 
šo doktrīnu: Mazi bērni ir glābti caur Jēzus Kristus 
Izpirkšanu.

Tas Kungs ir noteicis, ka atbildības vecums sākas, 
sasniedzot astoņu gadu vecumu (skat. M&D 68:25–27; 
Džozefa Smita tulkojums, 1. Mozus 17:11 [Bībeles 
pielikums]). Pirms bērni sasniedz astoņu gadu vecumu, 
viņi nevar grēkot, jo Sātanam nav dota vara kārdināt 
mazus bērnus (skat. M&D 29:46–47). Jebkura kļūda, 
kuru bērni veic pirms astoņu gadu vecuma, netiek 
uzskatīta par grēku.

Elders Dalins H. Oukss, no Divpadsmit 
apustuļu kvoruma, paskaidroja, kāpēc 
mazi bērni nevar grēkot: „No mūsu 
doktrīnas mēs saprotam, ka pirms 
atbildības vecuma sasniegšanas bērns 
„nevar sagrēkot” (Moronija 8:8). Šajā 

laikā bērni var pieļaut kļūdas, pat ļoti nopietnas un 
postošas kļūdas, taču viņu rīcība netiek uzskatīta par 
grēku.” („Sins and Mistakes”, Ensign, 1996. g. okt., 
65. lpp.)

Vēl daļā no sava vēstījuma Mormons liecināja, ka mazi 
bērni ir „dzīvi Kristū” un, ja viņi nomirst pirms astoņu 
gadu vecuma, viņi ir pestīti caur Jēzus Kristus Izpirk-
šanu (skat. Moronija 8:12–15, 22).
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Paskaidrodams, kāpēc zīdaiņiem un maziem bērniem 
nav nepieciešama kristīšana, Mormons liecināja par 
šādu principu: Dievs attiecībās ar Saviem bērniem ir 
pilnīgi taisnīgs. Tas nozīmē, ka Dievs nodrošinās, ka 
ikvienam ir taisnīgas un vienlīdzīgas iespējas saņemt 
glābšanu.

 1. Šī aktivitāte var tev palīdzēt iemācīties paskaidrot 
doktrīnas, kas mācītas Moronija 8. nodaļā. Izvēlies vienu 

(vai abas) no zemāk dotajām situācijām un savā Svēto Rakstu 
studiju dienasgrāmatā atzīmē vienu vai divus pantus no Moronija 
8:8–24, kas var palīdzēt atbildēt uz cilvēku bažām šajās situāci-
jās. Pēc tam uzraksti vienu vai divas rindkopas, kā rīkoties šajā 
 situācijā. Savā atbildē izmanto Rakstu pantus.
a) Tu esi misionārs un satiec vīrieti, kas sirsnīgi meklē patiesību. 
Viņš paskaidro, ka visu savu dzīvi viņam tika mācīts, ka mazi 
bērni piedzimst grēcīgi Ādama pārkāpuma dēļ. Viņš ir pārlieci-
nāts, ka tad, kad zīdaiņi nomirst bez kristīšanas, viņi ir grēcīgi un 
nevar tikt glābti.
b) Kāds jaunpievērstais piekrīt, ka astoņus gadus vecu bērnu 
kristīšana ir laba doma, taču jautā: „Nav taču lielas nozīmes 
tam, vai cilvēki tiek kristīti astoņu mēnešu vai astoņu gadu 
 vecumā, vai ne?”

Moronija 8:25–26
Mormons māca, kas mums ir jādara, lai dzīvotu ar Dievu
Pēc tam, kad Mormons bija mācījis, kāpēc maziem 
bērniem nav nepieciešama kristīšana, viņš mācīja, ka 
cilvēkiem, kas ir sasnieguši atbildības vecumu, ir jātiek 
kristītiem. Viņš paskaidroja arī, kas mums ir jādara pēc 
kristībām, lai dzīvotu ar Dievu.

Izlasi Moronija 8:25–26 un atrod, kas mums ir jādara 
un kādas īpašības jāattīsta, lai dzīvotu ar Dievu. Tu vari 
atzīmēt to savos Svētajos Rakstos. Var būt noderīgi 
saprast, ka „lēnprātība” nozīmē būt pakļāvīgam Dieva 
gribai, un „sirds pazemība” nozīmē būt patiesi paze-
mīgam.

Savos Svētajos Rakstos, līdzās Moronija 8:25–26, tu 
vari pierakstīt šādu principu: Uzticīgi paklausot 
baušļiem, mēs varam saņemt Svēto Garu, kas mūs 
sagatavo dzīvei kopā ar Dievu.

