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Labklājības plāna patiesais ilgtermiņa mērķis ir veidot Baznīcas locekļu,  

gan devēju, gan ņēmēju raksturu, saglābjot visu to labo, kas viņos ir,  

un liekot apslēptajai gara bagātībai uzziedēt un nest augļus,  

kas galu galā ir šīs Baznīcas misija un mērķis, un pastāvēšanas iemesls.

Dž. Rūbens Klarks, jaunākais, īpašā sapulcē stabu prezidentiem, 1936. g. 2. okt.



Baznīcas labklājības mērķis ir palīdzēt Baznīcas locekļiem kļūt pašpaļāvīgiem,  
rūpēties par nabadzīgajiem un trūcīgajiem un kalpot citiem.
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Baznīcas locekļu  
pienākumi

Priesterības un sieviešu palīdzī
bas biedrības vadītājiem ir jāpalīdz 
baznīcas locekļiem saprast savus 
pienākumus pašiem pret sevi, pret 
savām ģimenēm un pret citiem .

Nodrošināt sevi un ģimeni
baznīcas locekļi paši ir atbildīgi 

par savu garīgo un laicīgo labklā
jību . būdami svētīti ar rīcības  
brīvības dāvanu, tiem ir dota pri
vilēģija pašiem noteikt savu dzī
ves ceļu, risināt savas problēmas 
un tiekties kļūt pašpaļāvīgiem . 
baznīcas locekļi to dara, saņemot 
iedvesmu no Tā Kunga un strā
dājot ar savām pašu rokām .

Pašpaļāvības pamati
Pašpaļāvība ir spēja, apņemša

nās un centieni nodrošināt dzī
vei nepieciešamo sev un savai 

ģimenei . baznīcas locekļiem 
kļūstot pašpaļāvīgiem, viņi spēj 
labāk kalpot un rūpēties par 
citiem .

ja baznīcas locekļi dara visu,  
ko spēj, lai nodrošinātu sevi,  
taču joprojām nespēj apmierināt 
pamatvajadzības, viņiem pēc 
palīdzības vispirms ir jāvēršas  
pie saviem radiniekiem . Kad ar  
to nepietiek, palīdzēt var baznīca .

dažas no jomām, kurās baznī
cas locekļiem ir jākļūst pašpaļāvī
giem, ir izklāstītas tālāk un 2 . lpp .

Izglītība. izglītība var cilvēku 
bagātināt, padarīt cildenāku un 
sniegt izpratni, kas vada uz laimī
gāku dzīvi . baznīcas locekļiem 
vajadzētu studēt svētos rakstus 
un citas labas grāmatas, uzlabot 
savu lasītprasmi un rakstītprasmi, 
apgūt matemātikas pamatus, un 
apgūt prasmes, kas ir nepiecieša
mas attiecīgajam darbam .

Izglītība

Krājumu 
veidošana 

mājās

DarbsFinanses

VeselībaGarīgais 
spēks
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Veselība. Tas Kungs ir pavēlējis 
baznīcas locekļiem rūpēties par 
savu prātu un ķermeni . viņiem 
jāievēro Gudrības vārds, jāēd 
veselīga pārtika, regulāri jāvingro 
un pietiekami jāizguļas . viņiem 
jāizvairās no vielām vai darbī
bām, kas nodara ļaunumu viņu 
ķermenim vai prātam un kas var 
izraisīt atkarību . viņiem jāievēro 
tīrība un higiēna un jāsaņem 
atbilstoša medicīniskā un stoma
toloģiskā aprūpe . vēl viņiem ir 
jācenšas veidot labas attiecības ar 
ģimenes locekļiem un citiem .

Darbs. darbs ir pamats, uz 
kura balstās pašpaļāvība un lai
cīgā labklājība . baznīcas locek
ļiem ir jāsagatavojas un rūpīgi 
jāizvēlas piemērotu nodarboša
nos vai pašnodarbinātības veidu, 
kas nodrošinātu viņu pašu un 
viņu ģimeņu vajadzības . viņiem 
ir jākļūst prasmīgiem savā darbā, 
jābūt uzcītīgiem un uzticamiem, 
un godīgi jāstrādā atbilstoši 
samaksai un citai atlīdzībai,  
ko viņi saņem .

Krājumu veidošana mājās. lai 
palīdzētu parūpēties par sevi un 
par savu ģimeni, baznīcas locek
ļiem:

– jāizveido pārtikas krājumus 
trim mēnešiem, iekļaujot paras
tās ikdienas uztura sastāvdaļas .

