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Kanārijputniņi ar 
pelēkām spalvām spārnos
Gandrīz pirms 60 gadiem, laikā, kad es kalpoju 

kā jauns bīskaps, manā bīskapijā nomira kāda 
atraitne Ketlīna Makkī. Starp viņas palikušajām 

lietām bija trīs kanārijputniņi. Divi kanārijputniņi, kas 
bija nevainojami dzelteni, tika atdoti viņas draugiem. 
Trešais kanārijputniņš Bilijs bija dzeltens ar pelēkām 
spalvām spārnos. Māsa Makkī man bija uzrakstījusi 
zīmīti: „Vai jūs un jūsu ģimene sniegsiet Bilijam mājas? 
Viņš nav tas skaistākais, bet viņš vislabāk dzied.”

Māsa Makkī bija ļoti līdzīga savam dzeltenajam kanā
rijputniņam ar pelēkajām spalvām spārnos. Viņa nebija 
svētīta ar skaistumu vai apdāvināta ar pašpārliecinātību, 
vai pagodināta ar pēcnācējiem. Tomēr viņas dziesma 
palīdzēja citiem daudz labprātīgāk nest savas nastas un 
daudz meistarīgāk izpildīt savus uzdevumus.

Pasaule ir pilna ar dzelteniem kanārijputniņiem ar 
pelēkām spalvām spārnos. Par nožēlu tikai ļoti nedaudz 
no viņiem ir iemācījušies dziedāt. Daži no viņiem ir 
jauni cilvēki, kuri nezina, kas viņi ir, par ko viņi var kļūt, 
vai pat to, par ko viņi vēlas kļūt; viss, ko viņi vēlas, ir 
kļūt par kādu. Citus ir saliecis vecums, apgrūtinājušas 
problēmas vai piepildījušas šaubas, un viņi dzīvo, iz
mantodami tikai niecīgu daļu no savām spējām.

Lai dzīvotu diži, mums ir jāattīsta spēja stāties pretī 
nepatikšanām ar drosmi, pieņemt vilšanos ar dzīvesprieku 
un triumfu ar pazemību. Jūs jautāsit: „Kā lai mēs sasnie
dzam šos mērķus?” Es atbildēšu: „Iegūstot patiesu sapratni 

par to, kas mēs patiesībā esam!” Mēs esam dzīvā Dieva, 
pēc kura tēla mēs esam radīti, dēli un meitas. Padomājiet 
par to: radīts pēc Dieva tēla. Mēs nevaram patiesi tam noti
cēt, nepieredzot dziļu jaunu spēka un varas apziņu. 

Mūsu pasaulē tikumisks raksturs bieži vien šķiet 
mazāksvarīgs nekā skaistums un pievilcība. Taču jau 
no sendienām atbalsojas Tā Kunga padoms pravietim 
Samuēlam: „Dievs neskatās tā, kā redz cilvēki; cilvēks 
redz, kas parādās viņa acīm, bet Tas Kungs uzlūko sirdi” 
(1. Samuēla 16:7).

Kad Glābējs meklēja ticīgu cilvēku, Viņš neizvēlējās 
kādu no daudzajiem paštaisnajiem cilvēkiem, kurus 
varēja regulāri sastapt sinagogās. Drīzāk Viņš aicināja to 
no Kapernaumas zvejniekiem. Šaubu svaidītais, neskolo
tais, impulsīvais Sīmanis kļuva par Pēteri, ticības apustuli. 
Dzeltenais kanārijputniņš ar pelēkajām spalvām spārnos 
ieguva pilnīgu Skolotāja uzticību un pastāvīgu mīlestību.

Kad Glābējs izvēlējās dedzīgu un spēcīgu misionāru, 
Viņš neatrada to starp Saviem piekritējiem, bet starp 
Saviem pretiniekiem. Sauls, vajātājs, kļuva par Pāvilu 
sludinātāju.

Pestītājs izvēlējās nepilnīgus cilvēkus, lai mācītu viņiem 
to, kā kļūt pilnīgiem. Tā Viņš darīja toreiz. Tā Viņš dara 
arī tagad — Viņš izvēlas kanārijputniņus ar pelēkām spal
vām spārnos. Viņš aicina tevi un mani kalpot Viņam šeit 
uz Zemes. Mums ir jābūt pilnīgai apņēmībai. Un, ja savā 
cīņā mēs paklūpam, tad lūgsim: „Vadi mūs, ak, vadi mūs, 
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dižais Radītāj, ārā no tumsas, lai vēlreiz dotos cīņā.” 1 
Mana lūgšana ir, lai mēs sekotu Glābēja piemēram, 

Kuru bieži varēja atrast sarunājamies ar nabagajiem, ap
spiestajiem, nomāktajiem un apbēdinātajiem. To darot, 
lai no mūsu sirds nāk patiesa dziesma.

AtsAuce
 1. “Fight Song,” Yonkers vidusskola.