 2. Šie jautājumi tev palīdzēs labāk saprast Moronija 
8:25–26. Apdomā visus jautājumus un tad izvēlies divus 

vai vairākus, lai savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā sniegtu 
uz tiem atbildes:
a) Kāpēc, tavuprāt, grēku piedošana veicina lēnprātību un sirds 
pazemību?
b) Kā tas, ka esi lēnprātīgs un sirdī pazemīgs, var tavā dzīvē ai-
cināt Svēto Garu?
c) Kā tas, ka tev ir Svētais Gars, palīdzēs tev sagatavoties dzīvot 
ar Dievu?

d) Mormons mācīja: ja mēs vēlamies būt piepildīti ar nebei-
dzamu mīlestību, mums ir uzcītīgi jālūdz. Kāpēc, tavuprāt, uzcī-
tīga lūgšana ir nepieciešama, ja mēs vēlamies būt pilni 
mīlestības?

Saskaņā ar Moronija 8:27, Mormons nosodīja lepnī-
bas grēku starp nefijiešiem. Izlasi Moronija 8:27 un 
sameklē nefijiešu lepnības rezultātu. Tad salīdzini šo 
rezultātu ar to, kāds rezultāts ir lēnprātībai un sirds 
pazemībai, kas atrodams Moronija 8:26.

Mormons mudināja Moroniju lūgt par nefijiešiem, 
lai, varbūt, viņi varētu nožēlot grēkus un saņemt viņa 
vēstulē aprakstītās svētības (skat. Moronija 8:28–30). 
Izmantojot Mormona padomu savam dēlam, apdomā 
lūgt par kādiem konkrētiem cilvēkiem, kurus tu pazīsti 
un kuriem vajag saņemt evaņģēlija svētības, un meklē 
iespējas, kā palīdzēt šiem cilvēkiem.

Moronija 9:1–20 
Mormons apraksta nefijiešu un lamaniešu bezdievību
Atceries kādu gadījumu, kad tu centies kādam palī-
dzēt, taču šis cilvēks tavus centienus noraidīja. Kā daži 
cilvēki varētu reaģēt, kad tie, kuriem viņi cenšas palī-
dzēt, atkārtoti noraida viņu labos nodomus? Studējot 
Mormona otro vēstuli savam dēlam Moronijam, kas 
atrodama Moronija 9. nodaļā, sameklē, ko Mormons 
teica, lai iedrošinātu savu dēlu nepadoties attiecībā uz 
nefijiešiem.

Izlasi Moronija 9:1 un sameklē, kādus vārdus Mormons 
lietoja, lai raksturotu to situāciju, par kuru viņš runās 
savā vēstulē. Ievēro, ka sāpīgi šajā kontekstā nozīmē 
ārkārtīgi uztraucoši. Saskaņā ar Moronija 9:2–19, Mor-
mons raksturoja dažas uztraucošas lietas, kas notika 
starp ļaudīm, parādot, cik ļauni bija kļuvuši cilvēki. 
Tāpat kā Eters, kurš bija jarediešu pravietis, Mormons 
bija liecinieks dusmām un bezdievībai, kas bija pārņē-
musi viņa tautu. Viņš baidījās, ka Tā Kunga Gars bija 
pārstājis pūlēties ar viņiem (skat. Moronija 9:4).

Apdomā, kāpēc Mormons turpināja strādāt starp nefi-
jiešiem, lai gan viņi bija nocietinājuši savas sirdis pret 
Dieva vārdu un noraidīja praviešu centienus palīdzēt 
viņiem.

Mormons deva Moronijam kādu spēcīgu padomu par 
to, kā viņam vajadzētu kalpot ļaudīm, kuru sirdis nebija 
atsaucīgas. Izlasi Moronija 9:3–6 un atzīmē vārdus 
vai frāzes, kas māca šo principu: Mums ir uzcītīgi 
jākalpo Dieva darbā arī tad, ja cilvēki, kam mēs 
kalpojam, nereaģē pozitīvi. 6. pants it īpaši palīdz 
mācīt šo principu.
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Moronija 9:21–26
Mormons iedrošina Moroniju būt ticīgam
Padomā par kādu nesenu notikumu savā kopienā, 
valstī vai pasaulē, kas cilvēkiem var šķist bezcerīgs. 
Izlasi Moronija 9:25–26, lai uzzinātu, kādu padomu 
Mormons deva Moronijam par to, ko darīt nomācošos 
apstākļos.

 3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem: Kam, saskaņā ar Mormona teikto, vajadzētu 

„palikt mūžīgi [Moronija] prātā”? (Moronija 9:25.) Kā tev var pa-
līdzēt Glābēja un Viņa Izpirkšanas atcerēšanās, kad tev ir grūti vai 
apkārt valda bezdievība?

No Mormona padoma Moronijam mēs varam mācīties 
šādu principu: Ja mēs esam uzticīgi Jēzum Kristum, 
Viņš var mūs uzmundrināt pat tad, ja mūs ieskauj 
grūtības un bezdievība. Būt „uzticīgam Kristum” 
var nozīmēt visos laikos rīkoties kā patiesam Glābēja 
māceklim, atceroties Glābēju un Viņa Izpirkšanu un 
uzticīgi ievērojot Viņa baušļus.

