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Mīlestība mājās — 
MŪSU PRAVIEŠA PADOMS

Svētīta ģimenes dzīve
„Kad esam daudz piedzīvojuši un redzējuši, cik daudz 

no tā, kas ir pasaulē, ir īslaicīgs un virspusējs, pieaug 
mūsu pateicība par privilēģiju būt par daļu no kaut kā 
tāda, uz ko mēs varam paļauties, — mājām, ģimeni un 
mīļoto cilvēku uzticību. Mēs uzzinām, ko nozīmē būt 
saistītiem kopā ar pienākumu, cieņu un piederību. Mēs 
mācāmies, ka nekas pilnībā nevar aizstāt svētītas ģime
nes dzīves attiecības.” 1

Dalīties mūsu mīlestībā
„Izsakiet savam bērnam uzslavas un apskaujiet viņu; 

biežāk sakiet: „Es mīlu tevi”; vienmēr paudiet pateicību. 
Nekad neļaujiet problēmai, kas ir jāatrisina, kļūt svarī
gākai par cilvēku, kurš ir jāmīl. Draugi aizbrauc, bērni 
izaug, mīļotie nomirst. Ir tik viegli uztvert pārējos pašus 
par sevi saprotamus, līdz pienāk tā diena, kad tie vairs 
nav mūsu dzīvē un mēs esam palikuši ar sajūtu „kas 
būtu, ja būtu” un „ja vien”. . . .

Dzīvojot dzīvi, baudīsim to, gūsim prieku ceļojot un 
dalīsimies savā mīlestībā ar draugiem un ģimeni. Katram 
no mums reiz pienāks pēdējā diena. Neizvairīsimies no 
tā, kas ir vissvarīgākais.” 2

Izrādīt mūsu mīlestību
„Brāļi, godāsim un cienīsim savu sievu. Viņa ir mūsu 

mūžīgā dzīvesbiedre. Māsas, godājiet savu vīru. Viņiem 

ir nepieciešams dzirdēt kādu labu vārdu. Viņiem ir 
nepieciešams draudzīgs smaids. Viņiem ir nepieciešams 
patiesas mīlestības silts apliecinājums. . . .

Jums, kas esat vecāki, es saku — izrādiet mīlestību 
pret saviem bērniem. Jūs zināt, ka mīlat viņus, bet pār
liecinieties, ka viņi arī to zina. Viņi ir ļoti dārgi. Lieciet 
viņiem to manīt. Lūdziet Debesu Tēvam palīdzību, 
kad gādājat par viņu vajadzībām katru dienu un kad 
cīnāties ar izaicinājumiem, kas nenovēršami ir daļa no 
vecāku lomas. Viņu audzināšanā jums nepieciešams 
vairāk par savu gudrību.” 3

Izpaust mūsu mīlestību
„Jums, vecāki, es saku, paudiet mīlestību pret saviem 

bērniem. Lūdziet par viņiem, lai viņi varētu pretoties pa
saules ļaunumam. Lūdziet, lai viņi varētu augt ticībā un 
liecībā. Lūdziet, lai viņi tiektos pēc dzīves, kas ir pilna ar 
labestību un kalpošanu citiem.

Bērni, lieciet manīt saviem vecākiem, ka jūs viņus 
mīlat. Lieciet viņiem manīt, cik ļoti jūs esat pateicīgi par 
visu, ko viņi ir darījuši un dara jūsu labā.” 4

Kas ir vissvarīgākais
„Vissvarīgākais gandrīz vienmēr ir cilvēki, kas mums 

ir apkārt. Bieži vien mēs pieņemam, ka viņiem ir jāzina, 
cik ļoti mēs viņus mīlam. Bet mums nekad nevajadzētu 
izdarīt pieņēmumus; mums tas viņiem ir jādara zināms. 
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Viljams Šekspīrs rakstīja: „Viņi nemīl, ja vien neizrāda 
savu mīlestību.” Mēs nekad nenožēlosim laipnus vārdus, 
kurus pateicām, vai siltas jūtas, ko izrādījām. Drīzāk mēs 
nožēlosim, ja mēs to neiekļausim mūsu attiecībās ar 
tiem, kas mums nozīmē visvairāk.” 5

Pietuvināt debesis
„Lai mūsu ģimenes un mājas tiek piepildītas ar 

mīlestību: mīlestību vienam pret otru, mīlestību pret 
evaņģēliju, pret līdzcilvēkiem un pret mūsu Glābēju. Tā 
rezultātā debesis šeit uz Zemes būs nedaudz tuvāk.

