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Tikumiskā 
drosme

Viens no mirstīgās dzīves mērķiem ir pierādīt 
Dievam, ka mēs turēsim Viņa baušļus pat tad, 
ja tas prasīs drosmi. Mēs veiksmīgi tikām galā 

ar šo pārbaudījumu garu pasaulē. Taču trešā daļa no 
Debesu pulkiem sacēlās pret priekšlikumu tikt pār
baudītiem mirstīgajā pasaulē, kur pastāv risks, ka viņi 
neizturēs pārbaudījumu.

Pirms mēs piedzimām, mēs pazinām Dievu Tēvu un 
Viņa Dēlu, Jēzu Kristu, personīgi. Mēs varējām Viņus 
redzēt un klausīties Viņos, kad Tie mūs mācīja un ie
drošināja. Tagad priekškars ir pārklājis mūsu prātu un 
atmiņas. Sātanam, visu melu tēvam, ir priekšrocība, jo 
mums realitāte par to, kas mēs esam, ir jāierauga ar ti
cības acīm, kamēr mūsu ķermeņi ir pakļauti miesīgiem 
kārdinājumiem un fiziskām vājībām.

Mums ir diži palīgi, kas sniedz mums drosmi šajā dzīvē. 
Dižākais palīgs ir Jēzus Kristus Veiktā Grēku Izpirkšana. 
Tas, ko Viņš izdarīja, ļāva mums nomazgāt grēkus kristī
šanās ūdeņos. Mēs varam atjaunot šo svētību, kad pieņe
mam Svēto Vakarēdienu ticībā un ar nožēlas pilnu sirdi.

Garīgās dāvanas ir cita palīdzība. Piedzimstot mēs 
saņemam Kristus Garu. Tas dod mums spēku zināt, kad 
izvēle, kas mums ir jāizdara, vedīs mūs pretī mūžīgajai 
dzīvei. Svētie Raksti ir uzticams ceļvedis, kad mēs lasām 
tos ar Svēto Garu kā mūsu sabiedroto.

Svētais Gars ļauj paust mums pateicību un lūgt pēc 

palīdzības lūgšanā ar skaidru prātu un pārliecību, kuru 
reiz mēs baudījām ar Debesu Tēvu un kas mums būs, 
kad mēs atgriezīsimies pie Viņa. Šī sazināšanās ar Dievu, 
būvējot ticību un Debesu Tēva un Jēzus Kristus mīlestī
bu, palīdz padzīt bailes no mūsu sirds.

Svētā priesterība dod mums drosmi mūsu kalpošanā. 
Priesterības priekšrakstos mēs saņemam spēku kalpot 
Dieva bērniem un nepadoties ļaunuma ietekmei. Kad 
Viņš aicina mūs kalpot, mums tiek dots šāds apsolījums: 
„Un kas pieņems jūs, tur Es būšu arī, jo Es iešu jūsu vai
ga priekšā. Es būšu pie jūsu labās rokas un jūsu kreisās, 
un Mans Gars būs jūsu sirdīs, un Mani eņģeļi jums ap
kārt, lai jūs atbalstītu” (M&D 84:88).

Pravietim Džozefam Smitam kalpojot bija iemesls bai
dīties. Bet Dievs ar šo Skolotāja piemēra apliecinājumu 
deva viņam drosmi:

„Un ja tu tiksi iemests bedrē jeb slepkavu rokās, un 
tev tiks piespriests nāves spriedums; ja tu tiksi iemests 
dziļumos; ja bangojošā jūra darbosies pret tevi; ja ne
gantie vēji kļūs par tavu ienaidnieku; ja debesis satum
sīs un visi elementi apvienosies, lai nosprostotu ceļu, 
un visbeidzot, ja elle plaši atvērs savu muti pēc tevis, 
zini, Mans dēls, ka tas viss dos tev pieredzi un nāks tev 
par labu.

Cilvēka Dēls pazemojās zem tā visa. Vai tu esi dižāks 
nekā Viņš?” ( M&D 122:7–8).
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Dievs mums ir devis vairāk nekā pietiekošu palīdzību, 
lai aizdzītu bailes un dotu mums drosmi jebkuros dzīves 
apstākļos. Ja mēs sniedzamies pēc Viņa palīdzības, Viņš 
var pacelt mūs pretī mūžīgajai dzīvei, kuru mēs meklējam.

