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Būt garīgi 
sagatavotiem

Mūsu pravieša padoms

Ticības pamats
„Ja mūsu ticībai nebūs dziļas saknes un ja mums 

nebūs stingras liecības par patiesību, mums var rasties 
grūtības, stājoties pretī dzīves likstu skarbajām vētrām 
un ledainajiem vējiem, ar ko mēs katrs nenovēršami 
sastapsimies.

Mirstība ir pārbaudījumu laiks, laiks, lai pierādītu, ka 
esam cienīgi atgriezties mūsu Debesu Tēva klātbūtnē. 
Lai mēs varētu tikt pārbaudīti, mums ir jāsastopas ar 
izaicinājumiem un grūtībām. Šie pārbaudījumi var mūs 
salauzt, un mūsu dvēsele var krist izmisumā vai sabrukt — 
tas notiks, ja mūsu ticībai nebūs dziļas saknes un ja mūsu 
liecība par patiesību nebūs dziļi iesakņojusies mūsos.” 1

Mācieties no pagātnes mācībām
„Meklējot savas labākās īpašības, mūsu domas virzīs 

daži jautājumi: Vai es esmu tāds, kāds vēlos būt? Vai 
šodien es esmu tuvāk Glābējam nekā vakar? Vai es 
Viņam rīt būšu vēl tuvāk? Vai man ir drosme, lai mainī-
tos uz labo pusi? . . .

Gadi ir nākuši un gājuši, bet nepieciešamība pēc 
liecības par evaņģēliju turpina augt. Virzoties pretī nākot-
nei, mums nevajadzētu aizmirst pagātnes mācības.” 2

Jūsu personīgā liahona
„Jūsu patriarhālā svētība ir jūsu un tikai jūsu. Tā 

varētu būt īsa vai gara, vienkārša vai dziļa. Taču ne jau 
garums un vārdi veido patriarhālo svētību. Tas ir Gars, 
kas sniedz tās patieso nozīmi. Jūsu svētība nav domāta 
tam, lai to glīti salocītu un noliktu malā. Tā nav domāta 
tam, lai to ierāmētu vai publicētu. Taču tā ir domāta 
tam, lai to lasītu. Tā ir domāta tam, lai to mīlētu. Tā ir 
domāta tam, lai tai sekotu. Jūsu patriarhālā svētība vadīs 
jūs cauri jūsu dzīves vistumšākajiem brīžiem. Tā vadīs 
jūs cauri dzīves briesmām. . . . Jūsu patriarhālā svētība 
ir jūsu personīgā liahona, kas parādīs jums virzienu un 
vedīs jūs pa ceļu. . . .

Var būt būs nepieciešama pacietība, kad mēs vēro-
sim, gaidīsim un strādāsim, lai piepildītos apsolītās 
svētības.” 3

Nāciet pie Viņa
„Atcerieties, ka šajā ceļā jūs neesat viens. . . . Ejot 

cauri dzīvei, vienmēr ejat pretī gaismai, tad dzīves ēna 
vienmēr būs aiz jums. . . .

Griežoties pie Svētajiem Rakstiem pēc iedvesmas, 
noteikts vārds atkal un atkal izcēlās starp pārējiem. Šis 
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vārds ir „nāc”. Tas Kungs teica: „Nāciet šurp pie Manis.” 
Viņš teica: „Nāciet, mācaities no Manis”. Viņš arī teica: 
„Nāc Man līdzi.” Man patīk šis vārds, nāc. Mana lūgšana 
ir, lai mēs nāktu pie Tā Kunga.” 4

AtsAuces
 1. “How Firm a Foundation,”  Liahona, 2006. gada novembris, 62.
 2. “Becoming Our Best Selves,”  Liahona, 2006. gada aprīlis, 3, 5.
 3. “Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light,”  Ensign, 1986. gada 

novembris, 66.
 4. 16-stake fireside, Brigham Young University, 1986. gada 16. novembris