– jāuzglabā dzeramo ūdeni  
gadījumiem, ja ūdens var tikt 
piesārņots vai pārtraukta tā 
piegāde .

– Pakāpeniski jāveido pārtikas 
krājumus ilgākam laikam, kas 
uzturētu dzīvību .

skat . Sagatavojiet katru nepiecie-
šamo lietu: Ģimenes mājas krājumi, 3 
(numurs 04008) .

Finanses. lai kļūtu finansiāli 
pašpaļāvīgi, baznīcas locekļiem:

– jāmaksā desmito tiesu un 
ziedojumus .

– jāizvairās no nevajadzīgiem 
parādiem .

– jāveido budžetu un jādzīvo tā 
ietvaros .

– Pakāpeniski jāveido finansiālas 
rezerves, regulāri nedaudz 
iekrājot .

– jāmāca ģimenes locekļus  
par finansu pārvaldīšanas 
principiem .

skat . Sagatavojiet katru nepiecie-
šamo lietu: Ģimenes finanses, 3 
(numurs 04007) .

Garīgais spēks. Garīgums ir 
būtiski svarīgs cilvēka laicīgajai 
un mūžīgajai labklājībai . baznī
cas locekļiem ir jāizrāda ticību 
debesu Tēvam, jāpaklausa dieva 
baušļiem, katru dienu jālūdz, jā
studē svētos rakstus un Pēdējo 
dienu praviešu mācības, jāap
meklē baznīcas sanāksmes un 
jākalpo baznīcas aicinājumos  
un uzdevumos .
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Rūpes par citiem
savas mirstīgās kalpošanas 

laikā, Glābējs staigāja starp naba
dzīgajiem, slimajiem un nomākta
jiem, kalpojot atbilstoši cilvēku 
vajadzībām un svētot viņus ar 
dziedināšanu un cerību . saviem 
mācekļiem viņš mācīja darīt tāpat . 
Palīdzēt tiem, kam ir ciešanas, — 
tā ir jēzus Kristus mācekļa galvenā 
iezīme (skat . jāņa 13:35) .

mūsdienās Tas Kungs no jauna 
ir pavēlējis saviem ļaudīm rūpē
ties par nabadzīgajiem un trū
kumcietējiem . viņš teica: „jums ir 
jāapmeklē nabagi un trūkumcie
tēji, un jāsniedz tiem palīdzība” 
(m&d 44:6) . baznīcas locekļi tiek 
mudināti personīgi ar līdzcietību 
kalpot tiem, kas ir grūtībās . 
viņiem ir „dedzīgi [jānododas] 
labai lietai,” kalpojot bez īpaša 
lūguma vai nozīmējuma (skat . 
m&d 58:26–27) .

Tas Kungs ir raksturojis savu 
veidu, kā rūpēties par nabadzīga
jiem un trūkumcietējiem . viņš 

deva norādījumus svētajiem: „jūs 
dosit no savas mantas nabagiem, 
 .  .  . un tam jātiek noliktam priekšā 
manas baznīcas bīskapam  .  .  . 
[un] jātiek uzglabātam manā krā
tuvē, lai sniegtu nabagiem un trū
kumcietējiem” (m&d 42:31, 34) .

Tālāk Tas Kungs paskaidroja,  
ka šie ziedojumi ietver baznīcas 
locekļu talantus . Šiem talantiem 
jātiek nodotiem „Tā Kunga krā
tuvē,  .  .  . katrs cilvēks, meklēdams 
labumu savam tuvākam un darī
dams visu ar aci, vērstu tikai uz 
dieva godību” (m&d 82:18–19) .

Tā sevī ietver laika, talantu, 
līdzcietības, materiālu un finansu 
līdzekļu ziedojumus, ko ticībā 
sniedz uzticīgi baznīcas locekļi 
bīskapam, lai rūpētos par naba
dzīgajiem un trūkumcietējiem . 
Tādējādi Tā Kunga krātuve ir 
katrā bīskapijā . bīskaps ir Tā 
Kunga krātuves pārvaldnieks . 
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Bīskaps tiekas ar trūcīgajiem Baznīcas locekļiem un pārskata,  
kādā veidā vislabāk sniegt palīdzību un palīdzēt tiem palīdzēt sev.

