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Ģimene un draugi  
uz mūžību

Lai kur arī jūs dzīvotu, jums ir draugi, kas meklē 
lielāku laimi, kuru esat atraduši jūs, dzīvojot 
atbilstoši Jēzus Kristus atjaunotajam evaņģēlijam. 

Viņi, iespējams, nespēj aprakstīt šo laimi vārdos, bet 
viņi var to atpazīt, kad redz to jūsu dzīvē. Viņi dedzīgi 
vēlēsies uzzināt šīs laimes avotu, īpaši, kad redzēs, ka 
jūs saskaraties ar pārbaudījumiem tieši tāpat kā viņi.

Jūs esat bijuši laimīgi, kad turējāt Dieva baušļus. Tas 
ir apsolītais auglis, ko saņemam, kad dzīvojam atbil-
stoši evaņģēlijam. (Skat. Mosijas 2:41.) Ne jau tāpēc 
jūs uzticīgi ievērojat Tā Kunga baušļus, lai jūs ievērotu 
citi cilvēki, bet gan tāpēc, lai Tas Kungs sagatavotu tos, 
kuri vēro jūsu laimi, uzklausīt evaņģēlija atjaunošanas 
labās ziņas.

Svētības, kuras jums ir dotas, jums ir devušas pienā-
kumus un brīnišķīgas iespējas. Tāpēc, ka jūs esat Jēzus 
Kristus māceklis, kas ir noslēdzis derību ar Viņu, jums ir 
pienākums dot iespēju citiem atrast lielāku laimi, īpaši 
saviem draugiem un saviem ģimenes locekļiem.

Tas Kungs redzēja jūsu iespēju un aprakstīja jūsu pie-
nākumu šajā bauslī: „Katram cilvēkam, kurš ticis brīdi-
nāts, klājas brīdināt savu tuvāko.” (M&D 88:81.)

Tas Kungs šo bausli padara vieglāk ievērojamu caur 
izmaiņām, kas notiek jūsu sirdī, kad jūs pieņemat Jēzus 
Kristus evaņģēliju un dzīvojat atbilstoši tam. Tā rezultātā 
jūsu mīlestība pret citiem pieņemas spēkā, kā arī spēkā 

pieņemas jūsu vēlēšanās, lai viņi piedzīvo tādu pašu 
laimi kā jūs.

Viens piemērs šādai izmaiņai ir tas, kā jūs uztverat 
iespēju palīdzēt Tā Kunga misionāru darbā. Pilnlaika 
misionāri ātri aptver, ka no patiesi pievērsta cilvēka viņi 
var sagaidīt laipnu un entuziasma pilnu atbildi, kad tiek 
jautāts pēc potenciālajiem klausītājiem. Pievērsti cilvēki 
ļoti vēlas dalīties savā laimē ar draugiem un ģimenes 
locekļiem.

Kad jūsu bīskapijas misijas vadītājs vai misionāri 
jautā pēc to cilvēku vārdiem, kurus varētu mācīt, tas 
ir jāuztver kā liels kompliments. Viņi zina, ka draugi ir 
redzējuši jūsu laimi un tāpēc šie draugi ir sagatavoti, lai 
dzirdētu un izvēlētos pieņemt evaņģēliju. Un viņi ir pār-
liecināti, ka jūs būsiet tas draugs, kurš tiem būs nepie-
ciešams, kad viņi kļūs par baznīcas locekļiem.

Jums nav jābaidās, ka zaudēsiet draugus, uzaicinot 
misionārus satikties ar viņiem. Man ir draugi, kas atrai-
dīja misionārus, bet pateicās man pēc daudziem gadiem 
par to, ka piedāvāju viņiem kaut ko tik dārgu sev. Jūs 
varat iegūt draugus uz mūžu, piedāvājot evaņģēliju, kas, 
pēc viņu novērojumiem, ir atnesis jums laimi. Nekad ne-
laidiet garām iespēju uzaicināt draugu un īpaši ģimenes 
locekli izvēlēties sekot laimes iecerei.

Nekur nav tik diža iespēja uzaicināt sekot lai-
mes iecerei kā baznīcas tempļos. Tur Tas Kungs var 
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piedāvāt glābšanas priekšrakstus mūsu senčiem, kas 
tos nevarēja saņemt šajā dzīvē. Viņi raugās uz jums no 
debesīm ar mīlestību un cerību. Tas Kungs ir apsolījis, 
ka viņiem būs iespēja ienākt Viņa valstībā (skat. M&D 
137:7–8), un Viņš iedēstīja jūsu sirdī mīlestību pret 
tiem.

