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Kāpēc mums ir 
vajadzīgi pravieši?

Tāpēc ka Debesu Tēvs mīl Savus bērnus, Viņš 
nav ļāvis tiem virzīties cauri šai mirstīgajai dzīvei 
bez norādījumiem un vadības. Mūsu Debesu 

Tēva mācības nav parastas, paredzamas vai ikdienišķas, 
kuras var iegūt kā grāmatas vietējā grāmatnīcā. Tajās 
ir ietverta visuvarenās, viszinošās celestiālās Būtnes, 
kura mīl Savus bērnus, gudrība. Viņa vārdos ir ietverti 
gadsimtu noslēpumi — atslēga uz laimi šajā dzīvē un 
nākamajā pasaulē.

Debesu Tēvs atklāj šo gudrību Saviem bērniem uz 
Zemes caur Saviem kalpiem — praviešiem (skat. Amosa 
3:7). Kopš Ādama laikiem Dievs ir runājis ar Saviem bēr-
niem caur ieceltiem pareģiem, kuru uzdevums ir atklāt 
Viņa gribu un dot padomu citiem. Pravieši ir iedvesmoti 
skolotāji, un tie vienmēr ir īpaši Jēzus Kristus liecinieki 
(skat. M&D 107:23). Pravieši uzrunā ne tikai sava laika 
cilvēkus, bet tie arī runā uz cilvēkiem visos laikos. Viņu 
vārdi atbalsojas cauri gadsimtiem kā Dieva gribas testa-
ments Saviem bērniem.

Mūsdienas neatšķiras no senatnes. Tas Kungs ša-
jās dienās nemīl cilvēkus mazāk kā senatnē. Viens no 
brīnišķīgākajiem Jēzus Kristus Baznīcas Atjaunošanas 
vēstījumiem ir tāds, ka Dievs turpina runāt ar Saviem 
bērniem! Viņš nav paslēpies debesīs, bet runā šodien, 
tāpat kā Viņš to darīja senās dienās.

Daudz no tā, ko Tas Kungs atklāj Saviem praviešiem, 
ir domāts, lai pasargātu mūs kā atsevišķus cilvēkus un 
kā sabiedrību kopumā no bēdām. Kad Dievs runā, Viņš 
dara to, lai mācītu, iedvesmotu, bagātinātu un brīdinātu 
Savus bērnus. Kad cilvēki un sabiedrība kopumā ignorē 
Debesu Tēva norādījumus, viņi pakļauj sevi pārbaudī-
jumu, moku un smagu pūļu riskam. 

Dievs mīl visus Savus bērnus. Tieši tāpēc Viņš tik 
dedzīgi mūs aicina caur Saviem praviešiem. Tāpat kā mēs 
gribam visu to labāko saviem mīļotajiem, Debesu Tēvs 
grib to, kas mums ir vislabākais. Tāpēc Viņa norādījumi 
ir tik izšķiroši un dažreiz tik steidzami. Tāpēc Viņš nav 
mūs pametis šodien, bet turpina atklāt Savu gribu mums 
caur Saviem praviešiem. Mūsu liktenis un mūsu pasaules 
liktenis ir atkarīgs no tā, vai mēs dzirdēsim un pievērsīsim 
uzmanību Dieva atklātajam vārdam Saviem bērniem.

Dieva dārgie norādījumi cilvēcei ir atrodami Bībelē, 
Mormona Grāmatā, Mācībā un Derībās un Dārgajā 
Pērlē. Papildus tam, Tas Kungs runā ar mums šodien 
caur Saviem kalpiem, tā kā Viņš to darīs atkal nākamajā 
Vispārējā konferencē.

