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Vispārējā konference — 
neparasta svētība

Kāds labs Baznīcas loceklis sarunājās ar kai-
miņu, kas nepiederēja mūsu Baznīcai. Kad 
sarunas tēma aizskāra Vispārējo konferenci, 

kaimiņš jautāja: „Tu saki, ka jums ir pravieši un apus-
tuļi? Un divas reizes gadā Vispasaules konferencē tie 
atklāj Dieva vārdu?”

„Tieši tā,” Baznīcas loceklis pārliecinoši atbildēja.
Kaimiņš kādu brīdi par to padomāja. Viņš izskatījās 

patiesi ieinteresēts, un tad viņš pajautāja: „Ko viņi teica 
pēdējā Vispārējā konferencē?”

Šajā brīdī labais Baznīcas loceklis apmulsa un  
viņam zuda saviļņojums dalīties ar evaņģēliju. Lai  
kā arī viņš censtos, viņš nevarēja sīkumos atcerēties 
nevienu uzstāšanos.

Viņa draugu tas satrauca un viņš teica: „Tu gribi teikt, 
ka Dievs runā uz cilvēkiem mūsu dienās un tu nevari 
atcerēties, ko Viņš teica?”

Šī saruna lika brālim justies pazemīgākam. Viņš ap-
solīja, ka centīsies labāk atcerēties vārdus, ko ir runājuši 
Tā Kunga kalpi Vispārējā konferencē.

Mēs visi zinām, cik grūti ir atcerēties katru Vispārē-
jās konferences vēstījumu, un es esmu pārliecināts, ka 
mums nav jājūtas neveikli, ja mēs neatceramies visu. 
Tomēr katrā Vispārējā konferencē ir vēstījumi, kas 
tiek pasniegti kā dāvanas un svētība no debesīm  

īpaši mūsu dzīves situācijām.
Gatavojoties Vispārējai konferencei, ļaujiet man 

ieteikt trīs pamatprincipus, kas mums var palīdzēt labāk 
uztvert, atcerēties un pielietot vārdus, kurus ir runājuši 
Tā Kunga kalpi.

1. Baznīcas locekļiem ir tiesības uz personīgo 
atklāsmi, kad viņi klausās un studē iedvesmotus 
vārdus, kas tiek runāti Vispārējā konferencē.

Kad jūs gatavosieties Vispārējai konferencei, es aicinu 
jūs pārdomāt tos jautājumus, uz kuriem jums ir nepie-
ciešama atbilde. Piemēram, jūs varētu alkt pēc Tā Kunga 
norādījumiem un vadības attiecībā uz izaicinājumiem, ar 
kuriem jūs saskaraties. 

Atbilde uz jūsu konkrētām lūgšanām var atnākt tieši 
kā īpaša runa vai kāda īpaša frāze. Citās reizēs atbilde 
var atnākt kā nejaušs vārds, frāze vai dziesma. Sirds, kas 
ir piepildīta ar pateicību par dzīves svētībām un patiesu 
vēlēšanos dzirdēt un rīkoties atbilstoši padomam, saga-
tavos ceļu personīgajai atklāsmei.

2. Neignorējiet vēstījumu tikai tāpēc, ka tas izklausās 
pazīstams.

Pravieši vienmēr ir mācījuši atkārtojoties; tas ir mā-
cīšanās likums. Jūs dzirdēsiet atkārtošanos Vispārējā 
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konferences tēmās un mācībās. Ļaujiet man jūs pārlieci-
nāt — tas nav radošuma vai izdomas trūkuma dēļ. Mēs 
turpinām dzirdēt vēstījumus par līdzīgām problēmām, 
jo Tas Kungs mums māca un iedveš mūsu prātā un sirdī 
noteiktus, dižus mūžīgas nozīmes pamatprincipus, kuri 
ir jāsaprot un atbilstoši kuriem ir jārīkojas, pirms mēs va-
ram pāriet pie nākamajiem principiem. Gudrs celtnieks 
vispirms ieliek pamatus un pēc tam ceļ sienas un jumtu.