Kā mācīt no šī vēstījumA

jēzus kristus, dižais skolotājs, bieži uzdeva jautājumus, 
lai mudinātu cilvēkus pārdomāt un pielietot dzīvē tos 

principus, kurus viņš mācīja ... viņa jautājumi mudināja 
uz pārdomām, dvēseles meklējumiem un apņemšanos” 
(skat. Teaching, No Greater Call  [1999], 68). Apsveriet 
iespēju uzdot dažus jautājumus, lai palīdzētu cilvēkiem 
saprast un pielietot dzīvē patiesības, kuras tiek mācītas 
šajā vēstījumā. Piemēram, jūs varētu pajautāt: „kādu pa-
līdzību dievs jums ir sniedzis, lai padzītu bailes un dotu 
jums drosmi?” vai „kā dievs jums ir palīdzējis pārvarēt 
savas bailes?” mudiniet cilvēkus pārdomāt savas atbil-
des, pirms viņi tās sniedz.

jAunieši
neviens nav pilnīgs
šona skobija

es vienmēr esmu vēlējusies būt kā Nefijs: ļoti paklausīga, 
ārkārtīgi uzticīga un dziļi garīga. manās acīs Nefijs bija 

labestības iemiesojums. dažas lietas tomēr mani piesaistīja 
vairāk nekā doma izaugt, lai kļūtu kā viņš — vai vismaz 
iemiesotu daļu no tās izcilības, kas piemita viņam.

kādu dienu es piedzīvoju nelielu krīzi, ko izraisīja nepie-
mērotības sajūta. man bija tādas ambīcijas un tik daudz 
mērķu. Bet izskatījās, kas es nekustos ne no vietas. Caur 
bezpalīdzības asarām es paudu šīs sajūtas savam tēvam. 
viņš tūlīt piecēlās, piegāja pie grāmatu skapja un izvilka 
no turienes vienu no savām mormona grāmatām. Nesakot 
ne vārda, viņš uzšķīra 2. Nefija grāmatas 4. nodaļu un sāka 
lasīt 17. pantu.

Šermuļi pārskrēja pār manu ķermeni kā elektrība, kad 
es klausījos šajos spēcīgajos vārdos: „Ak, es nožēlojamais 
cilvēks!” manas domas lidoja. kā gan Nefijs, mans varonis 
un piemērs, varēja teikt, ka viņš ir „nožēlojams”? ja viņš 
bija nožēlojams, tad kāda esmu es?

Atkal šermuļi kā strāva pārskrēja pār mani, kad mans 
tēvs lasīja 28. pantu: „Pamosties, mana dvēsele! Nenīksti 
vairs grēkā.” es sajutos tā, it kā tumši mākoņi manā prātā 
sadalījās un izklīda, lai atklātu zilo debesu un gaišās saules 

siltumu un spožumu. Nav iespējams aprakstīt, kā šis pants 
apgaismoja manu dvēseli. tikai daži svēto rakstu panti ir 
piepildījuši mani ar tik lielām cerībām, iedvesmu un prieku 
kā šis.

30. pantā Nefijs pateica tieši to, ko es domāju, tikai ar 
daudz spilgtākiem vārdiem: „mana dvēsele priecāsies tevī, 
mans dievs, un manas glābšanas klints.” Šis pants atnesa 
miera sajūtas un pateicību par tā kunga maigo žēlastību 
un mīlestību.

mans tēvs aizvēra grāmatu un paskaidroja, ka šie panti 
dažreiz tiek saukti par Nefija psalmiem. tad viņš maigi mā-
cīja man, ka pat dižākie cilvēki pasaulē ir nepilnīgi un šiem 
cilvēkiem ir jāatzīst savas nepilnības, citādāk tie būtu lepni 
un līdz ar to vairs nebūtu diži.

es sapratu. tikai tāpēc, ka man piemita vājības, neno-
zīmēja, ka es nespēšu kļūt kā Nefijs. savu vājību atzīšana 
tuvināja mani tāda mēroga cilvēkiem kā Nefijs. Nefijs bija 
dižs, jo līdztekus tam, ka viņš bija paklausīgs un uzticīgs, 
viņš bija arī pazemīgs un gatavs atzīt savas kļūdas.

kopš tā laika es esmu augstu vērtējusi šos Nefija vār-
dus. katru reizi, kad es lasu tos, es piedzīvoju to pašu sa-
viļņojumu un iedvesmas kā pirmo reizi, kad lasīju tos. Šie 
panti pasludina man, ka es esmu dieva meita, spējīga uz 
daudz vairāk, nekā es jebkad varēju iedomāties. es zinu, 
ka, ja es esmu uzticīga un virzos uz priekšu, mani sagaida 
vēl neatklātas svētības.

Bērni
Dāvanas, kas dod mums drosmi

Prezidents Airings mums stāsta par vairākām dāva-
nām, kas dod mums drosmi. izlasiet katru zemāk 

norādīto svēto rakstu pantu un ierakstiet dāvanas 
nosaukumu tukšajā vietā. Apspriediet ar savu ģimeni, 
kā konkrētā dāvana var dot jums drosmi.