Visiem tiem, kas brīnās, vai tas patiešām tā var būt — 
visiem tiem, kas varētu uzdot jautājumu: „Vai ir iespē-
jams, ka Dievs runā ar mums šodien?” — no visas sirds 
es aicinu jūs: „Nāciet un redziet” ( Jāņa 1:46). Lasiet Dieva 
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vārdu, kas ir atrodams Svētajos Rakstos. Klausieties Vis-
pārējo konferenci ar ausīm, kas vēlas dzirdēt Dieva balsi, 
kas izskan caur Viņa pēdējo dienu praviešiem. Nāciet, 
klausieties un skatieties ar savu sirdi! Jo, ja jūs meklē-
siet „sirsnīgi, ar patiesu nolūku, būdami ar ticību Kristū, 
[Dievs] pasludinās jums patiesību par tiem ar Svētā Gara 
spēku” (Moronija 10:4). Ar šo spēku un caur to, es zinu, 
ka Jēzus Kristus dzīvo un vada Savu Baznīcu caur dzīvo 
pravieti — prezidentu Tomasu S. Monsonu.

Brāļi un māsas, Dievs runā ar mums šodien. Un Viņš 
vēlas, lai visi Viņa bērni klausītos un paklausītu Viņa 
balsij. Ja mēs tā darīsim, Tas Kungs mūs bagātīgi svētīs 
un atbalstīs, gan šajā dzīvē, gan nākamās pasaulēs.

JAUNIEŠI
Dzīvā pravieša vadīti
Krista Ripa

Kad man bija 16 gadi, man bija iespēja klātienē 
pirmo reizi apmeklēt Vispārējo konferenci. Mana 

ģimene dzīvoja Oregonas štata rietumos, ASV, un 

mēs braucām uz Jūtu, lai apmeklētu konferenci un lai 
aizvestu manu vecāko brāli uz misionāru apmācības 
centru.

Es devos uz konferenci ar vēlmi tapt Svētā Gara  
mācītai. Rezultātā es saņēmu Gara izpausmi, kuru,  
iespējams, es nesaņemtu, ja nebūtu sagatavojusies.

Kādas sesijas laikā visi stāvēja kājās un dziedāja  
Baznīcas dziesmu „Vadi mūs Tu, dižais Jehova”. Kad  
mēs dziedājām, man bija skaidra sajūta paskatīties  
visapkārt konferences centram. Es tā arī izdarīju un  
biju satriekta par to tūkstošu cilvēku, kas tur atradās, 
vienotības spēku, kad mēs visi balsī slavējām Dievu.

Tad es piedzīvoju kaut ko tādu, kas man lika  
justies kā Nefijam, kad viņš redzēja vīziju par  
dzīvības koku, jo Gars man teica: „Skaties” (skat. 
1. Nefija 11–14). Es paskatījos uz prezidentu  
Tomasu S. Monsonu un sajutu, ka Baznīcas  
vienotība pastāv tāpēc, ka mūs vada dzīvs  
pravietis. Pateicoties Svētā Gara liecībai, es zinu,  
ka prezidents Monsons ir patiess mūsdienu pravietis, 
un es zinu, ka Jēzus Kristus vada šo Baznīcu  
caur viņu.
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Mēs esam mūsu Debesu Tēva 
meitas. Viņš mūs pazīst un 

mīl, kā arī Viņam ir iecere mums. 
Daļa no šīs ieceres paredz nonāk-
šanu uz Zemes, lai mācītos izvē-
lēties labo, nevis ļauno. Kad mēs 
izvēlamies turēt Dieva baušļus, mēs 
godājam Viņu un apliecinām sevi 
kā Dieva meitas. Palīdzības biedrība 
palīdz mums atcerēties šo dievišķo 
mantojumu.

Palīdzības biedrība un tās 
vēsture stiprina un atbalsta mūs. 
Džūlija B. Beka, Palīdzības biedrī-
bas vispārējā prezidente, sacīja: „Kā 
Dieva meitas jūs esat sagatavotas 
mūžīgajiem aicinājumiem, un katrai 
no jums piemīt sievišķa identi-
tāte, daba un atbildība. Ģimenes, 
sabiedrības, šīs Baznīcas un dār-
gās glābšanas ieceres panākumi 
ir atkarīgi no jūsu uzticības. . . . 
[Mūsu Debesu Tēvs] ir paredzējis, 
ka Palīdzības biedrība palīdzēs 
stiprināt Viņa ļaudis un sagatavos 
tos tempļa svētībām. Viņš nodibi-
nāja [Palīdzības biedrību], lai Viņa 
meitas pievienotos Viņa darbam un 
lai iesaistītu viņu palīdzību Savas 
valstības celšanā un Ciānas māju 
stiprināšanā.” 1