 4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā pieraksti 
kādu pieredzi no savas vai kāda tev tuva cilvēka dzīves, 

kas uzskatāmi parāda, ka iepriekš minētais princips ir patiess.

Apdomā, kā tu vari vēl spēcīgāk ticēt Kristum, kad tevi 
ieskauj bezdievība vai grūti apstākļi.

 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Moronija 8.–9. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

32. DAĻA: 3. DIENA

Moronija 10:1–7, 
27–29
Ievads
Moronijs pārliecināja lamaniešus un visus pārējos, kas 
lasīs viņa liecību, pašiem pārliecināties par viņa vārdu 
patiesumu, jautājot par to Dievam. Viņš mācīja, ka 
liecība par Mormona Grāmatu un Jēzu Kristu nāks ar 
Svētā Gara spēku. Moronijs droši pasludināja, ka viņš 
satiks savus lasītājus Dieva tiesas priekšā, kur Dievs 
apliecinās viņa vārdu patiesumu.

Moronija 10:1–7
Moronijs pārliecina mūs iegūt liecību par Mormona 
Grāmatu un Jēzu Kristu
Atkārto ievada stundas par Mormona Grāmatu šīs ro-
kasgrāmatas 1. daļā. Vai vari atcerēties arkas noslēgak-
mens mērķi un to, kā šis noslēgakmens ir attiecināms 
uz Mormona Grāmatu? Atšķir Mormona Grāmatas 
ievadu (atrodams grāmatas sākumā) un izlasi pravieša 
Džozefa Smita izteikumu sestajā rindkopā.

Pravietis Džozefs Smits Mormona Grāmatu nosauca 
par mūsu reliģijas „noslēgakmeni”, ar to domājot, ka 
mūsu liecība par Mormona Grāmatu satur un stiprina 
mūsu liecību par visām atjaunotā evaņģēlija patie-
sībām. Izlasi pēdējo rindkopu Mormona Grāmatas 
ievadā un sameklē, kādas patiesības cilvēks var uzzināt, 
iegūstot liecību par Mormona Grāmatu. Tieši tāpat kā 
noslēgakmens satur kopā arku, kā Mormona Grāmata 
satur kopā un stiprina tavu liecību?

Aptuveni 1400 gadus pirms Džozefs Smits saņēma 
zelta plāksnes, Moronijs pabeidza sava tēva pierakstu, 
vēl pēdējo reizi pārliecinot tos, kas saņems Mormona 
Grāmatu pēdējās dienās (skat. Moronija 10:1–2). Vārds 
pārliecināt nozīmē spēcīgi mudināt kādu. Mormona 
Grāmatas pēdējā nodaļā Moronijs lietoja šo vārdu sep-
tiņas (latviešu valodas tulkojumā) reizes. Viņš pārlieci-
nāja visus, kas saņem Mormona Grāmatu, cītīgi meklēt 
liecību par tās patiesumu un dievišķumu.

Izlasi Moronija 10:3–4 un sameklē, kas, saskaņā ar Mo-
ronija teikto, mums būtu jādara, lai iegūtu liecību par 
Mormona Grāmatu. Tu vari atzīmēt to savos Svētajos 
Rakstos. Studē doto informāciju par katru Moronija 
pieminēto lietu, pie kuras mums vajadzētu strādāt:

„Lasīt šos pierakstus”
Pirmais solis liecības iegūšanai par Mormona Grāmatas 
patiesumu ir tās lasīšana. Elders Tads R. Kalisters, no 

Noslēgakmens
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Septiņdesmito prezidija, dalījās, kā jauna sieviete guva 
labumu, izlasot visu Mormona Grāmatu:

„Kāda 14 gadus veca meitene . . . teica, ka viņa skolā ar 
kādu draudzeni diskutēja par reliģiju. Viņas draudzene 
viņai jautāja: „Kādai reliģijai tu piederi?”

Viņa atbildēja: „Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus 
Baznīcai jeb mormoņiem.”

Viņas draudzene atbildēja: „Es zinu to baznīcu un zinu, 
ka tā nav patiesa.”

„Kā tu to zini?” izskanēja pretjautājums.

„Tāpēc,” draudzene teica, „ka esmu to izpētījusi.”

„Vai esi lasījusi Mormona Grāmatu?”

„Nē,” sekoja atbilde. „Es neesmu lasījusi.” 

Tad šī jaukā jaunā meitene atbildēja: „Tad tu neesi 
izpētījusi manu baznīcu, jo es esmu izlasījusi katru 
Mormona Grāmatas lapaspusi un zinu, ka tā ir 
patiesa.” („The Book of Mormon — a Book from God”, 
Ensign vai Liahona, 2011. g. nov., 76. lpp.)

Kāpēc, tavuprāt, lai iegūtu liecību par Mormona 
Grāmatas patiesumu, tā ir jāizlasa?   
 