 1.  Ap. d. 22:16  __________________________________

 2.  2. Nefija 4:15  ________________________________

 3.  m&d 59:8–9  _________________________________

 4.  2. Nefija 32:5; jāņa 14:26–27  __________________

 5.  1. tesaloniķiešiem 5:17  ________________________

© 2009 by Intellectual Reserve, Inc. Visas tiesības saglabātas. Printed in  
Germany. Angļu val. teksta apstiprinājums: 6/09. Tulkojuma apstiprinājums: 
6/09. First Presidency Message, March 2010 tulkojums. Latvian. 09363 153



1

stiprinot ticību dievam tēvam un 
jēzum kristum caur personīgām 
svēto rakstu studijām

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.

„Kad es biju tikko precējusies, ... 
es tiku ielūgta uz pusdienām, kas ti
ka rīkotas visām Sieviešu Palīdzības 
biedrības māsām manā bīskapi
jā, kuras bija lasījušas Mormona 
Grāmatu vai Baznīcas vēstures 
grāmatas īso versiju. Es neregulā
ri lasīju Svētos Rakstus, tāpēc, lai 
tiktu uz pusdienām, es izlasīju īsāko 
grāmatu, jo tas bija vieglāk un pra
sīja mazāk laika. Kad es ēdu savas 
pusdienas, man bija spēcīga sajūta, 
ka, lai arī vēstures grāmata bija laba, 
man vajadzēja izlasīt Mormona 
Grāmatu. Svētais Gars mudināja 
mani mainīt manus Svēto Rakstu 
lasīšanas paradumus. Tajā pašā die
nā es sāku regulāri lasīt Mormona 
Grāmatu, un kopš tā laika es nees
mu pārtraukusi to darīt. ... Tāpēc, 
ka es sāku lasīt Svētos Rakstus katru 
dienu, es daudz mācījos par Debesu 
Tēvu, Viņa Dēlu, Jēzu Kristu, un par 
to, kas man jādara, lai kļūtu līdzīga 
Viņiem. ...

“... Katra sieviete var būt evaņģē
lija skolotāja savās mājās, un katrai 

māsai Baznīcā kā vadītājai un kā 
skolotājai ir vajadzīgas evaņģēlija 
zināšanas. Ja jūs vēl neesat sevī 
attīstījušas paradumu katru dienu 
studēt Svētos Rakstus, sāciet tagad 
un turpiniet studēt, lai būtu saga
tavotas saviem pienākumiem šajā 
dzīvē un mūžībās.” 1

Džūlija B. Beka, Sieviešu Palīdzības 
biedrības vispārējā prezidente.

„Svēto Rakstu studijas palīdzēs 
mūsu liecībām un mūsu ģimenes 
locekļu liecībām. Mūsu bērni šodien 
aug pasaulē, kas ir pilna ar balsīm, 
kuras mudina tos atteikties no tā, 
kas ir pareizi, un tā vietā tiekties pēc 
pasaules baudām. Ja vien viņiem 
nav stingrs pamats Jēzus Kristus 
evaņģēlijā, liecība par patiesību un 
apņemšanās dzīvot taisnīgi, tie ir 
pakļauti šai ietekmei. Tas ir mūsu 
pienākums — stiprināt un aizsargāt 
viņus.” 2

Prezidents Tomass S. Monsons.

„Mēs gribam, lai mūsu māsas 
kļūst par Svēto Rakstu ekspertiem. 
... Jums ir jāiepazīstas ar Viņa mūžī
gajām patiesībām jūsu pašu labklā
jībai un lai jūs varētu mācīt savus 
bērnus un visus citus, kuri nonāk 
jūsu ietekmes sfērā.” 3

„Mēs gribam, lai mūsu mājas tik
tu svētītas ar māsām, Svēto Rakstu 
pazinējām — neatkarīgi no tā, vai 
esat neprecējusies vai precējusies, 

jauna vai veca, atraitne vai dzīvojat 
ģimenē. ... Kļūstiet par Svēto Rakstu 
ekspertēm — nevis lai citiem liktu 
justies mazāk zinošiem, bet lai palī
dzētu citiem!” 4

Prezidents Spensers V. Kimbals 
(1895–1985).
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Palīdzība aPmeklējuma 
mācības mācīšanai 
sava apmeklējuma laikā 
atbildiet uz jautājumiem un 
dalieties pārdomās, izman-
tojot svētos rakstus. lieci-
niet par to, kā svēto rakstu 
studēšana ir stiprinājusi jūsu 
ticību. Palūdziet māsai, kuru 
jūs apmeklējat, dalīties tajā, 
kā viņas svēto rakstu studijas 
ir stiprinājušas viņas māju un 
ģimeni.

Personīgā 
sagatavošanās
jāņa 5:39
2. timotejam 3:14–17
2. Nefija 9:50–51; 31:20; 
32:3–5
m&d 138:1–11