Izveidosim savas mājas par svētnīcu, kur mūsu ģime
nes locekļi vienmēr gribēs atgriezties.” 6

Lūgšana par ģimenēm
„Tā kā mūsdienu pasaulē notiek uzbrukumi ģime

nei un tiek izsmiets tas, kas ilgi tika uzskatīts par svētu, 
mēs lūdzam Tevi, mūsu Tēvs, lai mēs spētu stāties pretī 
izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies, lai mēs 
varētu būt stipri, iestājoties par patiesību un taisnību. 
Lai mūsu mājas kļūst par miera, mīlestības un garīguma 
patvērumu.” 7

ATSAUCES
1. „A Sanctuary from the World,” Worldwide Leadership Training  

Meeting, 2008. gada 9. februārī, 29. lpp.
2. „Joy in the Journey” (Brigham Young University Women’s Conference, 

2008. gada 2. maijā), http://ce.byu.edu/cw/womensconference/archive 
/transcripts.cfm. 

3. „Abundantly Blessed,” Liahona, 2008. gada maijs, 112. lpp.
4. „Until We Meet Again,” Liahona, 2009. gada maijs, 113. lpp.
5. „Finding Joy in the Journey,” Liahona, 2008. gada novembris, 86. lpp.
6. „A Sanctuary from the World” 30.–31. lpp.
7. Gilas ielejas Arizonas Tempļa iesvētīšanas lūgšana, 2010. gada 23. 

maijā; „The Gila Valley Arizona Temple: Wilt Thou Hallow This House,” 
Church News, 2010. gada 29. maijs, 5. lpp.

KĀ MĀCĪT NO ŠĪ VĒSTĪJUMA

„Ideju apmaiņas pasākumā skolotājs uzdod jautā-
jumu vai raksturo situāciju un dod klausītājiem īsu laika 
brīdi, lai brīvi ieteiktu risinājumus vai idejas" (Teaching, 
No Greater Call [1999], 160. lpp.). Kad jūs lasīsiet šo rak-
stu kopā ar ģimeni, lūdziet tos ieklausīties padomos vai 
idejās, kas uz viņiem atstāja iespaidu. Ģimenes locekļi 
tad varētu apmainīties ar idejām, kādā veidā vairot mī-
lestību mājās. Apsveriet iespēju uzaicināt ģimeni izskatīt 
šīs idejas nākamajā ģimenes mājvakarā.

JAUNIEŠI
Māte mūs izglāba
Patrīcija Auksjēra

Kad man bija seši gadi, es un mana mazā māsa vēro-
jām mūsu vecākās māsas basketbola spēli. Mans tēvs 

aizgāja, un tad mēs nolēmām, ka mēs gribam doties mā-
jās kopā ar viņu, un tā mēs skrējām viņam pakaļ pa lietu. 
Kad mēs nevarējām viņu atrast, mēs devāmies atpakaļ 
uz sporta zāli, lai dotos mājās kopā ar mammu, bet tad, 
kad mēs ienācām sporta zālē, visi ēku jau bija pametuši.

Es atceros, ka mēs iespiedāmies durvju ailē, cenšoties 
paglābties no lietus, un lūdzām, lai kāds atnāktu. Tad es 
atceros, ka dzirdēju aizveramies mūsu sarkanās mašīnas 
durvis, un mēs skriešus devāmies šīs skaņas virzienā. Tad 
sekoja viena no manas bērnības spilgtākajām atmiņām: 
māte ieskāva mūs savās rokās, „kā vista sapulcina savus 
cālīšus apakš saviem spārniem” (3. Nefijs 10:4). Māte mūs 
izglāba, un es nekad nebiju jutusies tik droši kā tajā brīdī.

Kad es domāju par viņas ietekmi uz mani, es saprotu, 
ka mātes dzīve ir vērsusi mani uz Glābēju un parādījusi 
man, ko nozīmē „[palīdzēt] vājajiem, [pacelt] gurdenās 
rokas un [stiprināt] nespēcīgos ceļus” (M&D 81:5). Viņa 
paļāvās uz Jēzu Kristu, kurš deva viņai spēku — lielāku 
par viņas pašas” („Lord, I Would Follow Thee,”  
Hymns Nr. 220).

BĒRNI
Veidot laimīgas mājas

Prezidents Monsons piedāvāja veidus, kā mēs varam 
izveidot laimīgas mājas. Izskatiet rakstu, lai atrastu 

to, ko jūs un jūsu ģimene varat paveikt, lai izveidotu 
laimīgu ģimeni.