Staba prezidenta  
pienākumi

staba prezidijs nodrošina, ka bīs
kapi saprot labklājības principus 
un veic savu dievišķo uzdevumu 
meklēt un rūpēties par nabadzīga
jiem . staba prezidents sniedz 
padomus un pārrunā ar bīskapiem 
to, kā tiek izlietoti gavēņa ziedo
jumi un citi izdevumi .

staba prezidijs var tikt nozī
mēts, lai sniegtu priesterības 
vadību labklājības darbiem, pie
mēram, bīskapa krātuvei vai 
nodarbinātības resursu centram .

stabu prezidenti apmeklē koor
dinēšanas padomes sanāksmes, 
lai saņemtu norādījumus par 
dažādiem baznīcas jautājumiem, 
tostarp par labklājības principiem 
un pienākumiem . Šajās sanāk
smēs vadītāji apsver veidus, kā 

veicināt pašpaļāvību, rūpes par 
nabadzīgajiem un kā mudināt 
maksāt gavēņa ziedojumus .

stabu prezidenti koordinē arī 
vairāku stabu apvienotos labklājī
bas centienus, kā arī rīcību nepa
redzētos gadījumos .

Bīskapa pienākumi
bīskapam ir dievišķs uzdevums 

meklēt un rūpēties par nabaga
jiem (skat . m&d 84:112) . viņš 
vada labklājības darbu savā bīs
kapijā . viņa mērķis ir palīdzēt 
baznīcas locekļiem palīdzēt 
pašiem sev un kļūt pašpaļāvī
giem . (draudzēs šīs pašas labklā
jības atbildības pilda draudzes 
prezidents .)

bīskapi ir svētīti ar izpratnes 
dāvanu, lai saprastu, kādā veidā 
labāk palīdzēt tiem, kam ir  
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vajadzība . Katra cilvēka apstākļi 
ir atšķirīgi, un tādēļ ir vajadzīga 
iedvesma . būdams vadīts ar 
Garu un vadoties pēc labklājības 
pamatprincipiem, kas aprakstīti 
šajā sadaļā, bīskaps nosaka, kam 
palīdzēt, cik daudz dot un cik 
ilgi palīdzēt .

Parasti bīskaps palīdz vienīgi 
tiem baznīcas locekļiem, kuri 
patlaban dzīvo viņa bīskapijas 
robežās . retos gadījumos, saņe
mot iedvesmu no Gara, bīskaps 
var palīdzēt cilvēkiem, kuri nav 
baznīcas locekļi .

bīskaps saglabā konfidenciali
tāti attiecībā uz baznīcas locekļu 
labklājības vajadzībām . viņš 
dalās vienīgi ar to informāciju, 
kas ir vajadzīga priesterības vadī
tājiem, sieviešu palīdzības biedrī
bas vadītājām vai citiem, kuri 
sniedz palīdzību .

bīskapi, kuriem ir aizdomas 
par labklājības ļaunprātīgu 
izmantošanu vai krāpšanu, var 
zvanīt uz bīskapu palīdzības 
tālruni (18012407887) vai uz 
reģiona biroju . ja bīskaps nepa
zīst kādu baznīcas locekli, pirms 
labklājības palīdzības sniegšanas 
viņam ir jāsazinās ar šī locekļa 
iepriekšējo bīskapu .

Labklājības pamatprincipi 
par to, kā sniegt palīdzību

rūpējoties pat nabadzīgajiem 
un trūkumcietējiem, bīskapam ir 
jāvadās pēc šādiem labklājības 
pamatprincipiem:

•	Meklēt nabadzīgos.  Nav pie
tiekami palīdzēt tikai tad, kad 
to lūdz . bīskapam ir jāmudina 
priesterības un sieviešu palī
dzības biedrības vadītāji, kā arī 
mājskolotāji un apmeklējošās 
māsas, palīdzēt noteikt tos 
baznīcas locekļus, kuriem ir 
nepieciešama palīdzība .

•	Veicināt personisko atbildību.  
bīskaps kopā ar baznīcas locek
ļiem pārskata tos resursus un 
centienus, ko viņi un viņu 
ģimene var sniegt, lai apmieri
nātu savas vajadzības .

•	Atbalstīt dzīvību, nevis dzī-
vesveidu.  bīskaps sniedz 
pamata lietas, kas nepiecieša
mas dzīvības uzturēšanai . viņš 
nesniedz tāda veida palīdzību, 
kas uzturētu pārtikušu 
dzīvesveidu .

•	Sniegt preces, nevis skaidru 
naudu.  ja iespējams, bīskaps 
baznīcas locekļiem sniedz pre
ces, nevis dod tiem naudu vai 
apmaksā viņu rēķinus . vietās, 
kur nav pieejama bīskapa krā
tuve, vajadzīgo preču nopirk
šanai var izmantot gavēņa 
ziedojumus .

