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Kalpošana un  
mūžīgā dzīve

Glābējs ir mūsu piemērs nesavtīgai kalpošanai. 
Viņa pilnīgā dzīve tika veltīta tam, lai kalpotu 
Debesu Tēvam un visiem Viņa Tēva bērniem. 

Vienotais Tēva un Dēla mērķis ir dot mums visiem 
nemirstības dāvanu un mūžīgās dzīves svētības (skat. 
Mozus 1:39).

Lai mēs būtu mūžīgās dzīves cienīgi, mums ir jāizmai-
nās caur Jēzus Kristus Izpirkšanu — jāpiedzimst no jauna 
un jātiek attīrītiem no grēkiem. Mazi bērni, kas ir jaunāki 
par astoņiem gadiem, ir bez grēka un ir izpirkti caur Iz-
pirkšanu (skat. Mosijas 3:16, 21; Moronija 8:10–12).

Visiem mums, kas esam sasnieguši atbildības ve-
cumu, pastāv brīnišķīga iecere, kas ļauj mums tikt attīrī-
tiem no grēkiem un tikt sagatavotiem mūžīgajai dzīvei. 
Šī sagatavošanās sākas ar kristīšanos, ko veic pilnvaroti 
priesterības nesēji, un Svētā Gara saņemšanu. Kopš 
tā brīža mums vienmēr ir jāatceras Glābējs un ir jātur 
baušļi, kurus Viņš mums ir devis.

Ķēniņš Benjamīns Mormona Grāmatā saviem ļaudīm 
stāstīja par prieku, kas rodams, jūtot grēku piedošanu 
caur Jēzus Kristus Izpirkšanu. Tad viņš tiem mācīja, ka, 
lai saglabātu savu grēku piedošanu, viņiem ir jāmāca 
saviem bērniem kalpot cits citam un viņiem ir jābūt tik 
dāsniem, cik vien viņi spēj, lai apmierinātu apkārtējo 
cilvēku laicīgās un garīgās vajadzības. (Skat. Mosijas 
4:11–16.)

Viņš arī mācīja: „Un lūk, es saku jums to visu, lai jūs 
varētu mācīties gudrību; lai jūs varētu mācīties, ka tad, 
kad jūs kalpojat saviem tuvākajiem, jūs patiesībā kalpo-
jat savam Dievam.” (Mosijas 2:17.)

Jēzu, gāja apkārt, mācīdams Savu evaņģēliju un labu 
darīdams (skat. Apustuļu darbi 10:38). Viņš dziedināja 
slimos. Viņš uzcēla mirušos. Ar Savu spēku Viņš paēdi-
nāja tūkstošiem cilvēku, kad tie bija izsalkuši un bez 
ēdiena (skat. Mateja 14:14–21; Jāņa 6:2–13). Pēc Savas 
Augšāmcelšanās Viņš sniedza ēdienu dažiem no Saviem 
mācekļiem, kad tie ieradās Galilejas jūras krastā (skat. 
Jāņa 21:12–13). Amerikā Viņš dziedināja slimos un svē-
tīja bērnus vienu pēc otra (skat. 3. Nefija 17:7–9, 21).

Apustulis Jēkabs mums mācīja, kā vēlēšanās kalpot 
citiem rodas no pateicības par to, ko Tas Kungs ir darījis 
mūsu labā:

„Bet, kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības 
likumā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darī-
tājs, tas būs svētīgs savā darbībā. . . .

Tīra un neapgānīta kalpošana Dieva Tēva priekšā 
ir šī: pieskatīt bāriņus un atraitnes viņu bēdās, sevi no 
pasaules pasargāt neapgānītu.” ( Jēkaba v. 1:25, 27.)

Viens no apliecinājumiem tam, ka jūs esat attīrīti, ir 
pieaugoša vēlēšanās kalpot citiem Glābēja labā. Mājsko-
lošana un apmeklējuma mācība kļūst vairāk par prieku 
nekā par apnicīgu pienākumu. Jūs ievērojat, ka arvien 

A U G S T Ā K Ā  P R E Z I D I J A  V Ē S T Ī J U M S ,  2 0 1 4 .  G A D A  M A R T S

Prezidents  
Henrijs B. Airings

Pirmais padomnieks  
Augstākajā prezidijā



2

biežāk piesakāties kā brīvprātīgais vietējā skolā vai palī-
dzat trūcīgajiem jūsu kopienā. Lai arī jums varētu nebūt 
daudz naudas, ko dot tiem, kuriem ir vēl mazāk, jūs 
vēlaties, lai jums būtu vairāk, lai varētu dot vairāk (skat. 
Mosijas 4:24). Jūs atklājat, ka dedzīgi vēlaties kalpot 
saviem bērniem un parādīt viņiem, kā kalpot citiem.

