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Apkārtnē, kur es reiz dzīvoju un kalpoju, baznīca 
vadīja putnu fermu projektu, kurā strādāja gal-
venokārt brīvprātīgie no vietējām bīskapijām. 

Lielākoties tas bija efektīvs projekts, kas bīskapa krātuvei 
piegādāja tūkstošiem svaigu olu un simtiem mārciņu putnu 
gaļas. Tomēr dažos gadījumos pieredze — būt par brīv-
prātīgajiem pilsētas lauksaimniekiem — sagādāja ne tikai 
tulznas uz rokām, bet arī sirdssāpes un vilšanos.

Piemēram, es vienmēr atcerēšos to reizi, kad mēs sapul-
cinājām kopā pusaudžu vecuma Ārona priesterības jaunos 
vīriešus, lai putnu fermā veiktu kārtīgu pavasara tīrīšanu. 
Mūsu entuziasma un enerģijas pilnā grupa sapulcējās 
projekta norises vietā un lielā ātrumā ar saknēm izrāva, 
savāca vienkopus un sadedzināja lielu daudzumu nezāļu 
un gružu. Degošo ugunskuru liesmu gaismā mēs ēdām 
maizītes ar karstiem cīsiņiem un apsveicām viens otru ar 
labi padarītu darbu.

Tomēr bija viena postoša problēma. Troksnis un uguns-
kuri tik ļoti bija uztraukuši 5000 trauslo un temperamen-
tīgo dējējvistu populāciju, ka vairums no viņām pēkšņi 
sāka mest spalvas un pārstāja dēt. Pēc tam mēs piecietām 
dažas nezāles, lai varētu saražot vairāk olu.

Neviens no baznīcas locekļiem, kas ir palīdzējis no-
drošināt trūkumcietējus ar pārtiku, nekad neaizmirsīs un 
nenožēlos šo pieredzi. Ražošana, saimnieciskums, pašpaļā-
vība un dalīšanās ar citiem mums nav nekas jauns.

Mums vajadzētu atcerēties, ka labākā krātuves sistēma 
būtu tāda, ja katrai ģimenei baznīcā būtu pārtikas, apģērbu 

un tur, kur tas ir iespējams, citu pirmās nepieciešamības 
preču krājumi. Tā Kunga krātuve sevī ietver uzticīgu baz-
nīcas locekļu laiku, talantus, prasmes, līdzjūtību, ziedotus 
materiālos un finansiālos līdzekļus. Šie resursi ir pieejami 
bīskapam, lai palīdzētu trūcīgajiem.

Mēs mudinām visus pēdējo dienu svētos būt apdo-
mīgiem, plānojot izdevumus, būt konservatīviem savā 
dzīvesveidā un izvairīties no pārmērīgiem un nevajadzī-
giem parādiem. Daudz vairāk cilvēku varētu pārvarēt 
savas finansiālās grūtības, ja viņiem būtu pārtikas un 
apģērbu krājumi un viņi būtu brīvi no parādiem. Šodien 
mēs redzam, ka daudzi šim padomam ir sekojuši pretējā 
virzienā: viņiem ir uzkrāti parādi un viņi ir brīvi no pārtikas 
uzkrājumiem.

Es atkārtoju to, ko pirms dažiem gadiem paziņoja Aug-
stākais prezidijs.

„Pēdējo dienu svētajiem jau daudzus gadus ir sniegts 
padoms sagatavoties grūtiem laikiem, iekrājot nedaudz 
naudas. Šāda rīcība ievērojami palielina drošību un labklā-
jību. Katra ģimene ir atbildīga par to, lai atbilstoši savām 
iespējām sagādātu sev nepieciešamo.

Mēs mudinām jūs, lai arī kurā pasaules daļā jūs dzīvotu, 
sagatavoties grūtiem laikiem, izvērtējot savu finansiālo 
stāvokli. Mēs jūs mudinām būt atturīgiem savos tēriņos, 
disciplinēt sevi savos pirkumos, lai izvairītos no parādiem. 
Nomaksājiet parādu, cik ātri vien to varat, un atbrīvojiet 
sevi no šī jūga. Regulāri atliciniet nedaudz naudas, lai pa-
kāpeniski izveidotu finanšu rezerves.” 1

Vai mēs esam gatavi?