„Atcerēties, cik žēlīgs Tas Kungs ir bijis”
Nākamais solis šajā procesā ir „atcerēties, cik žēlīgs Tas 
Kungs ir bijis”. Tā Kunga žēlastības atcerēšanās var 
mīkstināt mūsu sirdis un sagatavot mūs saņemt Svēto 
Garu. Pārdomā notikumus, kad tu esi jutis Tā Kunga 
žēlastību savā dzīvē.

Mormona Grāmatas sākumā Nefijs pasludināja, ka 
ar saviem pierakstiem viņš parādīs mums piemērus 
Tā Kunga sirsnīgajai žēlastībai (skat. 1. Nefija 1:20). 
Mormona Grāmatas noslēgumā Moronijs lūdza 
mūs atcerēties Tā Kunga žēlastību pret mums (skat. 
Moronija 10:3). Tu vari pierakstīt atsauci uz 1. Nefija 
1:20, līdzās Moronija 10:3.

 1. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz 
jautājumiem: 

a) Kādus pierādījumus Tā Kunga žēlastībai tu esi redzējis savā 
dzīvē?
b) Kā, tavuprāt, Tā Kunga žēlastības atcerēšanās palīdz cilvēkam 
saņemt liecību par Mormona Grāmatu?

Atceroties Tā Kunga žēlastību pret citiem un sevi, 
var sagatavot mūs pārdomāt Mormona Grāmatas 
vēstījumu, kas veltīts mums.

„Pārdomāt to savā sirdī”
Nākamais solis, kuru Moronijs mācīja, ir „pārdomāt to 
savās sirdīs”. Elders Mārvins Dž. Eštons, no Divpadsmit 
apustuļu kvoruma, paskaidroja, kā pārdomāšana var 
mums palīdzēt saņemt Svēto Garu savā dzīvē:

„Studējot Svētos Rakstus, mani izaicina 
un virza vārds pārdomāt, kas tiek bieži 
lietots Mormona Grāmatā. Vārdnīcas 
skaidro, ka pārdomāt nozīmē garīgi izsvērt, 
padziļināti domāt par kaut ko, apsvērt, 
apcerēt. . . . Moronijs lietoja šo terminu 

savu pierakstu noslēgumā [skat. Moronija 10:3].

Pārdomājot mēs dodam Garam iespēju iedvesmot un 
vadīt. Pārdomāšana ir spēcīga saikne starp sirdi un 
prātu. Lasot Svētos Rakstus, tiek aizskarta mūsu sirds 
un prāts. Ja mēs izmantojam šo pārdomāšanas dāvanu, 
mēs varam saņemt šīs mūžīgās patiesības un apjaust, 
kā mēs varam iekļaut tās savā ikdienā. . . .

Pārdomāšana ir nemitīgs garīgs darbs. Tā ir liela 
dāvana tiem, kas to ir iemācījušies lietot. Pielietojot 
pārdomāšanas dāvanu, mēs atradīsim izpratni, atziņas 
un praktisku pielietojumu.” („There Are Many Gifts”, 
Ensign, 1987. g. nov., 20. lpp.)

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz 
jautājumiem: 

a) Kā pārdomāšana Mormona Grāmatas studiju laikā ir tev palī-
dzējusi just Svēto Garu?
b) Ko tu varētu darīt, lai, studējot Svētos Rakstus, pārdomātu 
daudz pastāvīgāk un efektīvāk?

„Vaicāt sirsnīgi, ar patiesu nolūku, būdami ar ticību Kristū”
Kad cilvēki „lūdz sirsnīgi un ar patiesu nolūku”, tas 
nozīmē, ka viņi „ir gatavi rīkoties saskaņā ar Dieva doto 
atbildi” (Sludini Manu evaņģēliju [2004], 111. lpp.).

Kāds vīrs, vārds Rodolfo Armando Perezs Bonulla, 
uzzināja, cik svarīgi ir lūgt ar patiesu nolūku. Viņš tika 
kristīts deviņu gadu vecumā, taču viņa ģimene nebija 
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aktīva baznīcā. Kad viņš sasniedza pusaudža vecumu, 
viņš sāka domāt par evaņģēliju, un viņam bija šāda 
pieredze:

„Šad un tad es lūdzu, lai zinātu, kas ir labs, taču tas 
nebija sirsnīgs jautājums, drīzāk pavirša doma. Tad, 
kādu vakaru, es nolēmu lūgt ar „patiesu nolūku”.

Es Debesu Tēvam teicu, ka vēlos iepazīt Viņu un būt 
Viņa patiesajā baznīcā. Es apsolīju: „Ja Tu man ļausi 
uzzināt, vai Džozefs Smits ir patiess pravietis un vai 
Mormona Grāmata ir patiesa, es darīšu jebko, ko Tu 
vēlies. Ja Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir 
patiesa baznīca, es tai sekošu un nekad to neatstāšu.”

Es nepiedzīvoju kādu ārkārtīgu izpausmi, taču es 
jutu mieru un devos gulēt. Pēc vairākām stundām es 
pamodos ar skaidru domu: „Džozefs Smits ir patiess 
pravietis, un Mormona Grāmata ir patiesa.” Šo domu 
pavadīja neaprakstāms miers. Es atkal iemigu, lai vēlāk 
pamostos ar to pašu domu un sajūtu.