Daudzi no jums ir jutuši prieku, izpildot tempļa 
priekšrakstus citu labā, tieši tāpat kā jūs jūtat prieku, 
kad dodat cilvēku vārdus misionāriem, lai tie ar vi-
ņiem satiktos. Vēl lielāku prieku jūs esat jutuši, izpildot 
priekšrakstus savu senču labā. Tas tika atklāts pravietim 
Džozefam Smitam, ka mūsu mūžīgā laime ir iespējama 
tikai tad, kad mēs paveram ceļu uz šīm svētībām mūsu 
senčiem caur aizstājošiem tempļa priekšrakstiem. (Skat. 
M&D 128:18.)

Ziemassvētku laiks pievērš mūsu sirdis Glābējam un 
priekam, ko Viņa evaņģēlijs mums ir atnesis. Vislabāk 
savu pateicību Viņam mēs izrādām, kad piedāvājam šo 
laimi citiem. Pateicība tiek pārvērsta priekā, kad mēs 
misionāriem piedāvājam cilvēku vārdus un kad mēs 
paņemam savu senču vārdus līdzi uz templi. Šis mūsu 
pateicības pierādījums var izveidot draudzību un ģime-
nes, kas pastāvēs mūžīgi.

KĀ MĀCĪT NO ŠĪ VĒSTĪJUMA?

Prezidents Airings paskaidro, ka mēs varam izrā-
dīt savu pateicību par Glābēju, daloties evaņģēlijā ar 
citiem. Jūs varētu apspriest ar tiem, kurus mācāt, to, kā 
evaņģēlija dāvana ir svētījusi viņu dzīves. Apsveriet ie-
spēju uzaicināt viņus ar lūgšanām atpazīt tos, ar kuriem 
viņi vēlētos dalīties evaņģēlija dāvanā, un saprast, kā 
viņi to varētu izdarīt.

BĒRNI
Dalieties savā liecībā

Šajos Ziemassvētkos evaņģēlija dāvanā jūs varētu 
dalīties, uzdāvinot draugam vai kaimiņam Mormona 

Grāmatu ar tajā ierakstītu jūsu liecību. Lai sagatavotu 
Mormona Grāmatu, sekojiet šiem soļiem:

1. Uz papīra lapas uzzīmējiet taisnstūri ar izmēriem 
4½ x 6½ collas (11½ x 16½ cm) un palūdziet kādam 
pieaugušajam izgriezt šo taisnstūri.

2. Papīra lapas augšā pielieciet savu bildi — tas varētu 
būt zīmējums vai fotogrāfija.

3. Zem savas bildes uzrakstiet savu liecību.
4. Palūdziet kādam pieaugušajam piestiprināt papīru 

Mormona Grāmatas vāka iekšpusē.

JAUNIEŠI
Vai es varētu dalīties ar Mormona 
Grāmatu?
Džošs Arnets

Vidusskolas pirmajā gadā mans semināra skolotājs 
aicināja manu klasi iedot Mormona Grāmatas drau-

giem, kas nav baznīcas locekļi. Lai arī es biju neticami 
kautrīgs, es pieņēmu aicinājumu.

Man tas prasīja pāris dienas, lai saņemtu drosmi, bet 
galu galā pusdienas pārtraukuma laikā es iedevu grā-
matu savai draudzenei Britnijai un sniedzu īsu liecību. 
Britnija pateicās man par grāmatu.

Mācību gada beigās Britnija pārcēlās, bet mēs turpinā-
jām sazināties. Viņa man pastāstīja par savu jauno skolu 
un par to, ka gandrīz visi viņas draugi ir baznīcas locekļi, 
bet viņa nekad nerunāja ar mani par garīgām lietām.

Tas mainījās, pirms es aizbraucu misijā. Es saņēmu 
ziņu no Britnijas, kurā bija teikts, ka viņai man ir lielis-
kas ziņas: viņa gatavojās kristīties un viņa vēlējās man 
pateikties par to, ka biju viņai labs draugs un rādīju 
viņai labu piemēru.

Dievs paņēma 15 gadus vecu zēnu bez jebkādas 
misionāra pieredzes un vadīja viņu, lai dalītos evaņģēlijā 
ar kādu, kurš, kā Dievs zināja, to pieņems. Es zinu, ka, 
klausoties Garā, mēs visi varam atrast cilvēkus mums 
apkārt, kas gaida, lai uzzinātu par atjaunoto evaņģēliju. 
Es zinu, ka ja mēs palīdzēsim atvest vismaz vienu cilvēku 
pie Tā Kunga, „cik liels būs [mūsu] prieks ar viņu [Mūsu] 
Tēva valstībā”! (M&D 18:15.)
Autors dzīvo Vašingtonā, ASV.