3. Vārdiem, kas tiek runāti Vispārējā konferencē, 
vajadzētu būt kompasam, kas rāda mums ceļu 
tuvākajos mēnešos.

Ja mēs klausīsim Gara pamudinājumiem un sekosim 
tiem, tie kalpos mums kā Liahona, vadot mūs caur nezi-
nāmām, izaicinājumiem pilnām ielejām un kalniem, kas 
sagaida mūs priekšā (skat. 1. Nefija 16).

Kopš pasaules sākuma Dievs ir cēlis praviešus, kuri 
izteica debesu gribu sava laika cilvēkiem. Mūsu pienā-
kums ir klausīties un tad pielietot dzīvē vēstījumus, ko 
Tas Kungs mums sniedz.

Mūsu žēlīgais un mīlošais Debesu Tēvs nav pametis 
un nepametīs Savus bērnus. Šodien tāpat kā agrākos lai-
kos Viņš ir nozīmējis apustuļus un praviešus. Viņš tiem 
turpina atklāt Savu vārdu.

Cik gan tā ir apbrīnojama privilēģija — katram no 
mums dzirdēt Dieva vēstījumu Vispārējās konferences 
laikā! Sagatavosimies labi šai dižajai dievišķās vadības 
svētībai, ko mums sniedz Viņa izraudzītie kalpi.

Jo šī nav parasta svētība.

KĀ MĀCĪT NO ŠĪ VĒSTĪJUMA

•	 	Kopā	izlasiet	šo	rakstu.	Pamudiniet	ģimeni	atpa-
zīt	to,	kam	vajadzētu	pievērst	uzmanību	Vispārējā	
konferencē.

•		 Lai	palīdzētu	jauniem	bērniem	pielietot	padomu,	ko	
deva	prezidents	Uhtdorfs,	parādiet	viņiem	augstāko	
pilnvaroto	diagrammu	(ko	var	atrast	Liahonas	konfe-
rences	izdevumā).	Dariet	viņiem	zināmu,	ka	Vispārējā	
konferencē	runās	Augstākais	Prezidijs	un	Divpadsmit	
apustuļu	kvorums.	Pamudiniet	bērnus	klausīties	
konferenci	un	zīmēt	attēlus,	lai	palīdzētu	atcerēties,	
ko	viņi	ir	mācījušies.	Vecāki	var	apmeklēt	conference-
games	.lds	.org	mājas	lapu,	lai	atrastu	bērniem	vairāk	
nodarbošanās	aktivitāšu	konferences	laikā.

JAUNIEŠI
Labi, labāk, vislabāk
Marija-Selestī Luisa

2007. gada	oktobra	konferences	runā	elders	Dalins H.	Ouks,	no	Divpadsmit	apustuļu	
kvoruma,	runāja	par	nodarbēm,	kas	ir	„labas,	labākas	
un	vislabākās”.	Kad	viņš	tika	līdz	daļai	par	„bērnu	pār
slogošanu”,	es	sajutos	vainīga.

Es	zināju,	ka	es	daru	par	daudz.	Es	piedalījos	skolas	
izrādēs,	pieteicos	sarežģītiem	priekšmetiem	skolā	un	
biju	iesaistījusies	vairākos	citos	pasākumos.	Es	nebiju	
uzticīgi	apmeklējusi	Jauno	sieviešu	biedrības	pasākumus	
un	manas	svētdienas	bija	stresa	pilnas,	jo	centos	pēdējā	
brīdī	pabeigt	mājas	darbus.	Mēģinājumi	un	skolas	avīzes	
rediģēšana	vairs	nesniedza	prieku	un	bija	kļuvuši	par	
darbu.