Kopš tā brīža es nekad neapšaubīju Džozefu Smitu kā 
patiesu pravieti. Es zinu, ka šis ir Glābēja darbs un ka 
Debesu Tēvs atbildēs uz mūsu sirsnīgiem lūgumiem.” 
(„How I Know”, Ensign, 2011. g. okt., 64. lpp.)

 3. Domā par to, cik ļoti tu vēlies iegūt stipru liecību par 
Mormona Grāmatas patiesumu. Savā Svēto Rakstu stu-

diju dienasgrāmatā pieraksti, ko tu jau esi darījis, lai iegūtu lie-
cību par Mormona Grāmatu. Pēc tam pieraksti, ko tu varētu darīt, 
lai iegūtu stiprāku liecību par Mormona Grāmatu.

Pēti Moronija 10:4 un atrod Moronija liecību par to, ko 
Dievs sniegs tiem, kas ievēros šo lasīšanas, atcerēšanās, 
pārdomāšanas un vaicāšanas procesu. Tu vari atzīmēt 
šo solījumu savos Svētajos Rakstos. (Moronija 10:4–5 ir 
prasmīgi pārzināmā rakstvieta.)

Izlasi Moronija 10:5–7 un sameklē, ko vēl, saskaņā ar 
Moronija apsolījumu, mēs varam zināt caur Svēto Garu.

Viens princips, ko mēs varam mācīties no Moronija 
10:3–7, ir: Ja mēs meklējam ticībā, caur Svēto Garu 
mēs varam saņemt liecību par Mormona Grāmatu 
un Jēzu Kristu. Tu vari pierakstīt to savos Svētajos 
Rakstos, līdzās šiem pantiem.

 4. Svēto Rakstu dienasgrāmatā izpildi šo uzdevumu:
a) Pieraksti, kā šajā gadā lasīšana, atcerēšanās, pārdomā-

šana un lūgšana ir stiprinājusi tavu liecību par Mormona Grā-
matu un tās mācītajām patiesībām, vai ir palīdzējusi tev iegūt 
liecību par to.
b) Domā par situācijām, kad esi jutis Svēto Garu liecinām tev 
par Mormona Grāmatas patiesumu vai par kādu citu evaņģēlija 
patiesību. Ir svarīgi atcerēties, ka lielākā daļa atklāsmju netiek 
saņemtas kādā īpašā veidā. Lielākā daļa cilvēku jūt klusu un 
liegu Svētā Gara pamudinājumu, piemēram, siltas, mierīgas sajū-
tas vai apstiprinājumu patiesībai. Gars var arī liecināt par evaņ-
ģēlija patiesībām rindiņu pēc rindiņas, laika gaitā palīdzot mums 
pakāpeniski apgūt šīs patiesības. Pieraksti kādu notikumu, kad 
esi jutis Svētā Gara apstiprinošo liecību.

Moronija 10:27–29
Moronijs liecināja, ka viņš mūs satiks Dieva tiesā
Izlasi Moronija 10:27–29 un apdomā, kā šie panti māca 
šādu principu: Tie, kas ir saņēmuši Mormona Grā-
matu, būs atbildīgi Dieva priekšā par to, kā viņi ar 
to rīkojušies. Iztēlojies, ka tev ir iespēja satikt Moroniju 
Dieva tiesas priekšā. Pārdomā, ko tu viņam teiktu par 
Mormona Grāmatu un kā tā ir ietekmējusi tavu dzīvi.

Rakstvietu prasmīga pārzināšana: 
Moronija 10:4–5
Daloties Mormona Grāmatas vēstījumā ar citiem, var 
būt ļoti noderīgi iegaumēt Moronija 10:4–5. Velti laiku, 
lai iemācītos šos pantus vārds vārdā. Viens veids, kā to 
izdarīt, ir vairākas reizes skaļi nolasīt šo rakstvietu Pēc 
tam trīs reizes vārdu pa vārdam pārraksti to uz papīra 
lapas vai savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā. Kad 
esi pabeidzis, pārbaudi, vai vari šos pantus noskaitīt no 
galvas.
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 5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Moronija 10:1–7, 27–29 un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:

32. DAĻA: 4. DIENA

Moronija 10:8–26, 
30–34 
Ievads
Pēc tam, kad Moronijs bija mācījis, kā caur Svēto Garu 
iegūt liecību par visu lietu patiesību, viņš pārliecināja 
tos, kas lasīs viņa vārdus, atpazīt un saņemt garīgās 
dāvanas. Moronijs pabeidza Mormona Grāmatas pie-
rakstu, pārliecinot visus cilvēkus nākt pie Jēzus Kristus, 
turēties par katras labas dāvanas, kuru Viņš dod, un būt 
pilnīgiem caur Viņu.