Mūsu Debesu Tēvs mums ir 
uzdevis īpašu darbu, lai palīdzētu 
uzcelt Viņa valstību. Viņš arī mūs ir 
svētījis a r garīgajām dāvanām, kuras 
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Meitas Manā valstībā
Studējiet šo materiālu un piemērotā brīdi apspriediet to ar māsām, kuras jūs apmeklējat. 
Izmantojiet jautājumus, kas jums palīdzēs stiprināt māsas, kuras jūs apmeklējat, un padarīt 
Palīdzības biedrību par aktīvu savas dzīves sastāvdaļu.

mums ir nepieciešamas, lai paveiktu 
šo īpašo darbu. Caur Palīdzības 
biedrību mums ir iespēja izmantot 
savas dāvanas, lai stiprinātu ģime-
nes, palīdzētu tiem, kuri ir trūkumā, 
un mācītos, kā dzīvot kā Jēzus  
Kristus mācekles.

Prezidents Dīters F. Uhtdorfs,  
otrais padomnieks Augstākajā  
Prezidijā, par māceklību teica:  
„Pacietīgi ejot pa mācekļa taku,  
mēs paši sev uzskatāmi parādām 
savas ticības pakāpi un vēlēšanos 
pieņemt Dieva gribu drīzāk nekā 
mūsu pašu.” 2

Atcerēsimies, ka mēs esam Dieva 
meitas un ka mēs tiecamies dzīvot 
kā Viņa mācekles. Ja mēs tā darīsim, 
mēs palīdzēsim uzcelt Dieva valstību 
šeit uz Zemes un kļūsim cienīgas, lai 
atgrieztos Viņa klātbūtnē.

No mūsu vēstures
1842. gada aprīlī pravietis 

Džozefs Smits Palīdzības biedrī-
bas māsām teica: „Tagad jūs esat 
nonākušas situācijā, kurā jūs varat 
rīkoties atbilstoši tām sajūtām, ko 
Dievs [jūsos] ir iedēstījis. . . . Ja jūs 
dzīvosit saskaņā ar savām privilēģi-
jām, tad eņģeļi netiks atturēti, lai tie 
kļūtu par jūsu sabiedrotajiem.” 3

Apzinoties Palīdzības biedrības 
spēku kalpot citiem un palīdzēt cil-
vēkiem augt ticībā, Zina D. H. Janga, 

Palīdzības biedrības trešā vispārējā 
prezidente, 1893. gadā māsām apso-
līja: „Ja jūs ielūkosieties savas sirds 
dziļumos, jūs ar Tā Kunga Gara 
palīdzību atradīsiet dārgu pērli — 
liecību par šo darbu.” 4

ATSAUCES
1. Džūlija B. Beka, „Daughters in My Kingdom: 

The History and Work of Relief Society”,  
Liahona, 2010. gada novembris, 112.,  
114. lpp.

2. Dīters F. Uhtdorfs, „The Way of the Disciple”, 
Liahona, 2009. gada maijs, 76. lpp.

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

4. Zina D. H. Janga, „How I Gained My  
Testimony of the Truth”, Young Woman’s 
Journal, 1893. gada aprīlis, 319. lpp.

Ko es varu darīt?
1. Kā es varu palīdzēt māsām, 
kuras apmeklēju, kā Dieva  
meitām sasniegt savu 
potenciālu?

2. Kā es varu pielietot savā  
dzīvē padomu un brīdinājumu, 
kas ir dots sievietēm Mācības  
un Derību 25. nodaļā?

Lai iegūtu vairāk informācijas,  
apmeklējiet reliefsociety .lds .org.
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Ticība, Ģimene, Palīdzība

No Svētajiem Rakstiem:
Caharijas 2:10; Mācība un  

Derības 25:1, 10, 16; 138:38–39, 56; 
„Ģimene — Vēstījums pasaulei,” 
(Liahona, un Ensign, 2010. g.  
novembris, 129. lpp.)