Eldera	Ouka	runa	lika	man	rūpīgi	pārskatīt	savu	gra-
fiku.	Manas	nodarbošanās	bija	labas,	bet	to	bija	pārāk	
daudz.	Man	bija	jāizvēlas	labākās.	Kad	es	centos	izlemt,	
no	kurām	nodarbībām	atteikties,	es	aptvēru,	ka	Jēzus	
Kristus	evaņģēlijs	ir	vislabākā	prioritāte,	kāda	ikvienam	
var	būt.	Sava	saraksta	augšgalā	es	novietoju	lūgšanu	
un	Svēto	Rakstu	studijas,	un	kopš	tā	brīža	mana	dzīve	ir	
daudz	sakārtotāka.

Elders	Ouks	man	iemācīja	to,	ka	tad,	kad	mēs	da-
rām	to,	ko	Tas	Kungs	vēlas,	lai	mēs	darām	vispirms, 
viss	pārējais	nokārtosies.	Ja	es	studēju	Svētos	Rakstus,	
pirms	spēlēju	spēles	vai	pat	pirms	es	izpildu	savus	mājas	
darbus,	viss	svarīgais	tiks	izdarīts.	Kad	es	savu	dzīvi	pa-
kārtoju	Tam	Kungam,	nevis	pievienoju	Viņu	kā	piedevu	
dzīvei,	manai	dzīvei	tiek	pievienota	papildus	miera	un	
panākuma	deva.

Tagad	es	ļoti	uzmanīgi	klausos	padomos,	kas	tiek	
doti	Vispārējā	konferencē!

BĒRNI
Es varu atrast atbildes Vispārējā 
konferencē

Prezidents	Uhtdorfs	māca,	ka,	ja	jūs	domāsiet	par	
konkrētiem	jautājumiem	pirms	Vispārējās	konferen-

ces,	tad	Tas	Kungs	varēs	uzrunāt	jūs	caur	Saviem	pravie-
šiem	un	apustuļiem	konferences	laikā.
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1.		Apspriediet	ar	ģimeni	vai	ar	nodarbības	dalībnie-
kiem,	kas	jums	ir	jāiemācās	personīgi	vai	kopā.	 
(Piemēram:	Kā	lai	es	stiprinu	savu	liecību?	Kā	 
lai	es	tieku	galā	ar	problēmu	skolā?)	Pierakstiet	 
savus	jautājumus	uz	papīra	lapas	vai	savā	
dienasgrāmatā.

2.		To	nedēļu	laikā,	kas	būs	pirms	konferences,	jūs	 

varētu	domāt	un	lūgt	par	šiem	jautājumiem.
3.		Klausieties	uzmanīgi	konferences	laikā	(var	būt	

noderīgi	veikt	piezīmes).	Tad	uzrakstiet,	kā	Tas	
Kungs	—	caur	Baznīcas	vadītājiem	—	ir	atbildējis	uz	
jūsu	jautājumiem.

4.		Uz	citas	papīra	lapas	jūs	varētu	uzzīmēt	sevi,	darot	
to,	ko	esat	iemācījušies.
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Džūlija B. Beka, Palīdzības biedrī-
bas vispārējā prezidente, sacīja: 

„Manī ir augusi milzīga liecība par 
Dieva meitu vērtību. . . . Es esmu sa-
jutusi, ka nekad agrāk nav bijusi tik 
liela nepieciešamība pēc spēcīgākas 
ticības un personīgā taisnīguma. Ne-
kad nav bijusi lielāka vajadzība pēc 
stiprām ģimenēm un mājām.”