Moronija 10:8–26
Moronijs māca par Gara dāvanām un to nolūku Tā Kunga 
darbā
Padomā par kādu situāciju, kad Debesu Tēvs ir tevi 
svētījis, lai tu varētu paveikt kaut ko tādu, ko tu nebūtu 
varējis izdarīt pats saviem spēkiem. Šajā noslēdzošajā 
nodaļā Moronijs liecināja par to palīdzību un spēku, ko 
Tas Kungs var mums dāvāt. Izlasi Moronija 10:8 un sa-
meklē frāzi, kas raksturo tās garīgās spējas vai svētības, 
kuras Debesu Tēvs dod Saviem uzticīgajiem bērniem.

„Dieva dāvanas”, par kurām Moronijs runāja Mo-
ronija 10:8, tiek dēvētas arī par „Gara dāvanām” vai 
„garīgajām dāvanām”. Tu vari atzīmēt šo frāzi „Dieva 
dāvanas” savos Svētajos Rakstos. Pieraksti šo patiesību 
savos Svētajos Rakstos, līdzās Moronija 10:8: Dievs 
dāvā Savas Gara dāvanas, lai tās nestu labumu 
Viņa bērniem. Frāze „nest labumu Viņa bērniem” 
nozīmē būt noderīgs vai lai kalpotu Viņa bērniem.

Izlasi Moronija 10:9–16 un atzīmē katru Moronija 
pieminēto gara dāvanu. Ir svarīgi zināt, ka tās garīgās 
dāvanas, kuras pieminēja Moronijs, ir tikai daži piemēri 
no daudzajām garīgajām dāvanām. Elders Mārvins Dž. 
Eštons, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, mācīja, ka 
„Dievs katram no mums ir devis vienu vai vairākus 
īpašus talantus”:

„Man šķiet, ka viena no lielākajām dzīves 
traģēdijām ir tad, kad cilvēks uzskata sevi 
par netalantīgu vai neapdāvinātu. . . . 
Nonākt pie secinājuma, ka mums nav 
dāvanu, kad vērtējam sevi pēc stājas, gara 
spējām, atzīmēm skolā, labklājības, varas, 

īpašuma vai ārējā izskata, mums ir ne tikai netaisnīgi, 
bet arī nepamatoti. . . .

. . . Pēc nejaušas izvēles, atļaujiet man pieminēt dažas 
dāvanas, kas ne vienmēr ir pamanāmas vai ievēroja-
mas, taču kas ir ļoti svarīgas. Starp šīm dāvanām var 
būt arī jūsu dāvanas — dāvanas, kas nav tik acīmredza-
mas, tomēr ir reālas un vērtīgas.

Apskatīsim dažas no šīm mazāk zināmām dāvanām: 
vaicāšanas dāvana; klausīšanās dāvana; mazas, klusas 
balss uzklausīšanas un īstenošanas dāvana; dāvana — 
spēt raudāt; dāvana — spēt izvairīties no strīdiem; dā-
vana — būt patīkamam cilvēkam; dāvana — izvairīties 
no liekas atkārtošanās; dāvana — tiekties pēc tā, kas ir 
taisnīgs; dāvana — netiesāt; dāvana — meklēt Dieva 
vadību; dāvana — būt par mācekli; dāvana — rūpēties 
par citiem; dāvana — spēt pārdomāt; dāvana — lūgt; 
dāvana — sniegt spēcīgu liecību un dāvana — saņemt 
Svēto Garu.

Mums ir jāatceras, ka ikvienam cilvēkam ar Dieva Garu 
ir dota dāvana [skat. M&D 46:11–12 ]. Mūsu tiesības 
un pienākums ir pieņemt savas dāvanas un dalīties 
ar tām. Dieva dāvanas un spēks ir pieejams mums 
visiem.” („There Are Many Gifts”, Ensign, 1987. g. nov., 
20. lpp.).

Izlasi Moronija 10:17 un ievēro Moronija mācību, ka ik-
vienam ticīgam baznīcas loceklim ir vismaz viena gara 
dāvana (skat. arī M&D 46:11). Elders Roberts D. Heilzs, 
no Divpadsmit apustuļu kvoruma, mācīja, ka „Gara 
dāvanas . . . palīdzēs katram no mums sasniegt mūsu 
mūžīgās dzīves mērķi.

Šīs Gara dāvanas tiek dotas ar Svētā Gara 
dāvanu. Svētais Gars ir trešais Dievības 
loceklis, un tas ir zināms kā Svētais Gars. 
Svētais Gars ir dāvana no Dieva, lai 
palīdzētu mums pieņemt lēmumu, kas 
mums ļaus atrast un izpildīt savu 

 misiju. . . .