Kā MācīT No šī VēSTīJuMa

teaching, No Greater Call rakstīts: „Prasmīgs 
skolotājs nedomā: . . . „ko es šodien mācīšu?”, 

bet drīzāk, „kā es palīdzēšu studentiem atklāt to, ko 
viņiem ir nepieciešams zināt?” ([1999], 61). Lai palīdzētu 
katram cilvēkam mācīties no šī vēstījuma, jūs varētu 
iedot šiem cilvēkiem papīru un zīmuļus un dot viņiem 
laiku, lai tie varētu izlasīt prezidenta monsona vārdus 
un uzrakstīt uz papīra patiesības, kuras viņi ir atklājuši 
par to, kā būt garīgi sagatavotiem. mazākie bērni 
varētu zīmēt zīmējumus par to, ko tie ir mācījušies. 
Apsveriet iespēju palūgt viņus dalīties tajā, ko tie ir 
uzrakstījuši vai uzzīmējuši.

JauNieši
Jūsu patriarhālā svētība

Prezidents monsons patriarhālo svētību apraksta 
kā personīgo liahonu, „kas parādīs jums virzienu 

un vedīs jūs pa ceļu.” kas tad ir šī svētība un kā tā var 
palīdzēt vadīt jūsu dzīvi?

Kas ir patriarhālā svētība?
jūsu svētībai ir divi galvenie nolūki. Pirmkārt, tā 

paziņo jūsu izcelsmi, jeb citiem vārdiem, kurai isrēla 
nama ciltij jūs piederat. Otrkārt, tā satur informāciju, 
pēc kuras jūs varat vadīties. visdrīzāk jūsu svētībā tiks 
iekļauti apsolījumi, pamācības un brīdinājumi.

Cik vecam man jābūt, lai saņemtu savu svētību?
vecums nav noteikts, bet jums ir jābūt pietiekoši 

vecam, lai varētu novērtēt svētības svēto dabu. daudzi 
baznīcas locekļi sāk domāt par svētības saņemšanu 
agros pusaudžu gados.

Kā es varu saņemu svētību?
Pirmkārt, runājiet ar savu bīskapu vai draudzes 

prezidentu. ja jūs esat gatavi un cienīgi, jūs saņemsiet 
rekomendāciju. Pēc tam jūs varat norunāt tikšanos ar 
patriarhu savā apgabalā.

Ko lai es daru ar savu svētību?
turiet to drošā vietā un bieži to pārlasiet. Atcerieties, 

jūsu patriarhālā svētība ir svēta un personīga. jūs varat 
ar to dalīties ar saviem tiešiem ģimenes locekļiem, bet 
jums nevajadzētu ar to dalīties publiski. tāpat visas 
svētības, kas ir minētas jūsu patriarhālajā svētībā balstās 
uz jūsu uzticību un tā kunga noteikto laiku.

BērNi
Stingrs pamats

Prezidents tomass s. monsons teica, ka mums ir 
nepieciešams veidot „stingru liecību par patiesību”. 

viens no labākajiem veidiem, kā to izdarīt, ir lasīt svētos 
rakstus. Apskatiet pantus, kas ir atrodami zemāk. Par 
katru pantu uzrakstiet vienu lietu, kuru jūs iemācījāties 
un kas palīdz jūsu liecībai kļūt stiprākai.

mormona 7:5
ticības apliecinājumi 1:10
moronija 10:5
m&d 11:12
moronija 7:41
m&d 1:37
efeziešiem 6:11
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kā gudri pārvaldīt resursus  
un nenonākt parādos

Māciet šos Svēto Rakstu 
pantus, citātus un, 
ja nepieciešams, arī 
citus principus, kas 

svētīs māsas, kuras jūs apmeklējat. 
Lieciniet par mācību. Uzaiciniet 
māsas, kuras jūs mācāt, dalīties tajā, 
ko viņas ir jutušas un mācījušās.

Pārvaldīt resursus
„Taupīgs dzīves veids . . . nozīmē 

mūsu resursu taupīšanu, gudru finan-
siālo jautājumu plānošanu, pilnu per-
sonīgās veselības aprūpi, pienācīgu 
sagatavošanos izglītības un karjeras 
attīstībai, veltot pienācīgu uzmanību 
mājražošanai un krājumu veidošanai, 
kā arī emocionālās izturības attīstību. 
. . . Ja mēs dzīvosim gudri un taupīgi, 
mēs būsim drošībā kā Dieva azotē.” 1

Prezidents Spencers V. Kimbals (1895–1985).