Māsas var palīdzēt veidot stipras 
mājas un ģimenes, kad tās rīko-
jas atbilstoši personīgai atklāsmei. 
„Spēja būt personīgās atklāsmes 
cienīgai, saņemt personīgo atklāsmi 
un rīkoties atbilstoši tai ir viena ļoti 
svarīga prasme, kas var tikt iegūta 
šajā dzīvē,” Māsa Beka turpināja. 
„Cienīgums, kas ļauj saņemt Tā 
Kunga Garu, sākas ar vēlmi saņemt 
šo Garu un tas prasa zināmu cie-
nīgumu. Baušļu turēšana, grēku 
nožēlošana un derību atjaunošana, 
kas tika noslēgtas kristoties, ved 
mūs pie svētības, kas mums sniedz 
pastāvīgu Svētā Gara klātbūtni. 
Tempļa derību noslēgšana un tu-
rēšana pievieno sievietes dzīvei arī 
garīgo spēku. Daudzas atbildes uz 
grūtiem jautājumiem ir atrodamas, 
lasot Svētos Rakstus, jo Svētie Raksti 
ir palīgs atklāsmē. Ikdienas lūgšana 
ir būtiska, lai Tā Kunga Gars būtu ar 
mums.” 1

Vēl mēs garīgi stiprinām savus 
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Ģimeņu	stiprināšana,	 
vairojot	garīgumu
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.

Ticība • Ģimene • Palīdzība

ģimenes locekļus, kad viņiem palī-
dzam saprast Debesu Tēva mūžīgo 
ieceri. „Ko mēs varam darīt, lai labāk 
garīgi sagatavotu mūsu bērnus viņu 
mūžīgajai lomai?” jautāja elders 
M. Rasels Balards, no Divpadsmit 
apustuļu kvoruma. „Iespējams, 
visaptverošākā atbilde ir — māciet 
viņiem, kā dzīvot atbilstoši evaņģē-
lija principiem.” Mācīšana notiek ar 
ikdienas lūgšanas, Svēto Rakstu stu-
dēšanas un ģimenes maltīšu starp-
niecību, kā arī ar iknedēļas ģimenes 
mājvakaru un Baznīcas apmeklē-
jumu starpniecību. Elders Balards 
paskaidro: „Tieši tagad, dienu no 
dienas, mēs gatavojamies mūžīgajai 
dzīvei. Ja mēs negatavojamies mūžī-
gajai dzīvei, tad mēs gatavojamies 
kaut kam mazākam, iespējams, stipri 
mazākam kā mūžīgā dzīve.” 2

No Svētajiem Rakstiem:
Salamana pamācības 22:6; 1. Jāņa 

3:22;  Mācība un Derības 11:13–14; 
19:38; 68:25

No mūsu vēstures
1842. gada aprīlī pravietis Džozefs 

Smits Palīdzības biedrības sanāksmē 
māsām mācīja, ka viņām ir svēts 
pienākums rūpēties par savu glāb-
šanu. Viņš teica: „Pēc tam, kad es 
būšu jūs mācījis, jūs būsiet atbildīgas 

pašas par saviem grēkiem; tas ir 
iekārojams gods — staigāt mūsu 
Debesu Tēva priekšā tā, lai izglābtu 
sevi; mēs visi esam atbildīgi Dieva 
priekšā par to, kādā veidā mēs 
vairojam gaismu un gudrību, ko 
mūsu Kungs ir devis, lai mēs varētu 
izglābt sevi.” 3 Viņš mācīja viņām būt 
taisnīgiem cilvēkiem, lai kļūtu par 
svētiem ļaudīm un lai sagatavotos 
tempļa priekšrakstiem un derībām.
ATSAUCES
1. Džūlija B. Beka „And upon the Handmaids 

in Those Days Will I Pour Out My Spirit”, 
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2. M. Rasels Balards „Spiritual Development”, 
Ensign, 1978. gada novembris, 65., 66. lpp.

3. Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph Smith (2007), 355. lpp.

Ko es varu darīt?
1. Kā	es	varu	palīdzēt	māsām,	
kuras	es	apmeklēju,	kļūt	garīgi	
pašpaļāvīgākām?

2. Kā	es	varu	uzlabot	savas	spē-
jas	atpazīt	Svēto	Garu	un	atsauk-
ties	Viņa	pamudinājumiem?

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