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Mormona Grāmata kā 
personīgais ceļvedis 

Katrs savas dzīves garīgākajos brīžos sajūt 
vēlēšanos atgriezties mājās, lai dzīvotu ar Dievu. 
Viņš sniedza mums dāvanu, Savu mīļoto Dēlu kā 

mūsu Glābēju, lai nodrošinātu ceļu un lai mācītu mums, 
kā iet pa šo ceļu. Viņš deva mums praviešus, lai norādītu 
uz šo ceļu. Pravietis Džozefs Smits tika iedvesmots, lai 
iztulkotu praviešu pierakstus jeb Mormona Grāmatu. Tas 
ir mūsu drošais ceļvedis ceļā uz mājām pie Dieva.

Par šo vērtīgo grāmatu Džozefs Smits teica: „Es patei cu 
brāļiem, ka Mormona Grāmata ir vispareizākā no visām 
grāmatām uz zemes un mūsu reliģijas noslēgakmens, 
un cilvēks, dzīvojot pēc tās norādījumiem, nokļūs tuvāk 
Dievam, nekā pēc jebkuras citas grāmatas.” 1

Norādījumi, ko mēs atrodam Mormona Grāmatā, 
ir Dieva pavēles. Daži norādījumi ir tiešas pavēles no 
Glābēja, kuras Viņš ir devis caur Saviem praviešiem un 
kuras norāda uz to, kas mums ir jādara un par ko mums ir 
jākļūst. Mormona Grāmata sniedz mums Glābēja piemēru, 
lai stiprinātu mūsu ticību un apņemšanos paklausīt Viņa 
pavēlei — sekot Viņam. Grāmata ir piepildīta ar Kristus 
mācību, lai vadītu mūs. Tālāk sniegts piemērs no 2. Nefija:

„[ Jēzus] sacīja uz cilvēku bērniem: Sekojiet Man! 
Tāpēc, mani mīļotie brāļi, vai mēs varam sekot Jēzum, 
ja mēs negribam turēt Tēva pavēles? 

Un Tēvs sacīja: Nožēlojiet, nožēlojiet grēkus un topiet 

kristīti Mana mīļā Dēla Vārdā” (2. Nefija 31:10–11).
Grāmatā tiek skaidri pateikts, ka mums ir jāsaņem 

Svētais Gars kā kristīšanās ar uguni, lai palīdzētu mums 
palikt uz šaurās jo šaurās takas. Mums tiek mācīts, ka, 
mums nepagurstot, vienmēr ir jālūdz Kristus Vārdā, un, 
ja mēs tā darīsim, mums ir šis solījums: „Tāpēc jums ir 
jāvirzās uz priekšu ar nelokāmību Kristū, esot ar pilnīgu 
cerības spožumu un ar mīlestību uz Dievu un uz visiem 
cilvēkiem. Tāpēc, ja jūs virzīsities uz priekšu, baudot 
Kristus vārdu, un pastāvēsit līdz galam, lūk, tā saka Tēvs: 
Jums būs mūžīgā dzīve” (2. Nefija 31:20).

Mormona Grāmatā aprakstītajā apbrīnojamā ķēniņa 
Benjamīna sprediķī tiek izklāstīts, ko nozīmē iegūt Dieva 
un visu cilvēku mīlestību. Kad mūsu daba tiks izmainīta 
ar Grēku Izpirkšanas spēku un caur uzticīgu paklausību 
baušļiem, tad mēs tiksim piepildīti ar Dieva mīlestību 
(skat. Mosijas 4:1–12).

Mormona Grāmata arī sniedz pārliecību, ka šajā dzīvē 
mēs tiksim šķīstīti tik lielā mērā, ka mums vairs nebūs 
vēlēšanās darīt ļaunu (skat. Mosijas 5:2). Šī cerība dod 
mums drosmi un mierinājumu brīžos, kad Sātans cenšas 
kārdināt un atņemt mums drosmi ceļā.

Katru reizi, kad es izlasu pat dažas rindiņas no 
Mormona Grāmatas, es jūtu, ka mana liecība tiek sti-
prināta par to, ka grāmata ir patiesa, ka Jēzus ir Kristus, 
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ka mēs varam Viņam sekot, dodoties atpakaļ mājās, pie 
Dieva, un ka mēs varam paņemt sev līdzi uz mājām tos, 
kurus mēs mīlam. Man tā ir bijusi grāmatu grāmata. Tas 
ir Dieva vārds.

Es lūdzu par to, lai mēs un visi tie, kurus mēs mīlam, 
katru dienu bagātīgi dzertu no tās. Es liecinu Jēzus 
Kristus Vārdā, ka Mormona Grāmata ir patiess ceļvedis.

AtsAuce
 1. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 64. lpp.