Kā MācīT no šī vēSTījuMa

mācot … , bieži palīdz tas, ka tie, kas tiek mācīti, klau-
soties cenšas saredzēt kaut ko specifisku.” (Teaching, 

No Greater Call [1999], 55). Lai palīdzētu ģimenes locekļiem 
saprast prezidenta monsona vēstījumu, apsveriet iespēju 
palūgt viņiem sagatavoties dalīties tajā, ko viņi būs iemā-
cījušies, izlasot šo vēstījumu kopā. uzaiciniet katru dalīties 
tajā, kas viņam vai viņai liekas svarīgs šajā rakstā. Pabei-
dziet, liecinot par prezidenta monsona vēstījumu.

dieva vārda mācīšana, kā tas tika dots caur viņa 
praviešiem, var atstāt spēcīgu ietekmi uz to cilvēku dzīvi, 
kurus mēs mācām (skat. Teaching, No Greater Call, 50). 
Prezidents monsons paziņoja, ka spēks un vara slēpjas 
tajā, ka mēs zinām to, ka esam dieva bērni. Pēc tam, kad 
esat izlasījuši šo rakstu, palūdziet ģimeni dalīties tajā, kas 
palīdz viņiem atcerēties to, kas viņi ir. 

jaunieši
Kas ir patiess skaistums?

Prezidents monsons šajā vēstījumā saka: „mūsu pa-
saulē tikumisks raksturs bieži vien ir mazāksvarīgs 

nekā skaistums un pievilcība.” jaunās sievietes varētu 
uztraukt tas, kā viņas izskatās tagad un kādas viņas 
var kļūt. Pārdomājiet šīs eldera Linna g. robinsa, no 
septiņdesmitajiem, domas par patieso skaistumu:

•	 Jauna	sieviete,	kuras	izskatā	kvēlo	gan	laime,	gan	
tikums, izstaro iekšējo skaistumu.

•	 Tikumīgs	smaids	ir	patiesi	skaists,	jo	tas	tiek	izstarots	
pilnīgi dabiski. Šo patieso skaistumu nevar uzgleznot, 
bet tā ir gara dāvana. 

•	 Atturīgs	apģērbs	ir	ārēja	pazīme	un	prasība	iekšējam	
skaistumam.

•	 Ja	jūs	nomāc	jūsu	izskats,	jums	palīdzēs	tas,	ja	palū-
kosieties uz sevi caur to cilvēku acīm, kas jūs mīl. 

Apslēptais skaistums, kuru redz mīļotie, var kļūt par 
sevis pilnveidošanās spoguli.

•	 Tāds	vīrietis,	kādu	vēlas	apprecēt	tikumīga	sieviete,	arī	
neskatās tā, kā redz miesīgs cilvēks (skat. 1. samuēla 
16:7). viņu pievilks patiesais skaistums, ko izstaro viņas 
tīrā un gaišā sirds. tas attiecas arī uz jaunu sievieti, kas 
meklē tikumīgu jaunu vīrieti.

•	 Mūsu	Tēvs	Debesīs	sagaida,	ka	visi	Viņa	bērni	izvēlē-
sies pareizo, kas ir vienīgais ceļš uz ilgstošu laimi un 
iekšēju skaistumu.

•	 Esot	ar	To	Kungu,	nepastāv	sāncensība.	Visiem	ir	vie-
nādas privilēģijas iegūt dieva tēlu, iegravētu savā sejas 
izteiksmē (skat. Almas 5:19). nav patiesāka skaistuma.

Lai izlasītu visu vēstījumu, skat. Lins g. robins, „true 
Beauty” New Era, 2008. gada novembris, 30. jaunie vīrieši 
var atrast līdzīgus padomus erola s. Fipena „ugly duckling 
or majestic swan? it’s up to You,”  Liahona 2009. gada 
oktobris, 36.

Bērni
Dziedi savu jaukāko dziesmu

Prezidents monsons pastāstīja par māsas makkī trīs 
kanārijputniņiem. divi no tiem bija pilnīgi dzelteni. 

tie izskatījās nevainojami! trešais neizskatījās nevaino-
jams, jo tam bija pelēki plankumi uz spārniem. Bet māsa 
makkī to mīlēja, jo viņš ļoti jauki dziedāja.

daži cilvēki domā, ka viņi nav tik skaisti vai gudri kā 
citi. Bet katrs cilvēks ir vērtīgs tam kungam. mēs varam 
būt uzticīgi un drošsirdīgi un varam izmantot mūsu 
talantus, lai kalpotu citiem. tad mēs kļūstam līdzīgi 
dzeltenajam kanārijputniņam ar pelēkām spalvām spār-
nos. mēs neesam nevainojami, bet mēs dziedam savu 
mīļāko dziesmu!

uzrakstiet trīs veidus, kādos jūs varat dziedāt savu 
jaukāko dziesmu tam kungam.

es varu dziedāt savu jaukāko dziesmu tam kungam 
šādi:

1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
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Atjaunot derības caur  
svēto vakarēdienu

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 
iemācījušās.

