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Uzticamie  
draugi

Viens no lielākajiem cieņas apliecinājumiem, 
ko Glābējs var mums izrādīt, ir nosaukt mūs 
par „draugiem”. Mēs zinām, ka Viņš ar pilnīgu 

mīlestību mīl visus Sava Debesu Tēva bērnus. Bet tiem, 
kas ir bijuši uzticīgi, Viņam kalpojot, Viņš ir izvēlējies šo 
īpašo apzīmējumu. Jūs atceraties vārdus no Mācības un 
Derību 84. nodaļas: „Un vēl Es saku jums, Mani draugi, 
jo no šī brīža Es saukšu jūs par draugiem, ir noderīgi, 
lai Es jums dotu šo pavēli, ka jūs kļūstat tāpat kā Mani 
draugi tanīs dienās, kad Es biju ar viņiem, ceļodams 
sludināt evaņģēliju Savā spēkā” (M&D 84:77).

Mēs kļūstam par Viņa draugiem, kad Viņa vietā kal-
pojam citiem. Viņš ir pilnīgs piemērs tam, kādi draugi 
mēs kļūsim. Viņš vēlas tikai to, kas ir labākais Viņa De-
besu Tēva bērniem. Viņu laime ir Viņa laime. Viņš izjūt 
viņu bēdas kā Savas, jo Viņš ir samaksājis par visiem 
viņu grēkiem, uzņemoties uz Sevi visas viņu vājības, 
nesot visas viņu grūtības un sajūtot visas viņu skumjas. 
Viņa nolūki ir tīri. Viņš nemeklē Sev atzinību, bet dod 
visu godu Savam Debesu Tēvam. Nevainojams draugs, 
Jēzus Kristus, ir pilnīgi nesavtīgs, piedāvājot citiem laimi.

Katrs no mums, kas ir noslēdzis kristīšanās derību, ir 
apsolījis, ka sekos Viņa piemēram un nesīs viens otra 
slogus, kā to darītu Viņš (Mosijas 18:8).

Dažu nākamo dienu laikā jums būs daudzas iespējas 

kļūt par draugu Viņa vietā. Tas var notikt tad, kad jūs 
iesit pa putekļainu ceļu. Tas var notikt tad, kad jūs sēdē-
sit vilciena vagonā. Tas var notikt tad, kad jūs meklēsit 
vietu, kur apsēsties Baznīcas sanāksmē. Ja jūs uzmanīgi 
skatīsities, jūs redzēsit kādu nesam smagu nastu. Tā var 
būt bēdu nasta, vientulības nasta vai arī aizvainojuma 
nasta. Šo nastu jūs ieraudzīsit tikai tad, ja būsit lūguši 
pēc Gara, lai Tas dod jums acis, kas redzētu sirds dziļu-
mus, un ja būsit apsolījuši pacelt gurdenās rokas.

Atbilde uz jūsu lūgšanu varētu būt veca drauga 
seja, kāds, ko jūs neesat redzējuši jau gadiem, bet kura 
vajadzības pēkšņi ienāca jūsu prātā un sirdī, un jūs tās 
izjutāt kā savas. Ar mani tā ir noticis. Veci draugi, kas at-
radās tālu prom un kurus es nebiju redzējis jau gadiem 
ilgi, ir sasnieguši mani, lai sniegtu man uzmundrināju-
mu, un vienīgi Dievs varēja pateikt viņiem par manām 
rūpēm.

Dzīvie Dieva pravieši ir lūguši mūs būt par uzti-
camiem draugiem tiem, kas ir ienākuši Baznīcā kā 
jaunpievērstie, un doties glābt tos, kuri ir novirzījušies 
no ceļa. Mēs to varam izdarīt, mēs to izdarīsim, ja mēs 
vienmēr atcerēsimies Glābēju. Kad mēs vērsīsimies pie 
cilvēkiem, lai sniegtu palīdzību un atvieglotu ciešanas, 
Viņš būs kopā ar mums. Viņš vedīs mūs pie tiem, ku-
riem ir nepieciešama palīdzība. Viņš svētīs mūs ar spēju 
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just to, ko jūt viņi. Ja mēs neatlaidīgi centīsimies kalpot 
šiem cilvēkiem, mums arvien biežāk tiks dota dāvana 
just Viņa mīlestību pret tiem. Tas dos mums drosmi un 
spēku uzticībā vērsties pie cilvēkiem atkal un atkal.

Gan šeit uz zemes, gan mūžībā mēs sajutīsim prieku 
par to, ka esam laipni gaidīti Viņa uzticīgo draugu pul-
kā. Es lūdzu par šo svētību visiem mums un tiem, kam 
mēs kalpojam.