© 2013 Intellectual Reserve, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Iespiests Vācijā. Angļu val. teksta apstiprinājums: 6/13. Tulkojuma apstiprinājums: 6/13. First  
Presidency Message, December 2013. Latvian. 10672 153 tulkojums



1

A P M E K L Ē J U M A  M Ā C Ī B A S  V Ē S T Ī J U M S ,  2 0 1 3 .  G A D A  D E C E M B R I S

Jēzus Kristus dievišķā misija: 
Vienpiedzimušais Dēls
Lūgšanu pilnas izstudējiet šo materiālu un tiecieties uzzināt, ar kurām vēstījuma daļām 
dalīties. Kā izpratne par Glābēja misiju un dzīvi vairo jūsu ticību Viņam un svētī tās 
māsas, par kurām jūs rūpējaties, kad kalpojat viņām, pildot apmeklējuma mācības 
uzdevumu? Vairāk informācijas var iegūt reliefsociety.lds.org.

Ko es varu darīt?
1. Kāpēc man ir svarīgi saprast 
Jēzus Kristus lomas?

2. Kā mūsu derību turēšana var 
vairot mūsu ticību?
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Ticība, ģimene, palīdzība

Šis vēstījums ir daļa no apmek-
lējuma mācības vēstījumu 

sērijas, kas apskata Glābēja misijas 
aspektus.

Mūsu Glābējs, Jēzus Kristus, tiek 
saukts par Vienpiedzimušo Dēlu, jo 
Viņš ir vienīgais cilvēks uz Zemes, 
kas dzimis no mirstīgas mātes un 
nemirstīga Tēva. Viņš mantoja 
dievišķu spēku no Dieva, Sava 
Tēva. No Savas mātes, Marijas, Viņš 
mantoja mirstību un tika pakļauts 
badam, slāpēm, nogurumam, sā-
pēm un nāvei. 1

Tāpēc, ka Jēzus Kristus ir Tēva 
Vienpiedzimušais, Viņš varēja atdot 
Savu dzīvību un atkal to atgūt. 
Svētie Raksti māca, ka „caur Kristus 
Izpirkšanu” mēs „varēsi[m] augšām-
celties” ( Jēkaba gr. 4:11). Mēs arī 
uzzinām, ka visi „varētu tikt uzcelt[i] 
nemirstībā mūžīgajai dzīvei”, ja mēs 
„ticēs[im]”. (M&D 29:43.)

Kad mēs daudz pilnīgāk sapratī-
sim, ko Jēzum nozīmē būt par Tēva 
Vienpiedzimušo Dēlu, mūsu ticība 
Kristum pieaugs. Elders D. Tods 
Kristofersons, no Divpadsmit 

apustuļu kvoruma, teica: „Ticība 
Jēzum Kristum ir stingra pārliecība 
par (1) Viņa kā Dieva Vienpiedzi-
mušā Dēla statusu, (2) Viņa bezga-
līgo Izpirkšanu un (3) Viņa burtisko 
augšāmcelšanos.” 2 Mūsdienu 
pravieši ir liecinājuši: „[ Jēzus Kristus] 
bija . . . Vienpiedzimušais Dēls 
miesā, pasaules Grēku Izpircējs.” 3

No Svētajiem Rakstiem
Jāņa 3:16; Mācība un Derības 

20:21–24; Mozus 5:6–9

No mūsu vēstures
Jaunajā Derībā mēs lasām par 

sievietēm — gan par tām, kuru 
vārdi ir minēti, gan par tām, kuru 
vārdi nav minēti, kuras izrādīja 
ticību Jēzum Kristum, apguva Viņa 
mācības un dzīvoja atbilstoši tām un 
kuras liecināja par Viņa kalpošanu, 
brīnumiem un majestātiskumu. Šīs 
sievietes kļuva par priekšzīmīgām 
māceklēm un svarīgām lieciniecēm 
glābšanas darbā.

Piemēram, Marta sniedza spēcīgu 
liecību par Glābēja dievišķumu, kad 

teica Viņam: „Es ticu, ka Tu esi  
Kristus, Dieva Dēls, kam jānāk pa-
saulē.” ( Jāņa 11:27.)

Dažas no pirmajām Glābēja die-
višķuma lieciniecēm bija Viņa māte, 
Marija, un viņas radiniece Elizabete. 
Drīz pēc tam, kad eņģelis Gabriēls 
apmeklēja Mariju, viņa apciemoja 
Elizabeti. Tiklīdz Elizabete izdzir-
dēja Marijas sveicienu, viņa „tapa 
Svētā Gara pilna” (Lūkas 1:41) un 
liecināja, ka Marija kļūs par Dieva 
Dēla māti.
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