Mainoties jūsu raksturam, jūs jutīsiet vēlēšanos kalpot 
vairāk, nesaņemot atzinību. Es pazīstu Glābēja mācek-
ļus, kas ir ziedojuši lielas naudas summas un daudz 
kalpojuši ar apņemšanos, ka neviens, izņemot Dievu un 
viņu bērnus, par to neuzzinās. Dievs atzinīgi novērtēja 
viņu kalpošanu, svētot viņus šajā dzīvē, un Viņš svētīs 
tos nākamajā — mūžīgajā dzīvē (skat. Mateja 6:1–4; 
3. Nefija 13:1–4).

Turot bausli — kalpot citiem (skat. Mateja 22:39), jūs 
jutāt izmaiņas savā lepnumā. Glābējs aizrādīja Saviem 
apustuļiem, kad tie strīdējās par to, kurš ir lielākais viņu 
vidū. Viņš sacīja: 

„Jums arī nebūs saukties par vadoņiem, jo viens ir 
jūsu vadonis, Kristus.

Bet lielākais jūsu starpā lai ir jūsu kalps.” (Mateja 
23:10–11.)

Glābējs mums māca, kā mēs varam mācīties kalpot 
citiem. Viņa kalpošana bija pilnīga, un mums ir jāmā-
cās kalpot, kā Viņš mācījās, — labvēlību pēc labvēlības 
(skat. M&D 93:12–13). Caur mūsu kalpošanu mēs varam 
kļūt līdzīgāki Viņam. Mēs lūgsim ar visu savas sirds 
spēku, lai varētu mīlēt savus ienaidniekus, kā Viņš tos 
mīl (skat. Mateja 5:43–44; Moronija 7:48). Tad mēs bei-
dzot varētu kļūt cienīgi, lai mūžīgi dzīvotu kopā ar Viņu 
un mūsu Debesu Tēvu.

Es apsolu, ka mēs varam iemācīties kalpot pilnīgāk, 
sekojot Glābēja mācībām un piemēram.

KĀ MĀCĪT NO ŠĪ VĒSTĪJUMA?

Elders M. Rasels Balards, no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, ir mudinājis mūs lūgt pēc iespējām kalpot: 
„Katru jaunu dienu uzsākot, savā rīta lūgšanā lūdziet 
Debesu Tēvu vadīt jūs, lai atpazītu iespēju kalpot kādam 
no Viņa dārgajiem bērniem. Tad ejiet dienas gaitās, 
. . . meklējot kādu, kuram jūs varat palīdzēt.” („Be 

Anxiously Engaged”, Ensign vai Liahona, 2012. gada 
nov., 31. lpp.) Apsveriet iespēju aicināt tos, kurus jūs 
mācāt, uzstādīt mērķi — lūgt katru dienu pēc iespējām 
kalpot un tad meklēt šīs iespējas dienas gaitā.

JAUNIEŠI
Atbilde uz viņas lūgšanu
Sifilile Kumalo

Kādu nakti mani apciemoja draudzene, kas bija no 
citas ticības. Parasti Svētos Rakstus es studēju viena, 

un es tos biju paņēmusi, lai studētu tos tajā vakarā. Es 
jutu pamudinājumu uzaicināt savu draudzeni pievieno-
ties Svēto Rakstu studijām, bet es biju nobijusies, un tā 
vietā es sāku studēt viena. Es zināju, ka biju ignorējusi 
Gara pamudinājumu. Pēc dažām minūtēm es piesardzīgi 
jautāju: „Vai tu vēlētos studēt Svētos Rakstus kopā ar 
mani?” Nevilcinoties mana draudzene atbildēja: „Jā.”

Tad mēs lasījām no Mormona Grāmatas. Viņa man 
uzdeva dažus jautājumus, un es varēju just, kā Gars 
vada mani, kad es sniedzu atbildes. Es liecināju par 
Mormona Grāmatas patiesumu. Pēc tam, kad es beidzu 
liecināt, viņa man teica: „Visu dienu es raudāju un jutos 
šausmīgi. Es tikko lūdzu Dievam pēc palīdzības, kad tu 
aicināji man lasīt Svētos Rakstus kopā ar tevi. Es tagad 
jūtos daudz labāk. Paldies tev.”