Prezidents Tomass S. Monsons
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Vai mēs esam sagatavojušies ārkārtas gadījumiem savā 
dzīvē? Vai mēs pilnveidojam savas prasmes? Vai mēs dzī-
vojam apdomīgi? Vai mums ir skaidras naudas uzkrājumi? 
Vai mēs esam paklausīgi Dieva baušļiem? Vai mēs sekojam 
praviešu mācībām? Vai mēs esam gatavi sniegt no savas 
mantas nabagajiem un trūkumcietējiem? Vai mēs esam 
godīgi pret To Kungu?

Mēs dzīvojam nemierīgos laikos. Bieži vien nākotne ir 
nezināma; tādēļ mums vajadzētu sagatavoties nezināma-
jam. Kad pienāks laiks pieņemt lēmumu, sagatavošanās 
laiks būs pagājis.

ATSAUCE
1. Augstākais prezidijs, Viss ir droši savākts: ģimenes finanses  

(brošūra, 2007).

KĀ MĀCĪT NO ŠĪ VĒSTĪJUMA?

Ņemot vērā to cilvēku vajadzības, kurus jūs apmek-
lējat, padomājiet par tiem veidiem, kādos jūs varat 
palīdzēt viņiem kļūt pašpaļāvīgākiem darbā, finansēs, 
pārtikas krājumos vai ārkārtas gadījumu gatavībā. Ap-
domājiet, ar kādām savām prasmēm jūs varētu dalīties, 
piemēram, dārza iekopšanā vai naudas pārvaldīšanā, 
kas dotu viņiem iespēju sekot prezidenta Monsona 
padomam.

JAUNIEŠI
Es vēlreiz kalpoju
Žainija Araužo

Kādu dienu, pēc tam, kad biju pabeigusi kalpošanas 
projektu, es gāju garām mūsu sanāksmju namam un 

redzēju divas māsas, kuras uzkopa ēku. Man vienkārši 
izlauzās vārdi: „Māsas, vai jums ir vajadzīga palīdzība?” 

Viena no viņām man uzsmaidīja un teica, ka es ierados 
tieši laikā, jo viņas ir vienīgās, kas uzkopj, un viņas ir 
ļoti piekusušas. Viņa sacīja, ka viņa bija lūgusi, lai Tas 
Kungs atsūta kādu palīdzēt. Es jutos laimīga, ka varēju 
būt atbilde uz viņas lūgšanu. Es tikko biju beigusi kalpot 
kādam citam un arī biju piekususi, bet es sekoju savai 
sirdij un piedāvāju kalpot vēl.

Tas ir bauslis, ka mums ir jāstrādā ar prieku (skat. 
M&D 24:7). Ja mums ir vēlēšanās nemitīgi kalpot, mēs 
varam palīdzēt notikt brīnumiem citu cilvēku dzīvē. 
Mūsu dzīve iegūst vairāk jēgas, kad mēs kalpojam. Tas 
Kungs patiešām mūs mīl, Viņš palīdz katram no Saviem 
bērniem, un Viņš dos mums spēku, lai kalpotu.
Autore dzīvo Rio Grande do Norte, Brazīlijā.

BĒRNI
Vai jūs esat gatavi?
Atbildes Patiess, Patiess, Aplams, Patiess, Aplams

Prezidents Monsons ir lūdzis katram no mums būt 
gataviem grūtiem laikiem un palīdzēt citiem viņu 

grūtajos brīžos. Atbildiet uz šiem testa jautājumiem, no-
rādot, vai apgalvojums ir patiess vai aplams, lai redzētu, 
vai jūs esat gatavs!