„Kādas iemaņas mums 
nepieciešams attīstīt, lai kļūtu paš-
paļāvīgāki? . . . Jau Baznīcas agrīnajās 
dienās Brigams Jangs lūdza māsām 
mācīties, kā pasargāt savas ģimenes 
no slimībām, izveidot mājražošanu 
un mācīties rēķinvedību un grāmat-
vedību, un citas praktiskas iemaņas. 
Šie principi ir spēkā arī mūsdienās. 
Izglītība aizvien ir ļoti svarīga. . . .

Es jautāju vairākiem bīskapiem, 
kādas pašpaļāvības prasmes ir vis-
vairāk nepieciešamas māsām viņu 
bīskapijās, un viņi teica, ka budžeta 
plānošanas prasmes. Sievietēm 

nepieciešams saprast, kādas sekas 
var būt pirkšanai uz kredīta un 
nedzīvošanai budžeta ietvaros. Otrā 
prasme, ko bīskapi nosauca, bija 
ēdienu gatavošana. Maltītes, kas tiek 
pagatavotas un ēstas mājas, lielākoties 
izmaksā mazāk, tās ir veselīgākas un 
stiprina ģimenes attiecības.” 2

Džūlija B. Beka, Sieviešu Palīdzības 
biedrības vispārējā prezidente:

Izvairieties no parāda
„Es varētu ieteikt piecus galvenos 

soļus ceļā uz finansiālo brīvību. . . .
Pirmkārt, maksājiet savu desmito 

tiesu. . . .
Otrkārt, izdodiet mazāk nekā 

nopelniet. . . .
Treškārt, mācieties ietaupīt. . . .
Ceturtkārt, pildiet savas finan-

siālās saistības. . . .
Piektkārt, māciet savus bērnus 

sekot jūsu piemēram.” 3

Elders Džozefs B. Virtlins (1917–2008) no 
Divpadsmit apustuļu kvoruma.

„Ja mēs iekļūstam parādos, mēs 
zaudējam daļu no savas dārgās 
nenovērtējamās rīcības brīvības un 
nonākam pašu izveidotā verdzībā. 
Mēs veltām savu laiku, enerģiju un 
līdzekļus, lai atmaksātu to, ko mēs 
esam aizņēmušies — resursus, kuri 
varētu tikt izmantoti, lai palīdzētu 
sev, savai ģimenei un citiem. . . .

Lai nomaksātu pašreizējos parādus 
un izvairītos no parādiem nākotnē, 

mums ir jāizrāda ticība Glābējam — 
ne tikai, lai darītu labāk, bet lai kļūtu 
labāki. Nepieciešama liela ticība, 
lai izteiktu šos vienkāršos vārdus: 
„Mēs to nevaram atļauties.” Vajadzīga 
ticība, lai paļautos uz to, ka dzīve 
kļūs labāka, ja mēs upurēsim savas 
vēlmes, lai apmierinātu savas pašu 
un citu vajadzības.” 4

Elders Roberts D. Heilzs no Divpadsmit 
apustuļu kvoruma.

AtsAuces
 1. “Welfare Services: The Gospel in Action,” 

 Ensign, 1977. gada novembris, 78.
 2. “The Welfare Responsibilities of the Relief 

Society President,” Basic Principles of Welfare 
and Self-Reliance (2009), 5.

 3. “Earthly Debts, Heavenly Debts,”  Liahona, 
2004. g. maijs, 41, 42.

 4. “A Gospel Vision of Welfare: Faith in 
Action,” Labklājības un pašpaļāvības pamat-
principi  (2009), 1.
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Palīdzība 
aPmeKlējošajām māsām 
Apspriediet ar māsu, ar kuru 
jūs kopā veicat apmeklējumu, 
to, kā iejūtīgi piemērot 
šo vēstījumu katras māsas 
apstākļiem. kādās paš-
paļāvības iemaņās jūs varat 
dalīties ar viņu?

Personīgā sagatavošanās
maleahija 3:10
mateja 6:19–21.
Lūkas 12:15
m&d 38:30; 88:119
Lai iegūtu vairāk informāci-

jas skat. Sagatavojiet katru 
nepieciešamo lietu: Ģimenes 
finanses, (numurs 04007).