•	Sniegt darba iespējas.  bīskapi 
lūdz tiem, kuri saņem palīdzību, 
strādāt atbilstoši savām spējām 
par to, ko viņi saņem . bīskapiem 
vajadzētu mācīt par darba 
nozīmi un dot nozīmīgus darba 
uzdevumus . sarakstu ar nozīmī
gām darba iespējām apkopo un 
uztur bīskapijas padome .
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Bīskapa vadībā bīskapijas padome palīdz atrasināt labklājības vajadzības.

Baznīcas resursi, kas 
pieejami, lai palīdzētu 
nabadzīgajiem

Bīskapijas padome
bīskapijas padomes locekļi, 

sevišķi priesterības kvorumu  
un sieviešu palīdzības biedrības 
vadītāji, palīdz bīskapam apmie
rināt baznīcas locekļu labklājības 
vajadzības . Šiem vadītājiem 
palīdz mājskolotāji, apmeklējošās 
māsas un citi, kuriem ir īpašas 
prasmes .

Konfidenciālus jautājumus pēc 
vajadzības var apspriest priesterī
bas izpildkomitejas sapulcē, kurā 
uzaicina piedalīties sieviešu palī
dzības biedrības prezidiju .

Priesterības kvorumi un  
Sieviešu palīdzības biedrība

labklājība ir svarīgs temats 
priesterības kvorumos un sie
viešu palīdzības biedrībā . To 
regulāri jāpārrunā prezidiju 
sapulcēs . bīskapa vadībā pries
terības kvorumi un sieviešu 
palīdzības biedrība palīdz baz
nīcas locekļiem rast risinājumus 
labklājības vajadzībām un kļūt 
pašpaļāvīgiem .

Sieviešu palīdzības biedrības 
prezidente

Papildus labklājības pienāku
miem, kas aprakstīti iepriekšējās 
rindkopās, sieviešu palīdzības 
biedrības prezidente parasti 
palīdz bīskapam apmeklēt  
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Ja tas ir atbilstoši, bīskaps nozīmē bīskapijas Sieviešu palīdzības biedrības pre-
zidenti, lai viņa apmeklētu bīskapijas locekļus, izvērtējot viņu vajadzības un 

palīdzot noteikt, kāda veida palīdzību sniegt.

baznīcas locekļus, kuriem ir 
nepieciešama labklājības palī
dzība . viņa palīdz izvērtēt viņu 
vajadzības un iesaka bīskapam, 
kāda veida palīdzību sniegt . lai 
palīdzētu, bīskaps un sieviešu 
palīdzības biedrības prezidente 
var izmantot vajadzību un 
resursu analīzes veidlapu 
(numurs 32290) .

Bīskapijas labklājības  
speciālisti

bīskapība var aicināt nodarbinā
tības speciālistu vai citus labklājī
bas speciālistus . Šiem speciālistiem 
ir jābūt bīskapijas locekļiem, kuri 
palīdz citiem bīskapijas locekļiem 
tādos jautājumos kā darba meklē
šana, izglītība un apmācība, uzturs 

un sanitārija, Pastāvīgās izglītības 
fonds, krājumu veidošana mājās, 
veselības aprūpe, ģimenes finanses 
un citas labklājības vajadzības .

Gavēņa ziedojumi un desmitā 
tiesa

Tas Kungs ir noteicis desmitās 
tiesas likumu un gavēņa likumu, 
kas sevī ietver gavēņa ziedoju
mus, lai svētītu viņa ļaudis (skat . 
jesajas 58:6–12; maleahija 3:8–12) . 
Gavēņa ziedojumi tiek lietoti vie
nīgi labklājības vajadzībām .

bīskaps ar bīskapijas padomes 
palīdzību māca visiem bīskapijas 
locekļiem, cik svarīgi ir dzīvot 
pēc šiem likumiem . viņš māca arī 
par Tā Kunga apsolījumiem tiem, 
kuri dzīvo pēc šiem likumiem . 
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Šie apsolījumi ietver to, ka cil
vēks jutīsies tuvāks Tam Kungam 
un būs līdzcietīgāks pret citiem . 
vēl Tas Kungs apsola palielinātu 
garīgo spēku, labāku laicīgo 
labklājību un stiprāku vēlēšanos 
kalpot .