Kā mācīt no šī vēstījumA

 „kad mēs izmantojam svētos rakstus un pēdējo 
dienu praviešu vārdus kā visu mūsu mācību avotu, 

mēs ielūdzam garu, lai viņš liecinātu. tas mūsu mācībai 
piešķir dieva spēku cilvēku pārliecināšanai (m&d 11:21)” 
(Teaching, No Greater Call [1999], 51). Apsveriet iespēju 
izlasīt izceltās vietas no prezidenta Airinga vēstījuma, 
ieskaitot džozefa smita paziņojumu par mormona 
grāmatu. uzaiciniet ģimenes locekļus dalīties tajā, kā 
tas, ka viņi dzīvo atbilstoši mācībām, kas atrodamas 
mormona grāmatā, palīdz tiem tuvoties dievam.

„kad klausītāji apspriež principus no svētajiem 
rakstiem, viņi attīsta iemaņas, kas tiem ir nepieciešamas 
personīgām svēto rakstu studijām” (Teaching, No Greater 
Call, 54). Apsveriet iespēju izlasīt tos svēto rakstu pantus, 
uz kuriem atsaucas šajā vēstījumā, kā arī apsveriet iespēju 
meklēt un apspriest tās mācības, kuras šie panti māca.

jAunieši
mana personīgā mormona Grāmata
Hilarija Holbruka

2005. gada augustā, kad prezidents gordons b. 
Hinklijs (1910–2008) deva izaicinājumu 

baznīcas locekļiem — izlasīt mormona grāmatu līdz gada 
beigām, es apsolīju pati sev, ka es izlasīšu visu grāmatu. es 
biju pazīstama ar mormona grāmatas stāstiem, bet nekad 
nebiju to izlasījusi no sākuma līdz beigām. es biju apņēmu
sies turēt savu solījumu.

es tiku mācīta pielietot svētos rakstus savā dzīvē un 

padarīt tos par sev nozīmīgiem. un tā lasot, es rakstīju 
lapas malās to, kas, manuprāt, atspoguļoja fragmenta 
galveno ideju. es arī pasvītroju tos vārdus un frāzes, kas 
atkārtojas, lai tos akcentētu.

es ievietoju savu vārdu blakus vārdiem svētajos rakstos, 
lai palīdzētu sev atcerēties, ka dieva vārds, kas tika teikts 
citiem, var būt arī vārds, kas ir pateikts man. Piemēram, 
2. Nefija 2:28 es uzrakstīju savu vārdu: „un tagad, [Hilarij], 
es gribētu, lai [tu] raudzītos uz lielo starpnieku un klausītos 
viņa svarīgajās pavēlēs.” jo vairāk es padarīju mormona 
grāmatu sev nozīmīgu, jo sajūsminātāka es kļuvu, lasot 
to katru dienu. 

Lasot katru dienu, manas lūgšanas kļuva izjustas un 
personīgas. es arī biju spējīga koncentrēties savās mācību 
stundās un sekot gara pamudinājumiem, lai sadraudzētos 
ar pārējiem. gada pēdējā vakarā es pabeidzu mormona 
grāmatu.

tad es sapratu visas mormona grāmatas lasīšanas 
nozīmi, kā ar citu svēto rakstu lasīšanas nozīmi un 
gribēju to izlasīt no sākuma līdz beigām vēl vairākas 
reizes savā dzīvē.

Bērni
ceļvedis, kas palīdz mums  
nonākt mājās

kā tu justos, ja tu apmaldītos un nezinātu ceļu, pa 
kuru atgriezties mājās pie savas ģimenes? vai tu 

būtu laimīgs, ja tu varētu sekot kādam, kurš varētu 
tev parādīt ceļu? Prezidents Airings saka, ka mormona 
grāmata ir kā ceļvedis, kas palīdz mums nokļūt atpakaļ 
mājās pie debesu tēva.

tālāk minētas dažas lietas, ko mormona grāmata 
mums pasaka, kas mums ir jādara, lai atgrieztos mājās. 
izlasiet 2. Nefija 31:10, 11, 20. zem katras frāzes uzraksti 
pareizo pantu no mormona grāmatas. vienu no pan
tiem tev vajadzēs izmantot divas reizes.

Nožēlojiet grēkus un kristieties.
esiet ar gaišu cerību.
mīliet dievu un cilvēkus.
sekojiet jēzum.
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mūsu pienākums stiprināt  
jauno paaudzi
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: Salamana 
pamācības 22:6; Efeziešiem 6:4; Ēnosa 
1:1; Almas 53:20–21; 56:47; 57:27

bez mūsu jaunā paaudzes 
stiprināšanas, tā var kļūt 

par tādiem cilvēkiem, kas tiek 
aprakstīti Mosijas 26. nodaļā. 
Daudzi jaunieši neticēja savu tēvu 
paražām, un savā ticībā viņi kļuva 
par atsevišķu tautu, un palika tādi 
vienmēr. Mūsu jaunā paaudze tādā 
pašā veidā varētu tikt maldināta, ja 
viņi nesapratīs savu lomu Debesu 
Tēva iecerē.