Šajās pēdējās dienās mums ir dota izpratne par Gara 
dāvanām caur atklāsmi, kas pierakstīta Mācības un De-
rību 46. nodaļā. 46. nodaļa raksturo Gara dāvanas šādi:

„Jo visiem nav katra dāvana dota, jo ir daudz dāvanu, 
un katram cilvēkam tiek dota dāvana ar Dieva Garu.” 
(11. p.)
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Mums ir skaidri norādīts, ka ikvienam no mums ir dota 
dāvana vai dāvanas. Vai mēs zinām, kāda dāvana mums 
ir dota? Vai mēs tiecamies uzzināt savas dāvanas?” 
(„Gifts of the Spirit”, Ensign, 2002. g. febr., 12. lpp.)

 1. Padomā par garīgām dāvanām, kuras esi saņēmis no 
Dieva, un savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi 

uz vienu vai diviem jautājumiem:
a) Kā tu esi guvis labumu no saņemtajām Gara dāvanām?
b) Kādus piemērus garīgajām dāvanām tu esi redzējis baznīcā 
šajās dienās?
c) Kā tu vari izmantot savas garīgās dāvanas, lai svētītu citu cil-
vēku dzīves? Kā tavu dzīvi ir svētījušas citu cilvēku dāvanas?

Apdomā, kā Mormona Grāmatas nākšanu gaismā, 
acīmredzami, ir ietekmējušas garīgās dāvanas. Brīvajā 
vietā atbilstoši katram attēlam uzraksti tās garīgās 
dāvanas, kas ir bijušas Džozefa Smita dzīvē:

Moronija 10:11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Moronija 10:14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Moronija 10:16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Moronijs liecināja, ka mums ir jābūt ticībai, lai saņemtu 
garīgās dāvanas. Viņš mācīja, ka Dievs „darbojas ar 
spēku, atbilstoši cilvēku bērnu ticībai, tāpat šodien 
un rīt, un mūžīgi” (Moronija 10:7). Izlasi Moronija 
10:19, 24 un atrod, kas cilvēkiem liedz saņemt un atpa-
zīt garīgās dāvanas.

 2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā pieraksti, 
kāpēc cilvēki neticības stāvoklī nevar atpazīt vai saņemt 

Dieva spēku un dāvanas.

Izlasi Moronija 10:20–23. Sameklē, ko Moronijs mācīja 
par svarīgajām ticības, cerības un žēlsirdības garīgajām 
dāvanām. Viņš liecināja, ka garīgā ticības dāvana ved 
uz brīnišķīgu svētību. Izlasi 23. pantu, lai uzzinātu, 
kas tā ir par svētību. Ievēro, ka vārds noderīgs nozīmē 
„vēlams”, un frāze „visu, kas ir noderīgs manī” nozīmē 
„visu, ko es vēlos, lai tu darītu”. Tu vari atzīmēt šo tei-
kumu Moronija 10:23, kas māca šo principu: Ja mums 
ir ticība, mēs varēsim paveikt to, ko Debesu Tēvs 
no mums vēlas.

 3. Lai palīdzētu tev atpazīt, kā šis princips ir ticis piepil-
dīts vai varētu būt piepildīts tavā dzīvē, savā Svēto Rakstu 

studiju dienasgrāmatā ieraksti dažus teikumus kā atbildi uz vienu 
vai abiem izteikumiem:
a) Es piedzīvoju Moronija 10:23 apsolījumu, kad . . . 
b) Apsolījums, kas atrodams Moronija 10:23, var man palīdzēt . . .

 4. Apdomā šos divus principus, kurus esi apguvis Moro-
nija 10:8–26: Dievs dāvā Gara dāvanas, lai dotu la-

bumu Saviem bērniem. Ja mums ir ticība, mēs varēsim 
paveikt to, ko Debesu Tēvs no mums vēlas. Atbildi savā Svēto 
Rakstu studiju dienasgrāmatā uz šādiem jautājumiem: 
a) Kā tieši tagad tavā dzīvē var palīdzēt zināšanas par šiem 
 diviem principiem?
b) Kā šie divi principi var tev palīdzēt nākotnes iespējās?

Moronija 10:30–34
Moronijs pabeidz savus pierakstus, aicinot visus nākt pie 
Kristus un tapt pilnveidotiem Viņā

Vai, tavuprāt, ir iespējams būt pilnīgam 
šajā dzīvē? Prezidents Džeims E. Fausts, 
no Augstākā prezidija, paskaidroja pavēli 
— tapt pilnīgiem: „Pilnība ir mūžības 
mērķis. Lai gan mēs nevaram tapt pilnīgi 
mirstībā, tiekšanās pēc pilnības ir bauslis, 

kuru gala rezultātā caur Izpirkšanu mēs varam ievērot.” 
(„This Is Our Day”, Ensign, 1999. g. maijs, 19. lpp.)

Kā mācīja prezidents Fausts, pilnība ir mērķis, un mēs 
varam strādāt pie tā sasniegšanas tagad un ar Glābēja 
palīdzību sasniegt to nākamajā dzīvē. Moronijs noslē-
dza savu liecību, mācot, ko mēs varam darīt, lai tagad 
aicinātu Glābēja attīrošo spēku savā dzīvē un galu galā 
taptu pilnīgi caur Viņa Izpirkšanu.