Tas Kungs izmantoja mani kā darbarīku, lai atbildētu 
uz lūgšanu un lai es kalpotu vienam no Viņa bērniem, 
kuram bija nepieciešama palīdzība. Es zinu, ka pamudi-
nājumi ir dievišķas instrukcijas no gudra un lieliska Tēva. 
Ja mēs atmetīsim savas bailes, mēs ļausim Viņam parādīt 
Savu spēku caur mūsu paklausību.
Autore dzīvo Gautengā, Dienvidāfrikā.

BĒRNI
Meklējiet veidus, kā kalpot

Jūs varat izvēlēties sekot Jēzum Kristum un kalpot 
citiem. Uzzīmējiet sevi, kad jūs kalpojat kādam ģimenes 

loceklim vai draugam, un novietojiet savu zīmējumu tādā 
vietā, kur tas atgādinās jums būt laipniem katru dienu.
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Ticība, ģimene, palīdzība

Šis vēstījums ir daļa no apmeklējuma 
mācības vēstījumu sērijas, kas apskata 
Glābēja misijas aspektus.

Nonākot pie atziņas, ka Jēzus 
Kristus ir pasaules gaisma, 

mēs vairosim savu ticību Viņam un 
kļūsim par gaismu citiem. Kristus 
liecināja par Savu „[patiesās gais-
mas], kas apgaismo katru cilvēku, 
kurš nāk pasaulē”, lomu (M&D 
93:2) un lūdza mums „[turēt] augstu 
[Viņa] gaismu, lai tā spīd pasaulei”. 
(3. Nefija 18:24.)

Mūsu pravieši arī ir liecinājuši par 
Kristus gaismu. Prezidents Hen-
rijs B. Airings, pirmais padomnieks 
Augstākajā prezidijā, teica: „Katru 
reizi, kad jūs izvēlaties censties dzī-
vot līdzīgāk Glābējam, jūsu liecība 
tiks stiprināta. Beigu beigās jūs paši 
nonāksiet pie atziņas, ka Viņš ir pa-
saules gaisma. . . . Ar savu dzīvi jūs 
atstarosiet citiem Kristus gaismu.” 1

Elders Kventins L. Kuks, no Div-
padsmit apustuļu kvoruma, attie-
cībā par to, ka mēs esam pasaules 
gaisma, teica: „Mums ir jāaizsargā 
savas ģimenes un ir jābūt priekšējās 

Jēzus Kristus dievišķā misija — 
pasaules gaisma
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 skatiet vietnē: reliefsociety.lds.org.

rindās kopā ar visiem labās gribas 
cilvēkiem, darot visu, ko mēs varam, 
lai pasargātu gaismu, cerību un tiku-
mību savās kopienās.” 2

No Svētajiem Rakstiem
Jāņa 8:12;  
Mācība un Derības 50:24; 115:5

No mūsu vēstures

Pēdējo dienu svēto sievietes 
šodien turpina turēt augstu savu 

gaismu.
Kādas augstceltnes 80. stāvā 

Honkongā, Ķīnā, kāda neprecēju-
sies māsa ar fiziskiem traucējumiem 
— vienīgā pēdējo dienu svētā savā 
ģimenē — izveidoja tādu mājokli, 
kas kļuva par debesīm, kur viņa un 
viņas viesi varēja just Gara ietekmi. 
Viņa turēja savus Svētos Rakstus, 
Palīdzības biedrības rokasgrāmatas 
un baznīcas dziesmu grāmatu sev 
tuvumā. Viņa devās uz templi, lai 
izpildītu priekšrakstus par saviem 
senčiem. 3

Brazīlijā kāda taisnīga māte uz-
audzināja savus bērnus evaņģēlija 

gaismā. Sākumskolas dziesmas 
piepildīja telpu viņas sarkano ķie-
ģeļu mājā, un tempļu, Dieva pra-
viešu un Glābēja attēli no žurnāla 
Liahona rotāja mājas sienas. Viņa 
un viņas vīrs nesa upurus, lai tiktu 
saistīti templī, tā lai viņu bērni 
varētu piedzimt derībā. Viņas pa-
stāvīgā lūgšana bija par to, lai Tas 
Kungs palīdzētu viņai izaudzināt 
viņas bērnus evaņģēlija gaismā, 
patiesībā un spēkā. 4
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Ko es varu darīt?
1. Apspriediet to, ko nozīmē 
šodien būt par gaismu pasaulei.

2. Pārdomājiet to, kā tas, ka se-
kojat Kristus gaismai, palīdz jums 
izturēt pārbaudījumus.