Katru reizi, kad jūs atradīsiet kaut ko, ko jūs varat 
izdarīt, pierakstiet to. Atrodiet vismaz piecus veidus, kā 
jūs varat izveidot laimīgas mājas, un uzzīmējiet māju ar 
savu ģimeni tajā.
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Elīza R. Snova, Palīdzības bied
rības otrā vispārējā prezidente, 

mācīja: „Apustulis Pāvils senatnē ru
nāja par svētām sievietēm. Katrai no 
mums ir pienākums būt par svētu 
sievieti. Ja mēs esam svētas sievie
tes, mums jābūt augstiem mērķiem. 
Mums vajadzētu just, ka mēs esam 
aicinātas izpildīt svarīgus pienāku
mus. Neviens nav atbrīvots no šiem 
pienākumiem. Nav tādas māsas, 
kura būtu tik izolēta un kuras 
ietekme tik vāja, ka viņa nevarētu 
paveikt dižus darbus, veicinot Dieva 
Valstības veidošanu uz Zemes.” 1

Māsas mēs neesam izolētas, un 
arī mūsu ietekme nav vāja. Pie
ņemot dāvanu, kas ļauj darboties 
Palīdzības biedrībā, mēs kļūstam 
par daļu no tā, ko pravietis Džozefs 
aprakstīja kā sabiedrību, kas ir „no
šķirta no visa pasaules ļaunuma — 
izraudzīta, tikumīga un svēta.” 2

Šī sabiedrība palīdz mums stip
rināt mūsu ticību un augt garīgi, 
sniedzot mums vadību, kalpojot 
un mācot iespējas. Mēs kalpojot 
skatām dzīvi citā perspektīvā. Mēs 
garīgi progresējam, un pieaug mūsu 
piederības, personības un pašvēr
tības sajūta. Mēs aptveram, ka viss 
evaņģēlija ieceres mērķis ir nodro
šināt mums iespēju sasniegt mūsu 
pilno potenciālu.

Palīdzības biedrība palīdz mums 

Svētu sieviešu sabiedrība
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.
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sagatavoties saņemt tempļa svētības, 
godāt derības, kuras mēs noslē
dzam, un piedalīties Ciānas darbā. 
Palīdzības biedrība palīdz mums 
vairot mūsu ticību un personīgo 
taisnīgumu, stiprināt ģimenes, kā 
arī meklēt tos, kas ir trūkumā, un 
palīdzēt tiem. 

Palīdzības biedrības darbs ir 
svēts, kad iesaistāmies tajā, svētums 
pārņem arī mūs.
Silvija H. Olreda, pirmā padomniece 
Palīdzības biedrības vispārējā prezidijā. 

No Svētajiem Rakstiem:
Otrā Mozus 19:5; Psalmi 24:3–4; 

1. tesaloniķiešiem 4:7; Titam 2:3–4; 
Mācība un Derības 38:24; 46:33; 
82:14; 87:8; Mozus gr. 7:18

No mūsu vēstures
Uzrunājot Navū Sieviešu Palī

dzības biedrību, pravietis Džozefs 
uzsvēra svētumu, paskaidrojot, 
ka, māsām kļūstot šķīstām un 
svētam, viņām būs ievērojama 
ietekme uz pasauli. Viņš pa
skaid roja: „Lēnprātība, mīlestība, 
šķīstība — tas jūs padarīs dižākas. 
. . . Šai biedrībai . . . būs vara, lai 
pavēlētu karalienēm šajā biedrībā. 
. . . Šīs zemes karaļi un karalienes 
nāks uz Ciānu, lai izrādītu cieņu.” 
Palīdzības biedrības māsas, kas 
dzīvo atbilstoši savām derībām, 

saņems atzinību ne tikai no cēliem 
cilvēkiem, bet, „ja jūs dzīvosiet 
atbilstoši savām privilēģijām”, Džo
zefs apsolīja māsām, ka „eņģeļus 
nevarēs atturēt, lai tie būtu jūsu 
draugi.” 3

Māsas, kas piedalījās kalpošanas 
un citu cilvēku glābšanas darbā, 
kļuva personīgi svētītas. Lūcija 
Smita, pravieša māte, dalījās tajā, 
ko laba Palīdzības biedrība var 
sasniegt: „Mums ir jālolo citai citu, 
jāuzmana citai citu, jāmierina citai 
citu un jāmācās, lai mēs visas debe
sīs varētu būt kopā.” 4

ATSAUCES
1. Elīza R. Snova, „An Address,” Woman’s  

Exponent, 1873. gada 15. septembris,  
62. lpp.

2. Džozefs Smits, History of the Church,  
4:570.

3. Džozefs Smits, History of the Church,  
4:605, 606.

4. Lūcija Maka Smita, Relief Society, Minute 
Book 1842. gada marts–1844. gads marts, 
1842. gada 24. marta ieraksts, Church History 
Library, 18.–19. lpp.
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Ko es varu darīt?
1. Kā es palīdzu māsām, kuras 
es pārraugu, attīstīt un sasniegt 
„augstus mērķus”?

2. Ko es daru, lai padarītu savu 
dzīvi „izredzētu, tikumisku un 
svētu”?

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