 5. Savā Svēto Rakstu dienasgrāmatā uzzīmē šādu 
 tabulu:

Ko es varu darīt Ko apsola Dievs

Pēti Moronija 10:30–33 un atrod, (a) kas mums ir jādara, lai 
kļūtu šķīsti un ar laiku pilnīgi, un (b) ko Dievs apsola darīt, lai 
mums palīdzētu. Atrasto atbildi ieraksti tabulas atbilstošajā ko-
lonnā.
Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem tabulas 
vai savos Svētajos Rakstos, līdzās Moronija 10:32–33, 
pieraksti šo izteikumu: Nākot pie Jēzus Kristus, mēs 
varam tikt attīrīti un pilnveidoti caur Viņa Izpirk-
šanu.

Nākšana pie Kristus ir process dzīves garumā, kas 
sākas ar ticību Viņam un turpinās ar pazemīgu Viņa 
ietekmes meklēšanu savā dzīvē. Šis process turpinās, 
pieņemot Viņa evaņģēliju, pieņemot Viņu kā mūsu Glā-
bēju, nožēlojot grēkus, noslēdzot derības ar Viņu caur 
evaņģēlija priekšrakstiem un uzticīgi izturot līdz galam, 
dzīves gaitā paklausot Viņa baušļiem. Galu galā mēs 
būsim atnākuši pie Kristus, kad būsim kļuvuši kā Viņš; 
tad mēs varēsim dzīvot kopā ar Viņu mūžībās.

Elders Džefrijs R. Holands, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, apkopoja Moronija pēdējo aicinājumu nākt 
pie Kristus, kas atrodams Moronija 10:30–33:

„Moronija [pēdējā liecība uzsver] ticību 
Kristum, cerību Kristū, Kristus žēlsirdību, 
lūdzot, lai šīs trīs diženās kristiešu 
vērtības, šie trīs augstākie kristīgie 
principi, mūs virzītu svētumā. . . .

Mūsu reliģijas noslēgakmens un visparei-
zākās grāmatas, kas jebkad sarakstīta, galīgais, pēdē-
jais, vientuļais aicinājums ir nepieskarties netīrai lietai; 
tas nozīmē būt svētam un neaptraipītam; tas nozīmē 
būt šķīstam. Un šī šķīstība var nākt tikai caur Jēra, kurš 
nesa mūsu ciešanas un pacieta mūsu bēdas, asinīm, 
tā Jēra, kas tika ievainots par mūsu pārkāpumiem un 
sists par mūsu nepilnībām, tā Jēra, kas tika nicināts un 
mocīts, taču kuru mēs necienījām (skat. Mosijas 14. 
nodaļu). . . .

Šķīstība — caur Jēra asinīm. Tieši par to lūdzas 
[Mormona Grāmata]” („A Standard unto My 
People” [CES symposium on the Book of Mormon, 
1994. g. 9. aug.], 15, si.lds.org).
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Atkārto Moronija 10:32–33 un atzīmē frāzes, kas 
uzsver, ka vienīgais veids, kā mēs varam būt pilnīgi, ir 
tapt pilnveidoti „Kristū”. Tas nozīmē, ka mēs nevaram 
sasniegt pilnību saviem spēkiem; mums ir jāpaļaujas 
uz Glābēja Izpirkšanas spēku un žēlastību. Pārdomā, 
kāpēc mums, lai mēs kļūtu šķīsti un pilnveidoti, ir 
nepieciešama Jēzus Kristus Izpirkšana. Tu vari atzīmēt 
frāzes Moronija 10:32–33, kas tev šķiet iedrošinošas ta-
vos centienos pēc šķīstības un pilnības mūžīgā mērķa.

Vēlreiz ieskaties, ko tu pierakstīji tabulas kolonnā „Ko 
es varu darīt” savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā. 
Izvēlies vienu no tabulā pierakstītajām rīcībām un pār-
domā, kā tu varētu kļūt uzcītīgāks šajā dzīves jomā.

Izlasi Moronija 10:34 un sameklē pierādījumus Moro-
nija ticībai Jēzum Kristum un cerībai uz mūžīgās dzīves 
saņemšanu. Kad mēs Mormona Grāmatas studēšanu 
padarām par darbu dzīves garumā un pielietojam tās 
lapaspusēs mācītās patiesības, arī mums var būt ticība 
un cerība.

 6. Pabeidzot šo Mormona Grāmatas studiju kursu, savā 
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz šiem jautā-

jumiem un sagatavojies dalīties savās atbildēs ar savu skolotāju:
a) Kā Mormona Grāmatas studēšana šajā gadā ir mainījusi tavu 
dzīvi?
b) Kādas mācības vai principi ir tev palīdzējuši „nākt pie  Kristus” 
un stiprināt savu ticību Glābējam?
c) Kāda ir tava liecība par Mormona Grāmatu?

 7. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs 
dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Moronija 10:8–26, 30–34 un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu 
skolotāju:
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