Es vienmēr varu atrast kādu, kam palīdzēt.  
Patiess □ Aplams □

Es varu būt pateicīgs par visu, kas man jau ir.  
Patiess □ Aplams □

Man nepiemīt neviens talants, ar kuru es varētu dalī-
ties ar citiem. Patiess □ Aplams □

Naudas uzkrāšana vēlākam laikam ir laba doma. 
Patiess □ Aplams □

Man ir vajadzīgas jaunas rotaļlietas un drēbes, lai es 
būtu laimīgs. Patiess □ Aplams □
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Ticība, ģimene, palīdzība

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

Jēzus Kristus apsolīja: „Es jūs 
neatstāšu bāreņus, bet nākšu 

pie jums” ( Jāņa 14:18). Viņš sniegs 
mums „galvas rotu pelnu vietā, 
prieka eļļu sēru drēbju vietā” ( Jesaja 
61:3). Tāpēc ka Kristus veica Izpirk-
šanu par katru no mums, Viņš mūs 
neaizmirsīs. „Mūsu Glābējs ir uzņē-
mies . . . mūsu sāpes, mūsu ciešanas 
un bēdas, lai Viņš varētu zināt, ko 
mēs jūtam un kā mūs mierināt,” 
teica Linda S. Rīvza, otrā padom-
niece Palīdzības biedrības vispārējā 
prezidijā.1

Zināšanas par to, ka Kristus mūs 
mierinās, var nest mums mieru un 
iedvesmot mūs sekot Viņa piemē-
ram, kalpojot citiem. Prezidents 
Tomass S. Monsons teica: „Mūsu zi-
nāšanas par evaņģēliju un par mūsu 
Debesu Tēva un mūsu Glābēja 
mīlestību mūs mierinās un atbalstīs, 
un atnesīs prieku mūsu sirdij, ja mēs 

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

staigāsim taisnīgi Dieva priekšā un 
turēsim baušļus. Nekas šajā pasaulē 
nevarēs mūs sakaut.” 2

No Svētajiem Rakstiem
Jāņa 14:18, 23; Almas 7:11–13;  
Mācība un Derības 101:14–16

No mūsu vēstures
Elaine L. Džeka, Palīdzības bied-

rības 12. vispārējā prezidente, teica: 
„Apmeklējuma mācīšanas laikā mēs 
palīdzam viena otrai. Darbi bieži 
vien pasaka to, ko ar vārdiem nevar 
izteikt. Mīļš apskāviens pasaka 
daudz. Kopīga jautrība mūs vieno. 
Brīdis, kad mēs dalāmies, atspir-
dzina mūsu dvēseles. Mēs nevaram 
vienmēr atvieglot tās māsas nastu, 
kura ir nonākusi grūtībās, bet mēs 
varam viņu uzmundrināt, lai viņa 
nepagurtu nest šo nastu.” 3

Tās mūsu Palīdzības biedrības 
māsas, kas bija starp mūsu baznīcas 
pionieriem, „atrada garīgo spēku 
cita citas mīlestībā un līdzjūtībā. . . . 

Kad viņas cieta no slimībām un 
nāves, viņas lūdza ticībā viena 
par otru un mierināja viena otru. 
Dieva mīlestība plūda no sirds 
uz sirdi,” rakstīja Helēna Mara 
Vitnija, līdz nelabais šķita bez-
spēcīgs savos centienos nostāties 
starp mums un To Kungu, un viņa 
nežēlīgie pārbaudījumi, dažos ga-
dījumos, nespēja izraisīt bēdas.” 4

ATSAUCES
1. Linda S. Rīvza, „The Lord Has Not  

Forgotten You”, Ensign vai Liahona, 2012. 
g. nov., 120. lpp.

2. Tomass S. Monsons, „Be of Good Cheer”, 
Ensign vai Liahona, 2009. g. maijs, 92. 
lpp.

3. Elaine L. Džeka, Daughters in My King-
dom: The History and Work of Relief 
Society (2011. g.), 119. lpp.

4. Daughters in My Kingdom, 34. lpp.

Apdomā!
Kā sapratne par to, ka Tas Kungs 
atceras jūs, dod jums mierinājumu?

© 2014 Intellectual Reserve, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Iespiests Vācijā. Angļu val. teksta apstiprinājums: 6/14. Tulkojuma apstiprinājums: 6/14.  
Visiting Teaching Message, September 2014. Latvian. 10869 153 tulkojums.