Kas tad tas ir, kas jauno paaudzi 
turēs drošībā? Baznīcā mēs mācām 
Glābšanas mācības un šīs mācības ir 
mācības par ģimeni, tās ir mācības, 
kas palīdzēs jaunajai paaudzei 
izveidot ģimeni, mācīt savu ģimeni 
un sagatavot savu ģimeni priekšrak-
stiem un derībām — un tad nākamā 
paaudze mācīs nākamo un tā tālāk.

Kā vecāki, vadītāji un Baznīcas 
locekļi mēs sagatavojam šo paaudzi 
Ābrahāma svētībām, mēs sagatavo-
jam tos templim. Mēs esam atbildīgi 
par to, lai ļoti skaidri pasniegtu 
mācības, kas ir atrodamas vēstījumā 
par ģimeni. Mātes un tēva lomas ir 
mūžīgas lomas un pienākumi. Katrs 
no mums nes atbildību par vīrišķo 
vai sievišķo ieceres daļu.

Šo mācību mēs varam mācīt 
dažādos aspektos. Mums ar cieņu 

ir jārunā par laulību un ģimeni. Un 
no mūsu piemēra jaunā paaudze 
var iegūt lielu cerību un sapratni 
— ne tikai no vārdiem, kurus mēs 
sakām, bet arī no tā, kādā veidā 
mēs izjūtam un īstenojam dzīvē tās 
mācības, kas attiecas uz ģimeni.
Džūlija B. Beka, Palīdzības biedrības 
vispārējā prezidente.

No mūsu vēstures
Uzrunājot māsas vispārējā 

Palīdzības biedrības sapulcē 1995. 
gada 23. septembrī, prezidents 
Gordons B. Hinklijs teica: „Pasaule, 
kurā mēs dzīvojam ir nemiera pilna, 
un tā ir mainīgu vērtību pasaule. 
Spalgas balsis vilina mūs darīt 
vienu vai otru lietu, atsakoties no 
laika gaitā pārbaudītām uzvedības 
normām.” 1 Prezidents Hinklijs tad 
turpināja, iepazīstinot māsas, Baznīcu 
un beigu beigās cilvēkus visā pasaulē 
ar „Ģimene — Vēstījums pasaulei”. 

Turpmākajos gados praviet-
iskais dokuments tika iztulkots 
daudzās valodās un izplatīts 
pasaules vadītājiem. Vēstījums 
aicina pilsoņus un valdību vadītājus 
„atbalstīt ģimenes kā sabiedrības 
pamatvienības stiprināšanu un 
saglabāšanu”. 2

Vēstījums ir kļuvis par pamatu 
pēdējo dienu svēto uzskatiem par 
ģimeni, paziņojums, pie kura mēs 

varam stingri turēties un zināt, ka, 
dzīvojot pēc šī vēstījuma norādīju-
miem, mēs stiprinām savas ģimenes 
un mājas.

AtsAuces
 1. Gordon B. Hinckley, “Stand Strong Against 

the Wiles of the World,”  Ensign, 1995. gada 
novembris, 99.

 2. Skat. „Ģimene — Vēstījums pasaulei,” 
 Liahona, 2004. g. okt., 49. 

Ko es varu darīt?
1. kā es varu palīdzēt māsām, 
kuras es apmeklēju, izmantot 
„Ģimene — vēstījums pasaulei”, 
lai stiprinātu jauno paaudzi? jūs 
varētu apsvērt iespēju dalīties 
ar vēstījuma eksemplāru un 
palīdzēt savām māsām, kuras jūs 
apmeklējat, atpazīt un atzīmēt 
tos fragmentus, kas vislabāk 
akcentē galvenās mācības.

2. kādā veidā es varu stiprināt 
jauno paaudzi? jūs varētu 
apsvērt iespēju vērsties pie jūsu 
bīskapijas, draudzes, ģimenes 
vai sabiedrības locekļiem, kas 
varētu gūt labumu no jūsu 
uzmanības un mīlestības.

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

Ticība • Ģimene • Palīdzība

© 2010 by Intellectual Reserve, Inc. Visas tiesības 
saglabātas. Printed in Germany. Angļu val. teksta 
apstiprinājums: 6/09. Tulkojuma apstiprinājums: 
6/09. Visiting Teaching Message, September 2010 
tulkojums. Latvian. 09369 153