Kā mācīt no šī vēstījumA

Ģimenes locekļi visdrīzāk piedalīsies aktīvi tad, kad 
tiem tiks lūgts kaut ko saskatīt, kad tie pētīs svētos 

rakstus un praviešu vārdus (skat. Teaching, No Greater 
Call [1999], 55. lpp.). kad jūs lasīsit šo rakstu, palūdziet 
ģimenes locekļiem noskaidrot principus, kas palīdzēs 
viņiem būt cienīgiem saukties par tā kunga draugu.

Teaching, No Greater Call ir rakstīts: „ja jums ir 
kristum līdzīga mīlestība, jūs būsit labāk sagatavots, lai 
mācītu evaņģēliju. jūs tiksit iedvesmots, lai palīdzētu 
citiem iepazīt glābēju un sekot viņam” (12). Nosakiet 
rakstā tos principus, kas varētu jums palīdzēt būt par 
labāku mājskolotāju. Apspriediet šos principus ar savu 
mājskološanas pārinieku un lūgšanu pilni apdomājiet 
to, kā būt par „uzticamiem draugiem” tiem, kam jūs 
kalpojat. 

jAunieši
jauniņais
metjū okabe

man bija grūtības iekļauties jaunajā vietā. mana 
ģimene nesen pārcēlās no otras valsts malas. 

Bīskapijā, uz kuru mēs pārcēlāmies, bija liela jauniešu 
grupa, bet tā bija pirmā reize, kad es biju jauniņais. Ļau-
nākais bija tas, ka man bija jādodas uz jaunu skolu, un 
man prātā uzreiz iešāvās doma: „kam es sēdēšu blakus 
pusdienu laikā?” varbūt es ieraudzīšu kādu no Baznīcas, 
bet es negribēju apsēsties pie pusdienu galda, kurš jau 
bija aizņemts, jo īpaši tāpēc, ka nezināju, vai viņi vispār 
gribēs mani redzēt pie sava galda!

likās, ka pirmā diena skolā velkas mūžīgi. Beidzot 

ieskanējās pusdienu zvans. kad es lēnām iegāju ēdam-
zālē, es lūdzu debesu tēvam palīdzēt man atrast kādu, 
kuru es pazītu. es uzmetu skatienu apkārt, lai redzētu, 
vai es kādu pazīstu. es nevienu neieraudzīju. tā es devos 
pie galda, kas atradās ēdamzāles tālākajā stūrī, un apē-
du savas pusdienas.

vēlāk tajā pašā dienā matemātikas stundas laikā es 
saskatīju pazīstamu seju. torīt deividu es biju redzējis 
seminārā. viņš palūdza manu stundu sarakstu un at-
klājās, ka mums abiem sakrīt pusdienu laiks. „ei, kur tu 
šodien biji pusdienu laikā?” viņš jautāja.

„es ēdu zāles tālākajā stūrī,” es atbildēju.
„Nu, tad rīt nāc un sēdi man blakus pusdienu laikā,” 

viņš teica.
es esmu pateicīgs par mīlošo debesu tēvu, kurš zina 

katru mūsu vajadzību un kurš atbild uz katru mūsu 
lūgšanu. es arī esmu pateicīgs par kādu, kas bija gatavs 
pastiept man draudzības roku. kaut kas tik vienkāršs kā 
uzaicinājums var padarīt dzīvi gaišāku.

Bērni
jēzus Kristus, mūsu nevainojamais 
draugs

Prezidents Airings teica, ka jēzus ir mūsu nevaino-
jamais draugs. zemāk ir minēti daži veidi, kādos 

jēzus parāda savu nevainojamo draudzību pret mums.
viņš vēl mums to, kas mums ir vislabākais.
viņš ir laimīgs, kad mēs esam laimīgi.
viņš sajūt bēdas, kad mēs jūtamies bēdīgi vai 

sāpināti.
viņš cieta mūsu grēku dēļ, lai mēs varētu atgriezties 

pie debesu tēva.

Būt jēzus draugam
Prezidents Airings teica, ka mēs varam kļūt par jēzus 

draugu, esot draugs citiem viņa vietā. uzzīmē šos četrus 
veidus, kādos tu vari būt draugs.

tu vari palīdzēt kādam, kas ir bēdīgs.
tu vari būt draugs kādam, kas ir vientuļš.
tu vari uzaicināt kādu atnākt uz baznīcu.
tu vienmēr vari atcerēties jēzu.
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Ģimeņu un māju stiprināšana 
Studējiet šo materiālu un piemērotā brīdi apspriediet to ar māsām, kuras jūs apmeklējat. Izmantojiet 
jautājumus, kas palīdzēs jums stiprināt māsas, kuras jūs apmeklējat, un padarīt Palīdzības biedrību  
par aktīvu savas dzīves sastāvdaļu.