Svēto Vakarēdienu iedibināja 
Jēzus Kristus 

„Jēzus ņēma maizi, svētī
ja, pārlauza un deva to Saviem 
mācekļiem un sacīja: „Ņemiet, 
ēdiet.” (Mateja 26:26). „Tā ir Mana 
miesa, kas par jums top dota. To 
darait Mani pieminēdami!” (Lūkas 
22:19). Līdzīgā veidā Viņš paņēma 
biķeri ar vīnu, kas tradicionāli tika 
atšķaidīts ar ūdeni, pateikdamies 
svētīja to un deva to tiem, kas 
bija ap Viņu sapulcējušies, sakot: 
„Šis biķeris ir jaunā derība Manās 
asinīs,” „kas … tiek izlietas grē
ku piedošanai.” „To darait Mani 
pieminēdami!” …

„Kopš tā notikuma augšējā istabā 
Ģetzemenes un Golgātas priekšva
karā, apsolījuma bērni ir saistīti ar 
derību, atcerēties Kristus upuri šādā 
jaunākā, augstākā, daudz svētākā un 
personīgākā veidā.” 1

Elders Džefrijs R. Holands no Divpadsmit 
apustuļu kvoruma.

Mēs atjaunojam mūsu 
kristīšanās derības caur  
Svēto Vakarēdienu

„Kristoties mēs pieņemam svēto 
Jēzus Kristus Vārdu. Viņa Vārda pie
ņemšana ir viena no nozīmīgākajām 
pieredzēm mūsu dzīvē. …

„Katru nedēļu Svētā Vakarēdiena 
sapulcē, atjaunojot savu kristīšanās 
derību, mēs apsolām atcerēties mūsu 
Glābēja Izpirkšanas upuri. Mēs apso
lām darīt to tā, kā to darīja Glābējs — 
būt paklausīgiem Tēvam un vienmēr 
pildīt Viņa baušļus. Savukārt svētība, 
ko mēs saņemam, ir tā, ka Viņa Gars 
vienmēr būs ar mums.” 2

Elders Roberts D. Heilzs, no Divpadsmit 
apustuļu kvoruma.

„Es biju kopā ar kādu astoņus 
gadus vecu meiteni viņas kristīšanās 
dienā. Dienas beigās viņa ar pilnu 
pārliecību teica: „Es esmu kristīta 
jau veselu dienu un neesmu ne reizi 
sagrēkojusi!” Bet viņas nevainojamā 
diena neilga mūžīgi, un es esmu 
pārliecināts, ka tagad viņa mācās, 
tāpat kā mēs visi mācāmies to, ka, 
lai arī cik smagi mēs censtos, mēs 
nevaram vienmēr izvairīties no 
sliktām situācijām vai nepareiziem 
lēmumiem. …

“… Nav iespējams tikai mums 
pašiem veikt īstas izmaiņas. Ar mūsu 
pašu gribasspēku un mūsu labajiem 
nodomiem vien nepietiek. Kad mēs 

pieļaujam kļūdas vai veicam sliktu 
izvēli, mums ir nepieciešama mūsu 
Glābēja palīdzība, lai varētu atgriez
ties. Mēs pieņemam Svēto Vakar
ēdienu katru nedēļu, lai parādītu 
savu ticību Viņa spēkam mūs izmai
nīt. Mēs atzīstamies savos grēkos un 
apsolām tos atmest.” 3

Džūlija B. Beka, Palīdzības biedrības 
vispārējā prezidente.

AtsAuces
 1. Džefrijs R. Holands, „This Do in Remembran-

ce of Me”,  Ensign, 1995. gada novembris, 67.
 2. Roberts D. Heilzs, „The Covenant of 

Baptism: To Be in the Kingdom and of the 
Kingdom”,  Liahona, 2001. gada janvāris, 8.

 3. Julie B. Beck, “My Soul Delighteth in the 
Scriptures,”  Liahona, 2007. gada maijs, 110–11.
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Palīdzība aPMeKlēJuMa 
MācībaS Mācīšanai 
tuvāk iepazīstot māsu un 
viņas ģimeni, meklējiet veidu, 
kādā jūs varētu viņai palīdzēt 
atjaunot derības caur svēto 
vakarēdienu. ja viņa neap-
meklē svētā vakarēdiena 
sapulci, vai jūs varētu viņu 
uzaicināt to apmeklēt vai 
piedāvāt viņai palīdzību, lai 
viņa to varētu izdarīt (varat 
piedāvāt transportu, palīdzī-
bu ar bērniem, draugu, ar 
kuru kopā sēdēt utt.)?

PerSonīgā 
SagataVošanāS
Lūkas 22:19–20
1. korintiešiem 11:23–28
3. nefijs 18:1–12 