dažās pasaules daļās ir pieeja
mas bīskapa krātuves, kas no
drošina ar pārtiku un apģērbu . 
vietās, kur bīskapa krātuve nav 
pieejama, lai nodrošinātu ar pār
tiku un apģērbu, tiek lietoti 
gavēņa ziedojumi . Tie tiek lietoti 
arī, lai apmaksātu pajumti, medi
cīnisko palīdzību un citu dzīvī
bai nepieciešamu palīdzību .

baznīcas vispārējā labklājības 
komiteja nosaka maksimālo nau
das daudzumu, ko bīskaps var 
sniegt, lai apmaksātu trūcīga baz
nīcas locekļa medicīniskos izdevu
mus bez papildu atļaujas . ja tiek 
lietoti gavēņa ziedojumi, medicī
nisko aprūpi vajadzētu gūt tuvējā, 
piemērotā medicīnas iestādē .

Nepastāv tāda prasība, ka 
gavēņa ziedojumu izdevumiem 
būtu jāsaskan ar gavēņa ziedoju
miem .

labklājības palīdzība ir pare
dzēta baznīcas locekļiem, un to 
pamatā veido gavēņa ziedojumi . 
baznīcas humānā palīdzība ir 
paredzēta cilvēkiem no visām 
ticībām, un to pamatā finansē 
humānās palīdzības ziedojumi .

Staba un citi Baznīcas resursi
bīskaps var aicināt staba speci

ālistus, baznīcas nodarbinātības 
centrus, bīskapa krātuves, deseret 
industries un Pds Ģimenes pakal
pojumus, lai palīdzētu trūcīgajiem 
bīskapijas locekļiem, ja šādi 
resursi ir pieejami .

Ārpus Baznīcas resursi, 
kas pieejami, lai palīdzētu 
nabadzīgajiem

baznīcas locekļi var izvēlēties 
lietot sabiedrības resursus, ieskai
tot valsts palīdzību, lai apmieri
nātu viņu pamata vajadzības . 
bīskapam vajadzētu pārzināt šos 
resursus . Tie var ietvert:

•	Slimnīcas,	ārstus	un	cita	veida	
medicīnisko palīdzību .

•	Darba	meklēšanas	un	apmācības	
pakalpojumus .

•	Palīdzību	cilvēkiem	ar	
invaliditāti .

•	Profesionālos	padomdevējus	
vai sociālos darbiniekus .

•	Atkarību	ārstēšanas	
pakalpojumus .

Pat tajos gadījumos, kad baznī
cas locekļi saņem palīdzību no 
ārpus baznīcas resursiem, bīska
pam ir jāpalīdz tiem nekļūt atkarī
giem no šiem resursiem .
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Šī brošūra ir kopsavilkums par labklājības pamatprinci
piem un pašpaļāvības pamatiem, kas domāts priesterības 

un sieviešu palīdzības biedrības vadītājiem . Papildu infor
mācija ir pieejama Providing in the Lord’s Way: A Leader’s 
Guide to Welfare, kas iegūstama caur baznīcas materiālu 
sadales pakalpojumiem . skat . arī providentliving .org .

Mateja 25:35–36, 40.

Vāks: Kristus dziedina slimo pie Betzatas Karls Heinrihs Blohs, ar laipnu atļauju no Brigama Janga universitātes Mākslas muzeja 
Priekšējā vāka iekšpusē: Kristus un bagātais jauneklis, Heinrihs Hofmans, ar laipnu atļauju no C. Harrison Conroy Co., Inc.

Atvēruma 1. lpp.: Atraitnes artava, Aleksandra Bida. 1. lpp.: 
Aizmugurējā vāka iekšpusē:Visa pilsēta bija pulcējusies kopā, Džeims Tisots

© 2009 by Intellectual Reserve, Inc. Visas tiesības saglabātas. Printed in Germany. Angļu val. teksta apstiprinājums: 12/08. Tulkojuma 
apstiprinājums: 12/08. Providing in the Lord’s Way: Summary of a Leader’s Guide to Welfare  tulkojums. Latvian  08257 153

Publicējusi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca. Soltleiksitija, Jūtas štats



Mūsu galvenais nolūks bija izveidot . . . sistēmu, ar kuras palīdzību tiktu 

novērsts dīkdienības lāsts, likvidēti bezdarbības ļaunumi, un mūsu ļaužu starpā  

no jauna tiktu radīta neatkarība, strādīgums, saimnieciskums un pašcieņa. 

Baznīcas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem palīdzēt pašiem sev. Darbam no jauna 

ir jātiek celtam godā kā valdošajam principam mūsu Baznīcas locekļu dzīvē.

Augstākais Prezidijs, Conference Report, 1936. g. okt., 3.
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