No Svētajiem Rakstiem 1. Mozus 
18:19; Mosijas 4:15; M&D 93:40; Mozus 
gr. 6:55–58

Vienmēr stiprināt 
„Katram no mums ir atšķirīgi 

ģimenes apstākļi. Dažās ģimenēs ir 
māte, tēvs un mājās bērni. Dažiem 
pāriem bērni vairs nedzīvo mājās. 
Daudzi no Baznīcas locekļiem ir 
neprecējušies, bet daži ir vientuļie 
vecāki. Daži ir atraitnes vai atraitņi, 
kas dzīvo vieni.

Neatkarīgi no tā, kāda ir jūsu 
ģimene, katrs no mums var strādāt 
pie tā, lai stiprinātu savu ģimeni vai 
palīdzētu stiprināt citus.

[Reiz] es paliku savas māsasmeitas 
un viņas ģimenes mājās. Tajā 
vakarā, pirms bērni devās gulēt, mēs 
noturējām īsu ģimenes mājvakaru, 
kurā bija arī Svēto Rakstu stāsts. 
Bērnu tēvs pastāstīja par Lehija 
ģimeni un to, kā viņš mācīja savus 
bērnus, ka viņiem ir cieši jāturas 
pie dzelzs margas, kas attēlo Dieva 
vārdu. Ja viņi cieši turēsies pie 
dzelzs margas, viņi paliks drošībā 
un tiks vesti uz prieku un laimi. Ja 
viņi atlaidīs dzelzs margu, pastāv 
briesmas noslīkt netīro ūdeņu upē.
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Lai nodemonstrētu šo mācību 
bērniem, māte kļuva par „dzelzs 
margu”, pie kuras bērniem bija 
jāpieķeras, bet tēvs spēlēja velna 
lomu, cenšoties aizvest bērnus prom 
no drošības un laimes. Bērniem 
patika stāsts un viņi iemācījās, cik 
svarīgi ir cieši turēties pie dzelzs 
margas. Pēc Svēto Rakstu stāsta 
pienāca laiks ģimenes lūgšanai....

Svētie Raksti, ģimenes mājvakars 
un ģimenes lūgšana stiprinās 
ģimenes. Mums ir jāizmanto katra 
iespēja, lai stiprinātu ģimenes un 
atbalstītu viens otru, lai paliktu uz 
pareizā ceļa.” 1

Barbara Tomsone, otrā padomniece 
Palīdzības biedrības vispārējā prezidijā.

No mūsu vēstures
Jau kopš pirmsākumiem 

Palīdzības biedrības uzdevums ir 
bijis stiprināt ģimenes un mājas. 
Vienā no pirmajām Palīdzības bie-
drības sapulcēm pravietis Džozefs 
mācīja māsas: „Kad jūs dodaties 
mājās, nekad nedusmojieties uz 
savu vīru un neesat nelaipna pret 
viņu, bet ļaujiet lai no šī brīža 
laipnība un žēlsirdība rotā jūsu 
darbus.” 2

1914. gadā prezidents Džozefs F. 
Smits Palīdzības biedrības māsām 
teica: „Tur, kur pastāv neziņa vai 
pat sapratnes trūkums attiecībā uz 
ģimeni, ... tur pastāv šī organizācija 
vai arī atrodas kaut kur netālu, un 
ar dabiskiem dāvinājumiem un 
iedvesmu, kas piemīt šai organizāci-
jai, viņas ir sagatavotas un gatavas 
sniegt norādījumus attiecībā uz šiem 
svarīgajiem pienākumiem.” 3

AtsAuces
 1. Barbara Thompson, “His Arm Is Sufficient,” 

 Liahona, 2009. gada maijs, 84. lpp.
 2. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph Smith (2007), 482. lpp.
 3. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph F. Smith (1998), 186. lpp.
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Ko mēs varam darīt?
1. kādās idejās par ģimenes un 
māju stiprināšanu jūs dalīsities 
ar māsām, kuras jūs apmeklē-
jat? kad jūs pārdomāsiet viņu 
personīgos apstākļus, gars jūsu 
prātā var iedvest idejas.

2. kādas prioritātes jūs varat 
mainīt šomēnes, lai labāk sti-
prinātu savu ģimeni un māju? 

Vairāk informācijas var iegūt  
www.reliefsociety.lds.org. 


